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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento apresenta os resultados da pesquisa realizada pelo ITCO e Prefeitura 

Municipal de Afogados da Ingazeira sobre a percepção da população em relação a diversos aspectos 

do município com o objetivo de subsidiar a elaboração do Plano Diretor. 

 A pesquisa foi realizada no período de 29 de novembro de 2021 a 21 de janeiro de 2022 por 

meio de formulário online e entrevistas presenciais nas áreas urbana e rural. Foram respondidos 1.120 

formulários, representando 3% da população do município. 

Importante destacar o empenho e contribuição do Sr. José Fernando de Moraes Silva, 

Coordenador da Revisão do Plano Diretor, do Sr. Rodrigo de Lima Cortez, Secretário de Comunicação, 

que coordenou as ações de divulgação e mobilização para incentivar a população a responder o 

questionário e Sra. Mônica Souto, Secretária Adjunta de Governo, que coordenou a equipe de pesquisa 

presencial e também os esforços de mobilização para a pesquisa online. Da mesma forma, foi 

fundamental a dedicação de toda a equipe de campo na realização das pesquisas. 
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2. METODOLOGIA 

A técnica de investigação utilizada foi baseada em um questionário online do Google, 

estruturado com 27 questões abertas e fechadas, possibilitando a coleta sistematizada de um número 

significante de informações para avaliar e conhecer a percepção socioambiental e anseios da 

população de Afogados da Ingazeira sobre os mais diversos aspectos relativos ao município. 

A percepção ambiental é um método de avaliação das relações do ser humano com o entorno, 

ou seja, leva em consideração a percepção daquele que utiliza o espaço, expondo suas expectativas, 

anseios, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas (VASCO; ZAKRZEVSKI, 2010).  

É importante destacar que dentro do processo de caracterização dos problemas, conflitos e 

identificação das potencialidades do município, a participação social é essencial para que se conheça 

a visão e as demandas da população, de forma que as ações propostas estejam alinhadas com as 

necessidades de diferentes segmentos socioeconômicos que utilizam o espaço, como movimentos 

populares, trabalhadores, consumidores, empresários e outros grupos (BRASIL, 2019). Nesse 

contexto, os estudos perceptuais, com destaque para a percepção ambiental, são considerados uma 

excelente estratégia, pois estudam a percepção do ser humano em relação ao entorno espacial, 

auxiliando no levantamento de informações sobre a realidade dos locais (PINHEIRO E GÜNTHER, 

2008). 

O questionário é um instrumento de coleta de informações em que diferentes perguntas são 

organizadas de forma estruturada e/ou semiestruturada (questões abertas ou fechadas) com o objetivo 

de conhecer a percepção, opiniões, crenças, sentimentos, interesses específicos e expectativas, dentre 

outros (GIL, 1999). O questionário eletrônico do Google permite o levantamento de informações por 

meio digital, sendo possível o acesso por computadores, tablets e smartphones. Além disso, o link de 

acesso ao questionário pode ser compartilhado pelas redes sociais, possibilitando que um maior 

número de pessoas possa responder à pesquisa. Já a pesquisa presencial ocorre quando o 

entrevistador se faz presente durante o preenchimento das respostas, o que possibilita uma melhor 

amostragem, viabilizando a correção de desvios na amostragem da pesquisa online. 

 

O Quadro 1 apresenta as vantagens e desvantagens das pesquisas online e presencial. 
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Quadro 1 – Vantagens e desvantagens das pesquisas online e presencial. 

 
 

 
Fonte: adaptado de Marconi e Lakatos (2003). 

 

A partir da estimativa de 37.546 habitantes para a população de Afogados da Ingazeira em 

2021 (IBGE, 2021), foi utilizado o cálculo de amostragem mínima (“não paramétrica”) e estabeleceu-se 

como meta uma amostra de 1080 respostas, o que possibilitaria uma margem de erro de 3,0 pontos 

percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. Para os demais cálculos 

de amostragem, proporção ou média, os tamanhos de amostra convergem para o mesmo valor 

(COCHRAN, 1965). Como o total de respostas válidas foi de 1.120, a meta estabelecida foi superada. 

A pesquisa se iniciou no dia 29 de novembro somente em sua versão online, utilizando-se do 

Google Formulários, sendo que a divulgação da mesma se deu através de banner no site da prefeitura, 

no site do Plano Diretor, por envio de mensagens a redes de contatos da prefeitura e também por meio 

de campanha no Instagram e Facebook da prefeitura (Anexos I a III). Com o objetivo de alcançar um 

maior número de respostas, no período de 21 de dezembro de 2021 a 20 de janeiro de 2022 realizou-

se pesquisa presencial por uma equipe da prefeitura e foram feitas 398 entrevista utilizando como 

instrumento o formulário em sua versão impressa (Anexo IV). O Anexo V contém a lista com os e-mails 

dos que responderam ao questionário online. 

Vantagens 
Pesquisa Online / Questionários

•Mais facilidade de acesso e possibilidade 
de responder em hora mais favorável;

•Atinge maior número de pessoas 
simultaneamente;

•Abrange área geográfica maior;
•Não há influência do pesquisador.

Desvantagens
Pesquisa Online / Questionários

•Podem voltar questionários incompletos;
•Não pode ser aplicado para pessoas 
analfabetas;

•Não alcança pessoas que não tem acesso 
ou não utilizam internet;

•Não há como tirar dúvidas 
imediatamente.

Vantagens 
Pesquisa Presencial / Formulários

•Pode ser utilizado para toda a população;
•O pesquisador pode esclarecer dúvidas;
•Uniformidade dos símbolos utilizados;
•Obtenção de dados mais complexos.
•Maior controle da amostra.

Desvantagens
Pesquisa Presencial / Formulários

•Insegurança por falta de anonimato;
•Mais demora no preenchimento;
•Não alcança pessoas em todas as áreas 
do município;

•Tem um custo maior de execução.
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Após o encerramento da pesquisa, no dia 21 de janeiro de 2022, os dados foram exportados 

para o Excel e receberam o devido tratamento para corrigir inconsistências. Além da geração de 

gráficos e tabelas para a análise descritiva, realizou-se também uma análise de Nuvem de Palavras 

utilizando-se o software estatístico R. Este tipo de análise gera uma representação gráfica das questões 

abertas, ou seja, questões em que o respondente expressou de forma espontânea e livre sua opinião 

por meio de texto. Por meio do software, palavras e expressões são destacadas proporcionalmente ao 

número de vezes em que foram citadas pelos respondentes - quanto mais vezes foram citadas, maiores 

são expressas no gráfico resultante. Esta análise permite uma visualização rápida dos temas mais 

relevantes abordados pela população. As respostas das questões abertas se encontram no Anexo VI. 

 

  



 

 

 

 

5 
 Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste  

3. ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 

3.1. Gênero 

Dos que responderam ao questionário, 67,5% são do sexo feminino e 32,4% do sexo 

masculino, uma proporção que é bem diferente da realidade, já que a população de Afogados da 

Ingazeira tem praticamente a mesma proporção de ambos os sexos. A justificativa para esta 

desproporcionalidade nas respostas está no fato de que mais mulheres do que homens utilizam as 

mídias sociais no Brasil e também se voluntariam mais a responder questionários online (Costa, 2018), 

sendo que e o Instagram foi a principal mídia social utilizada para mobilizar respostas. 

 
Tabela 1 – Qual seu é o seu gênero? (sexo) 

Gênero Respondentes % 

Feminino 756 67,5% 
Masculino 363 32,4% 
Não Binário 1 0,1% 

Total 1.120 100,0% 
 
 
Gráfico 1 - Qual seu é o seu gênero? (sexo) 

 
 
 

 

3.2. Faixa Etária 

A faixa etária dos respondentes demonstra que houve uma boa distribuição da amostra nesta 

variável, compatível com a realidade populacional. Destaca-se que quase 85% das respostas são 

oriundas de pessoas com idade entre 20 e 59 anos, superior às estimativas populacionais que indicam 

que esta faixa etária representa 52% de toda a população do município. Isto ocorre devido ao fato de 

o questionário ser voltado à população mais diretamente envolvida na dinâmica do município, o que 

deixou de fora a população com idade abaixo de 15 anos, que representa quase 26% de população. 
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Tabela 2 – Qual sua faixa etária?  

Faixa Etária Respondentes % 

15 a 19 anos 62 5,5% 
20 a 24 anos 141 12,6% 
25 a 29 anos 170 15,2% 
30 a 34 anos 159 14,2% 
35 a 39 anos 144 12,9% 
40 a 44 anos 138 12,3% 
45 a 49 anos 91 8,1% 
50 a 54 anos 62 5,5% 
55 a 59 anos 52 4,6% 
60 a 64 anos 34 3,0% 
65 a 69 anos 35 3,1% 
70 a 74 anos 16 1,4% 
75 a 79 anos 12 1,1% 
80 anos ou mais 4 0,4% 

Total 1.120 100,0% 
 
 
Gráfico 2 – Qual sua faixa etária?  

 
 
 
3.3. Escolaridade 

Os respondentes com escolaridade até o ensino médio completo foram responsáveis por 52% 

das respostas e 48% apresentavam maiores níveis de formação educacional. Apesar da proporção da 

população com menor escolaridade ser maior, ressalta-se novamente a não participação de jovens até 

14 anos na pesquisa, uma faixa etária que compõe a maior parte da população cursando até o ensino 

fundamental. Outro fator associado a esta discrepância é o fato de pessoas com mais escolaridade 

serem mais propensas a responderem questionários.  
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Tabela 3 - Qual é seu grau de escolaridade? 

Escolaridade Respondentes % 

Sem Escolaridade 33 2,9% 

Ensino Fundamental Incompleto 162 14,3% 

Ensino Fundamental Completo 49 4,3% 

Ensino Médio (2º grau) Incompleto 67 6,1% 

Ensino Médio (2º grau) Completo 267 24,5% 

Ensino Superior Incompleto 130 11,6% 

Ensino Superior Completo 161 14,2% 

Ensino Técnico Incompleto 1 0,1% 

Ensino Técnico (Profissionalizante) 35 3,1% 

Pós-graduação 200 17,7% 

Mestrado 13 1,1% 

Doutorado 2 0,2% 

Total 1.120 100,0% 
 
 
3.4. Pessoa com Deficiência 

A pesquisa mostra que 16,2% dos respondentes ou alguém da família são Pessoa com 

Deficiência, ressaltando a importância em se adotar políticas voltadas a este grupo significante da 

população. 

 
Tabela 4 - Você ou algum familiar é Pessoa com Deficiência? 

Pessoa com Deficiência Respondentes % 

Não 938 83,8% 
Sim/Familiar 139 12,4% 
Sim/Respondente 43 3,8% 

Total 1120 100,0% 
 
 
Gráfico 3 - Você ou algum familiar é Pessoa com Deficiência? 
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A principal deficiência apontada pelos respondentes é a física (32%), seguida pela deficiência 

visual (19%), auditiva e autismo, ambas com cerca de 13% das respostas. 

 
Tabela 5 - Caso tenha respondido "sim" na questão anterior, qual deficiência? 

Se sim, qual? Respondentes % 

Física 57 31,5% 

Visual 34 18,8% 

Auditiva 24 13,3% 

Autismo 23 12,7% 

Intelectual 17 9,4% 

Síndrome de Dawn  5 2,8% 

Física/Intelectual 3 1,7% 

Esquizofrenia 3 1,7% 

Mental 2 1,1% 

Múltipla 2 1,1% 

Paralisia cerebral 2 1,1% 

Outras 9 5,0% 

Total 181 100,0% 
* Deficiências com menos de 2 respostas foram agrupados na opção “Outras”. Ver tabela completa no Anexo VI. 
 
Gráfico 4 - Caso tenha respondido "sim" na questão anterior, qual deficiência? 

 
 
 
3.5. Emprego e Renda 

O perfil dos respondentes no que se refere à emprego e fonte de renda apresenta uma boa 

distribuição nos diversos segmentos, com exceção dos beneficiários do antigo programa Bolsa Família 

que estão sub-representados - cerca de 39% da população era beneficiária do programa no período 

em que o questionário foi realizado (Ministério do Desenvolvimento Social, 2022). Dentre os 

respondentes, cerca de 30% são funcionários de empresas públicas e 11,5% não têm nenhuma fonte 

de renda ou estão desempregados. 
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Tabela 6 – Situação atual de emprego/fonte de renda. 

Emprego/Fonte de Renda Respondentes % 

Funcionário(a) Público 346 30,5% 

Funcionário(a) de Empresa Privada 150 14,4% 

Aposentado(a) e/ou Pensionista 116 10,2% 

Desempregado(a) 104 9,2% 
Autônomo(a) (Profissional sem Carteira Assinada ou Qualquer 
Tipo de Vínculo Empregatício) 

72 6,3% 

Auxílio Brasil (Ex. Bolsa Família) 70 6,2% 
Microempreendedor Individual (MEI)/Empresário(a)/Comerciante 
Formal (com CNPJ) 

51 4,5% 

Agricultor(a) 46 4,0% 

Dona de Casa/Do Lar 44 3,9% 

Estudante 43 3,8% 

Sem nenhuma fonte de renda 26 2,3% 

Estagiário(a)/Aprendiz Remunerado 15 1,3% 

Profissional Liberal (Advogado, Médico, etc.) 14 1,2% 
Outras 20 1,9% 

Não Respondeu 3 0,4% 

Total 1.120 100,0% 
* Fonte de Renda com menos de 1% das respostas foram agrupados na opção “Outras”. Ver tabela completa no Anexo VI. 
 
 

A principal razão para os empreendedores informais não se formalizarem é a não 

disponibilidade de recursos financeiros para abrir o negócio. Como o processo de formalização de uma 

MEI tem custo zero, pouca burocracia e pode ser feito online, esta informação indica que uma política 

de estímulo e orientação à formalização pode colaborar para mudar este quadro. 

 
Tabela 7 – Caso seja um empreendedor ou autônomo informal, o que te impede de abrir uma MEI e 
se formalizar? 

Dificuldades em Formalização Respostas % 
Não tenho Recursos Financeiros para Abrir o Negócio 211 53,7% 
Não tenho interesse 52 13,2% 
Burocracia 33 8,4% 
Desconhecimento do que Tenho que Fazer para Abrir uma MEI 21 5,3% 
Custo dos Serviços Contábeis 17 4,3% 
Falta de Experiência no Negócio 15 3,8% 
Falta de Conhecimento do Mercado 14 3,6% 
Dificuldade de Planejar o Negócio 10 2,5% 
Outros 20 5,1% 

* Razões para não formalização com menos de 1% das respostas foram agrupados na opção “Outros”. Ver tabela completa no 
Anexo VI. 
* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%.  

 
 

A renda mensal dos respondentes também apresentou boa representatividade em relação aos 

dados da população, com a única exceção sendo da faixa de renda de 2 a 4 salários mínimos, com 

15,1% das respostas, o que é quase metade da estimativa desta faixa de renda na população, que é 

de 32,4%.  
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Tabela 8 - Qual é sua faixa de renda mensal? 

Faixa de Renda Mensal Respondentes % 

Não Tenho Renda 186 16,6% 
Menos de 1 Salário Mínimo 178 15,9% 
1 Salário Mínimo 300 26,8% 
De 1 a 2 Salários Mínimos 192 17,1% 
De 2 a 4 Salários Mínimos 138 12,3% 
De 4 a 10 Salários Mínimos 68 6,1% 
De 10 a 20 Salários Mínimos 9 0,8% 
Acima de 20 Salários Mínimos 4 0,4% 
Prefiro Não Informar 45 4,0% 

Total 1.120 100,0% 
 
Gráfico 5 - Qual é sua faixa de renda mensal? 

 
 
 
3.6. Local e Tipo de Residência 

Para o IBGE, são urbanas as sedes municipais (cidades) e as sedes distritais (vilas), cujos 

perímetros são definidos por lei municipal. Também são consideradas urbanas as áreas urbanas 

isoladas, igualmente definidas por lei municipal, porém separadas das cidades ou das vilas por área 

rural ou outro limite legal (IBGE, 2022). Portanto, as áreas rurais são aquelas fora dos perímetros 

definidos como urbanos. 

De acordo com estimativas da Prefeitura de Afogados da Ingazeira, os habitantes da zona rural, 

incluindo os povoados, representam de 22% da população. Como 20,2% das respostas obtidas foram 

da zona rural, considera-se que distribuição das respostas entre urbano e rural atingiu uma boa 

representatividade. 

 
Tabela 9 - Qual é o seu local de residência? 

Local de Residência Respondentes % 

Zona Urbana 893 79,7% 
Zona Rural 227 20,3% 
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Total 1.120 100,0% 
 
Gráfico 6 - Qual é o seu local de residência? 

 
 

Residentes de 19 bairros de Afogados da Ingazeira responderam ao questionário. A 

comparação da distribuição das respostas obtidas com a população estimada nestes mesmos bairros 

demonstra que houve uma boa distribuição da amostra na área urbana. 

Tabela 10 - Caso resida na zona urbana, em qual bairro? 

Bairro Respondentes 
% das 

Respostas 
% da População 

Urbana* 

Bairro Costa/Izidio Leite 44 4,9% 5,1% 

Borges (Pitombeira, Vila dos Ciganos) 21 2,3% 7,7% 

Brotas (Macambira) 38 4,2% 3,5% 

Centro 232 26% 15,9% 

Manoela Valadares 67 7,5% 4,2% 

Padre Pedro Pereira (Alto Bela Vista, 
Bairro Planalto, Conjunto Miguel Arraes) 

107 11,9% 14,1% 

São Brás (Residencial Laura Ramos) 176 19,7% 19,6% 

São Cristóvão 20 2,2% 3,4% 

São Francisco (Vila Bom Jesus) 83 9,3% 8,1% 

São Sebastião 30 3,4% 5,9% 

Sobreira (Cohab, Residencial Dom 
Francisco) 

66 7,4% 12,6% 

Não informou 9 1,0% - 

TOTAL 893 100% 100% 
*Estimativa da população em 2021 informada pela Prefeitura de Afogados da Ingazeira. 
 

Na zona rural os resultados também apontam para uma boa distribuição da amostra entre os 

povoados do município e também em outras localidades rurais. 
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Tabela 11 - Caso resida na zona rural, em qual localidade? 

Localidade de Residência Respondentes % 

Alto vermelho 44 19,4% 

Santo Antônio 2 34 15,0% 

Carapuça 32 14,1% 

Queimada Grande 29 12,8% 

São João Novo 14 6,2% 

Sítio Alça de Peia 13 5,7% 

Em outro lugar na zona rural 9 4,0% 

Sítio Várzea Comprida 5 2,2% 

Sítio Jati 4 1,8% 

São João Velho 3 1,3% 

Campinhos 2 0,9% 

Curral Velho dos Pedros 2 0,9% 

Lajedo 2 0,9% 

Nova Brasília 2 0,9% 

Sítio Cachoeira do Canção 2 0,9% 

Sítio Caiçara 2 0,9% 

Sítio Gangorra 2 0,9% 

Sítio Travessão 2 0,9% 

Outras 24 10,6% 

Total 227 100% 
* Localidades com apenas uma resposta foram agrupadas na opção “Outras”. Ver tabela completa no Anexo VI. 

 
 

Os resultados da pesquisa demonstram que 20% dos respondentes moram em residências 

alugadas e outros 8% em residências emprestadas, ocupadas irregularmente ou casa de familiares. 

Por outro lado, destaca-se que 72,5% residem em moradias próprias, um pouco acima da média 

nacional que é de 66,4% (IBGE, 2021). 

Tabela 12 - Qual é o seu tipo de Residência? 

Tipo de Residência Respondentes % 

Própria 812 72,5% 
Alugada 223 19,9% 
Emprestada/Cedida 67 6,0% 
Financiada 9 0,8% 
Moro com minha família  3 0,3% 
Ocupada Irregularmente 2 0,2% 
Herdeiro 1 0,1% 
Família  1 0,1% 
Dos pais 1 0,1% 
Não Respondeu 1 0,1% 

Total 1.120 100% 
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Gráfico 7 - Qual é o seu tipo de Residência? 

 
 

3.7. Meios de Transporte e Lazer 

Em relação ao meio de transporte utilizado para deslocamento até o trabalho ou escola e 

também sobre as formas de lazer, discutidas a seguir, o respondente podia informar mais de uma 

opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%. 

Em relação aos meios de transportes, destaca-se o fato de que 43% das pessoas se deslocam 

para o trabalho ou local de ensino de bicicleta ou a pé. Se por um lado este dado é positivo e uma 

característica de pequenas cidades, de outro lado reforça a necessidade de se atentar para estas 

formas de mobilidade, com a implantação de ciclovias, melhorias de calçadas e organização do trânsito 

para a segurança de caminhantes e ciclistas 

A necessidade de melhoria da infraestrutura de mobilidade e de transporte público se tornam 

mais evidentes pelo fato de que 55% da população utiliza-se de carro próprio, moto e carona para o 

transporte. A não oferta de transporte público reflete a baixa utilização deste sistema de transporte. 

Tabela 13 - Qual é o meio de transporte utilizado para se deslocar até o local de estudo/trabalho? 

Meio de Transporte Respostas % 

A Pé 456  40,1% 
Moto Própria 307 27,0% 
Carro Próprio 250 22,0% 
Mototáxi 72 6,3% 
Carona 62 5,5% 
Lotação 59 5,2% 
Bicicleta 35 3,1% 
Ônibus 13 1,1% 
Ônibus Escolar 7 0,6% 
Transporte Público 5 0,4% 
Carroça 3 0,3% 
Transporte Escolar 3 0,3% 
Outros 22 2,2% 

* Meios de transporte com menos de 3 respostas foram agrupadas na opção “Outros”. Ver tabela completa no Anexo VI. 
* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%.  
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O clima, com 22,9% das respostas, é o fator que mais limita o uso de bicicleta como meio de 

transporte ou lazer. A distância dos deslocamentos (21,3%), a falta de segurança no trânsito (18,5%) e 

a ausência de ciclovias (18,2%) são outros fatores que limitam o maior uso da bicicleta em Afogados 

da Ingazeira. Como ciclovias também são associadas a maior segurança no uso deste meio de 

transporte, fica bem relevante a sensação da falta de segurança no uso da bicicleta por parte das 

pessoas.  

 
 
Tabela 14 - O que limita você ou seus familiares a utilizarem mais a bicicleta como meio de transporte 
ou lazer? 

Limites Respostas % 
Não Gosto ou Não Sei andar de 
Bicicleta 

355 31,3% 

Clima (calor/sol quente) 260 22,9% 

Distância dos Deslocamentos 242 21,3% 

Falta de Segurança no Trânsito 210 18,5% 

Falta de Ciclovias 207 18,2% 
Falta de Locais para o Lazer com 
Bicicleta 

70 6,2% 

Não Tenho a Bicicleta 70 6,2% 

Falta de Segurança Pública 66 5,8% 

Falta Bicicletários 19 1,7% 

Falta de Eventos para Ciclismo 16 1,4% 

Não Respondeu 12 1,1% 

Problemas de saúde 10 0,9% 
Outros 53 5,0% 

* Limites para uso da bicicleta com menos de 10 respostas foram agrupadas na opção “Outros”. Ver tabela completa no Anexo 
VI. 
* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%.  
 
 

As formas de lazer dos residentes de Afogados da Ingazeira refletem características de uma 

cidade do interior, com 62% dos residentes afirmando que gostam de ficar em casa e 27% de realizar 

atividades rurais. Enquanto 26% passeiam em parques e praças, apenas 13% realizam atividades 

culturais em Afogados da Ingazeira. Outro dado relevante é que apenas 11% da população pratica 

esportes. Estes dados indicam a necessidade de políticas de incentivo para se vivenciar a cultura do 

município e também para a prática de esportes. 
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Tabela 15 - Quais são as formas de lazer da sua família? 

Local de Residência Respondentes % 

Ficar em Casa 708 62,3% 
Atividades Rurais - 
Chácaras/Fazenda 

311 27,4% 

Passear em Parques e Praças em 
Afogados da Ingazeira 

297 26,1% 

Bares e Restaurantes em Afogados 
da Ingazeira 

188 16,5% 

Vida Noturna 188 16,5% 

Viajar 175 15,4% 
Atividades Culturais em Afogados 
da Ingazeira 

150 13,2% 

Praticar esportes 122 10,7% 

Igreja 6 0,5% 

Não tem 6 0,5% 
Outras 22 2,2% 

* Formas de lazer com menos de 6 respostas foram agrupadas na opção “Outras”. Ver tabela completa no Anexo VI. 
* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%.  
 
 

Dos que praticam esportes, quase um terço (31%) fazem caminhada, cerca de 23% vão a 

academias e 10% tem como atividade a corrida. 

 
Tabela 16 - Quais esportes você e seus filhos (caso tenha) praticam? 

Esporte Respostas % 
Caminhada 355 31,3% 
Academia 264 23,2% 
Correr 108 9,5% 
Futebol de Campo 105 9,2% 
Futebol de Quadra 66 5,8% 
Ciclismo 63 5,5% 
Natação 50 4,4% 
Basquete 32 2,8% 
Arte Marcial 19 1,7% 
Handebol 18 1,6% 
Futevôlei 10 0,9% 
Vôlei de Quadra 10 0,9% 
Vôlei ou Futebol na Areia 10 0,9% 

* Formas de lazer com menos de 10 respostas foram agrupadas na opção “Outras”. Ver tabela completa no Anexo VI. 
* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%.  

 
As estruturas de lazer que a população mais quer próximo às suas residências corroboram os 

dados acima sobre hábitos de esporte e lazer. A população solicitou praças ou parques de recreação 

(45%), pistas de caminhadas (37%) e parques municipais (28%), deixando evidente que quer 

ambientes abertos e com áreas verdes próximos às residências. E também querem mais opções de 

serviços de lazer, já que cerca de 23% demandou lanchonetes e bares e restaurantes. 
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Tabela 17 - LAZER - O que você MAIS gostaria que se localizasse próximo à sua residência? 

Opções de Lazer Repostas % 
Praça ou Parque de Recreação 511 45,0% 

Pista para Caminhadas 420 37,0% 

Parque Municipal 319 28,1% 

Lanchonetes 260 22,9% 

Bares e Restaurantes 258 22,7% 

Quadra Poliesportiva 191 16,8% 

Cinema 146 12,9% 

Tenho tudo perto de casa 40 3,5% 
Outros 52 4,80% 

* Opções com menos de 1% das respostas foram agrupadas na opção “Outros”. Ver tabela completa no Anexo VI. 
* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%. 

 
 
Gráfico 8 - LAZER - O que você MAIS gostaria que se localizasse próximo à sua residência? 

 
 
 
3.8. Infraestrutura e Serviços Públicos Municipais e o que se quer Próximo às Residências 

A avaliação da qualidade dos serviços públicos municipais prestados na área de saneamento 

mostra que os serviços de abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário são os de maior 

demanda, já que mais de 60% dos respondentes os avaliaram como regular ou ruim. Já os serviços de 

coleta de lixo e limpeza urbana foram melhores avaliados, com 67% de respostas positivas. 
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Tabela 18 - Como você avalia a qualidade dos serviços públicos municipais prestados na área de 
SANEAMENTO? 

Saneamento NA/NS Ruim Regular Bom 
Muito 
Bom 

Ótimo 

Abastecimento de Água 3,9% 28,1% 32,6% 26,5% 5,1% 3,9% 
Drenagem de Água de Chuva 17,1% 36,4% 27,9% 13,8% 2,8% 1,9% 
Esgotamento Sanitário 13,2% 37,1% 27,7% 16,5% 3,6% 1,8% 
Coleta de Lixo/Limpeza Urbana 2,7% 7,0% 26,2% 39,4% 14,2% 10,4% 

* NA = Não se aplica. NS = Não Sei. 

 
Gráfico 9 - Como você avalia a qualidade dos serviços públicos municipais prestados na área de 
SANEAMENTO? 

 
 

Nos serviços e infraestrutura, o melhor avaliado foi a conservação de parques e praças, com 

avaliação positiva por 56% dos respondentes. Já a conservação de ruas, vias rurais e calçadas teve 

avaliação negativa por cerca de 65% da população, denotando a necessidade de melhoria destes 

serviços prestados pela prefeitura. Já a iluminação pública teve uma avaliação dividida, com cerca de 

50% aprovando e igual porcentagem reprovando o serviço. 

 
Tabela 19 - Como você avalia a qualidade dos serviços públicos municipais prestados nas áreas de 
INFRAESTRUTURA e SEGURANÇA? 

Infraestrutura e Segurança NA/NS Ruim Regular Bom 
Muito 
Bom 

Ótimo 

Iluminação Pública 2,6% 13,3% 36,1% 35,0% 7,0% 6,0% 
Conservação das Ruas 3,9% 28,2% 35,2% 25,4% 5,3% 2,0% 
Conservação de Vias Rurais 7,7% 28,4% 37,4% 20,8% 3,8% 1,9% 
Conservação de Calçadas 8,7% 32,0% 32,9% 20,9% 3,4% 2,1% 
Conservação de Parques e 
Praças 7,7% 8,1% 28,3% 35,5% 12,9% 7,5% 
Segurança 7,4% 16,9% 33,4% 31,2% 8,1% 3,1% 

* NA = Não se aplica. NS = Não Sei. 
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Gráfico 10 - Como você avalia a qualidade dos serviços públicos municipais prestados nas áreas de 
INFRAESTRUTURA e SEGURANÇA? 

 
 

 

Os serviços de educação e saúde são aprovados por 70% e 62% respectivamente, enquanto 

que assistência social é aprovada por 54% dos respondentes. Já os serviços prestados na área de 

atividades culturais e de lazer e os de preservação do patrimônio cultural apresentam uma avaliação 

dividida, com quase metade dos respondentes aprovando e a outra reprovando os mesmos. 

 
Tabela 20 - Como você avalia a qualidade dos serviços públicos municipais prestados nas áreas 
ASSISTÊNCIA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, PATRIMÕNIO HISTÓRICO E CULTURA E LAZER?? 

Assistência, Saúde, Educação, 
Cultura E Lazer NA/NS Ruim Regular Bom 

Muito 
Bom Ótimo 

Assistência Social 12,2% 7,2% 26,3% 37,1% 10,6% 6,6% 
Saúde 1,2% 8,5% 28,0% 37,8% 14,7% 9,9% 
Educação 1,8% 4,0% 24,2% 41,7% 17,9% 10,3% 
Atividades Culturais e de Lazer 9,8% 10,5% 31,8% 32,7% 10,2% 5,1% 
Preservação do Patrimônio 
Histórico 12,1% 16,1% 30,2% 29,5% 7,7% 4,4% 

* NA = Não se aplica. NS = Não Sei. 
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Gráfico 11 - Como você avalia a qualidade dos serviços públicos municipais prestados nas áreas 
ASSISTÊNCIA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, PATRIMÕNIO HISTÓRICO E CULTURA E LAZER? 

 
 
 

Os serviços municipais que as pessoas mais querem próximo a suas residências são nas áreas 

de segurança, internet gratuita, transporte e educação, sendo que posto policial foi a opção de 37% 

das pessoas. 

 
Tabela 21 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - O que você MAIS gostaria que se localizasse próximo à sua 
residência? 

Serviços Municipais Respostas % 
Posto Policial 423 37,2% 

Internet Gratuita 407 35,8% 

Transporte Público 275 24,2% 

CMEI (Creche) 229 20,2% 

Posto de Saúde 205 18,0% 

Ronda Policial 170 15,0% 

Clínica Municipal 163 14,3% 

Escola do Ensino Médio 152 13,4% 

Laboratório Municipal 115 10,1% 

Escola do Ensino Fundamental 112 9,9% 
Outros 33 3,10% 

* Opções com menos de 1% das respostas foram agrupadas na opção “Outros”. Ver tabela completa no Anexo VI. 
* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%. 
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Gráfico 12 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - O que você MAIS gostaria que se localizasse próximo à sua 
residência? 

 
 
 

Já em relação a estruturas, serviços e empresas em geral, os habitantes de Afogados da 

Ingazeira querem próximos à suas residências principalmente supermercados (34%), clínicas e 

laboratórios (28%) e comércios de pequeno porte (26%). 

Tabela 22 - O que você gostaria que se localizasse próximo à sua residência? 

Opções Próximo à Residência Resposta % 
Supermercado 385 33,9% 

Clínicas e Laboratórios 321 28,3% 

Comércios de Pequeno Porte 296 26,1% 

Indústrias de Pequeno Porte (até 10 funcionários) 186 16,4% 

Somente Casas Residenciais sem edifícios 158 13,9% 

Atendimento a Veículos (oficinas mecânicas e postos de gasolina) 129 11,4% 

Locais Religiosos 111 9,8% 

Casas Residenciais e Edifícios 92 8,1% 

Tem tudo perto da minha casa 34 3,0% 

Farmácia 28 2,5% 

Praças e Parques 18 1,6% 

Academia 14 1,3% 

Padaria 12 1,1% 
Outros 77 7,5% 

* Opções com menos de 1% das respostas foram agrupadas na opção “Outros”. Ver tabela completa no Anexo VI. 
* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%. 
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Gráfico 13 - O que você gostaria que se localizasse próximo à sua residência? 

 
 
 
3.9. Patrimônio Cultural 

Na avaliação sobre a relevância em se preservar o patrimônio cultural do município, todos os 

patrimônios listados são considerados relevantes ou muito relevantes por dois terços ou mais dos 

respondentes, se destacando o Cine Teatro São José, com 83% das pessoas ressaltando sua 

relevância. 

 
Tabela 23 - Como avalia a relevância em se preservar os seguintes patrimônios do município? 

Patrimônio Cultural Não 
Relevante 

Pouco 
Relevante 

Relevante 
Muito 

Relevante 
Não sei 

A Culinária Local (Gastronomia) 5,4% 13,0% 38,8% 34,1% 8,7% 
A Música Local 6,3% 14,9% 40,1% 32,9% 5,7% 
Artesanato 5,2% 12,8% 38,3% 36,3% 7,5% 
Artistas Locais e Manifestações Culturais 5,7% 12,3% 38,7% 36,7% 6,6% 
Bares e Restaurantes Tradicionais 9,1% 18,2% 39,8% 27,1% 5,8% 
Biblioteca Municipal 5,3% 11,3% 34,4% 41,3% 7,8% 
Cine Teatro São José 3,8% 8,3% 33,0% 49,9% 5,0% 
Comunidades Tradicionais 5,9% 13,6% 38,5% 35,0% 7,1% 
Festas e Manifestações Tradicionais 4,7% 13,0% 39,0% 37,6% 5,6% 
Literatura e Escritores Locais 4,6% 12,6% 36,0% 37,7% 9,1% 
Museus e Arquivo Público Municipal 4,8% 13,7% 32,3% 40,8% 8,4% 
O Rio Pajeú 5,6% 10,4% 26,5% 52,9% 4,6% 
Monumentos Naturais (Sítios Arqueológicos, 
Grutas, etc.) 

5,2% 12,0% 31,3% 42,1% 9,4% 

Poesia, Cantoria e Repente 7,1% 12,6% 37,1% 37,5% 5,7% 
Prédios e Residências Públicas Históricas 7,9% 15,4% 35,5% 33,2% 7,9% 
Prédios e Residências Privadas Históricas 9,3% 17,0% 34,8% 29,6% 9,3% 
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Gráfico 14 - Como avalia a relevância em se preservar os seguintes patrimônios do município? 

 
 

A Catedral Senhor Bom Jesus dos Remédios (Igreja Matriz) e o Cine Teatro São José são os 

patrimônios históricos que a população mais quer tombados por lei, sendo os escolhidos por 27% dos 

respondentes.  

 
Tabela 24 – Quais elementos do patrimônio histórico de Afogados da Ingazeira que você acha que 
devem ser preservados e tombados por lei? 

Elementos do Patrimônio Histórico Respostas % 

Catedral Senhor Bom Jesus dos Remédios (Igreja Matriz) 303 26,9% 

Cine Teatro São José 300 26,7% 

Rádio Pajeú FM 85 7,5% 

Estação Ferroviária 44 3,9% 

Cúria Diocesana 33 2,9% 

Prefeitura 31 2,7% 

Correios 30 2,6% 

Praça Pública 28 2,5% 

Casas Antigas 25 2,2% 

Barragem Brotas 24 2,1% 

Mercado Público Municipal 20 1,8% 

Nenhum 16 1,4% 

Prédios Antigos 14 1,2% 

Expoagro 13 1,1% 

Outros 336 32,5% 

Não Respondeu 230 20,2% 
* Opções com menos de 1% das respostas foram agrupadas na opção “Outros”. Ver tabela completa no Anexo VI. 
* O respondente podia informar mais de uma opção, significando que a soma total das respostas pode ultrapassar 100%. 
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Gráfico 15 – Quais elementos do patrimônio histórico de Afogados da Ingazeira que você acha que 
devem ser preservados e tombados por lei? 

 
 
3.10. Melhor, o que Incomoda e Potencialidades de Afogados da Ingazeira 

De forma bem acentuada, o que os moradores mais gostam em Afogados da Ingazeira são as 

praças, destacando-se ainda a catedral e a tranquilidade. 

Gráfico 16 - O que você MAIS gosta em Afogados da Ingazeira? 

 

 
 

Também de forma bem evidente, o trânsito é o que as pessoas menos gostam no município, 

seguido da falta de empregos, do barulho e de problemas com as ruas, como calçamento e lixo. 
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Gráfico 17 - O que você MENOS gosta em Afogados da Ingazeira? O que mais te incomoda na cidade? 

 
 

 

A população de Afogados da Ingazeira é bem consciente sobre a relevância do comércio para 

a economia local, mas também quer mais concursos públicos, indústrias e investimento no turismo. 

 

Gráfico 18 - Na sua opinião, quais são as principais potencialidades ou oportunidades de 
desenvolvimento econômico e trabalho de Afogados da Ingazeira? 
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4. SÍNTESE DAS PRINCIPAIS PERCEPÇÕES DA POPULAÇÃ0 

A análise dos resultados da pesquisa indicou que a população apresenta bons indicadores de 

satisfação em alguns setores, no entanto há anseios por melhorias em diversos aspectos analisados. 

Alguns dos principais resultados são sintetizados a seguir. 

 Aproximadamente 16% das residências tem uma ou mais Pessoas com Deficiência, ressaltando a 

importância em se adotar políticas voltadas a este grupo significante da população. 

 A principal razão para os empreendedores informais não se formalizarem é a não disponibilidade 

de recursos financeiros para abrir o negócio. Como o processo de formalização de uma MEI tem 

custo zero, são necessárias políticas de estímulo e orientação à formalização. 

 Cerca de 20% da população mora em residências alugadas, emprestadas, ocupadas 

irregularmente ou de amigos/parentes. 

 Aproximadamente 43% da população desloca-se para o trabalho ou escolas de bicicleta ou a pé, 

porém 55% dos moradores utilizam carro ou moto para se deslocar para os mesmos fins, 

demonstrando que uma boa parcela da população intercala o transporte motorizado com outros 

meios. Como 18% apontou que a falta de segurança no trânsito e ausência de ciclovias são fatores 

que limitam o maior uso de bicicletas, melhorias em ciclovias, calçadas e organização do trânsito 

para o estímulo e segurança de caminhantes e ciclistas pode estimular o menor uso de veículos. 

Há também a necessidade de se avaliar a implantação de um serviço de transporte público. 

 A prática de atividades culturais no município é uma forma de lazer praticada por apenas 13% da 

população e há baixas avaliações nos serviços públicos de preservação do patrimônio histórico e 

associados a atividades culturais e de lazer. 

 A prática esportiva é uma modalidade de lazer praticada por apenas 11% da população, o que 

demonstra que a gestão pública deve considerar a implantação de estruturas esportivas, 

especialmente pistas para caminhadas e academias públicas, e programas de incentivo à prática 

de esportes junto aos moradores. 

 A população de Afogados da Ingazeira quer ambientes abertos e com áreas verdes próximos às 

residências, sendo que 45% solicitaram mais praças ou parques de recreação, 37% mais pistas de 

caminhadas e 28% mais parques municipais. 

 No que se refere a estruturas, serviços e empresas em geral, os habitantes de Afogados da 

Ingazeira querem próximos à suas residências principalmente supermercados (34%), clínicas e 

laboratórios (28%) e comércios de pequeno porte (26%). 

 Os serviços de abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário são os de maior 

demanda, já que mais de 60% dos respondentes os avaliaram como regular ou ruim. Já os serviços 

de coleta de lixo e limpeza urbana foram melhores avaliados, com 67% de respostas positivas. 

 Já a conservação de ruas, vias rurais e calçadas teve avaliação negativa por cerca de 65% da 

população, denotando a necessidade de melhoria dos serviços prestados pela prefeitura. 
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 Destaca-se a avaliação positiva dos serviços de educação e saúde, aprovados por 70% e 62% da 

população respectivamente. 

 Os serviços municipais que as pessoas mais querem próximo a suas residências são nas áreas de 

segurança, internet gratuita, transporte e educação, sendo que posto policial foi a opção de 37% 

das pessoas. 

 Apesar da atividade cultural ser pouco praticada enquanto opção de lazer, dois terços ou mais da 

população demonstrou que considera relevante a conservação do patrimônio cultural, se 

destacando a Catedral e o Cine Teatro São José. 

 O que os moradores mais gostam em Afogados da Ingazeira são as praças, a catedral e a 

tranquilidade. O que eles menos gostam é o trânsito, a falta de empregos, o barulho e os problemas 

com as ruas, como calçamento e lixo. 

 A população de Afogados da Ingazeira é bem consciente da relevância do comércio para a 

economia local, mas também quer mais concursos públicos, indústrias e investimento no turismo. 

Em diferentes perspectivas avaliadas, ficou evidente que a população de Afogados da Ingazeira 

quer próximos às residências ambientes abertos e áreas verdes com possibilidades de recreação, lazer 

e esportes, como parques, praças, pistas de caminhada e ciclovias. As pessoas também querem, maior 

sensação de segurança e melhores serviços públicos. 
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ANEXO I – RELATÓRIO DA PESQUISA DE CAMPO 
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RELATÓRIO DA PESQUISA PARA O PLANO DIRETOR 

Monica Souto 
Secretária Adjunta de Governo 

 

No dia 29 de novembro de 2021, a prefeitura municipal de Afogados da Ingazeira fez o lançamento do 
Plano Diretor e nesse momento tivemos o início aos trabalhos de pesquisas, fizemos o treinamento 
com Marcos Martins Borges técnico do ITCO. 

Estiveram presentes no treinamento no auditório da secretaria de educação os seguintes 
pesquisadores: 

 Alane Ramos  
 Alisson Lira 
 Bruno Pereira 
 Charles Maia 
 Marcos Allan 
 Monica Souto 

No dia do lançamento do Plano Diretor, deu- se o início às pesquisas online através das nossas redes 
sociais e site oficial da prefeitura municipal, com a participação de todas as secretarias municipais, 
divulgando e incentivando a população a contribuir com a pesquisa. 

Devido aos baixos números da participação da zona rural através do link, tivemos que levar o grupo de 
pesquisa à zona rural, fizemos um trabalho em grupo onde obtivemos um resultado bom, porém com 
algumas críticas sobre a pouca participações de conteúdos que a zona rural fosse contemplada na 
pesquisa, muitos acharam que a pesquisa estava voltada para o público da zona urbana. 

No mês de dezembro tivemos uma parada e ficamos só trabalhando através da divulgação dos links, 
onde enviávamos aos amigos, parentes, grupos de trabalhos, escolas e pessoas próximas. 

No mês de janeiro de 2022 tivemos uma reunião com a secretária de educação e sua equipe, para que 
eles pudessem divulgar a pesquisa através do link, tivemos também uma reunião com a secretaria de 
saúde e todos os seus coordenadores, também tivemos a participação dos servidores do prédio da 
prefeitura municipal, atendendo a população. 

Em reunião decidimos levar as equipes para as comunidades rurais, aonde precisamos chamar mais 
uma pessoa para nos ajudar sendo ela Rayane Kelly e alguns colaboradores da secretaria de cultura, 
onde nos ajudaram a concluir o trabalho da pesquisa de campo no mês de janeiro. 

Estivemos presentes nas seguintes comunidades rurais: Queimada Grande, Carapuça, São João Novo, 
São João velho, Santo Antônio 2, Alto Vermelho. 

Estivemos presentes também nos bairros: Padre Pedro Pereira, Planalto, Miguel Arraes. 

Estivemos presentes na sede do bolsa família, no CRAS, secretaria de assistência social, UBS do PPP, 
a associação de Alça de Peia , Praça de alimentação , Avenida Manoel Borba e Praça Monsenhor 
Alfredo de Arruda Câmera . 

Assim concluirmos a pesquisa de campo com total êxito e participação de todos envolvidos e a 
população em geral. 
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ANEXO II - IMAGENS DA PESQUISA DE CAMPO 
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IMAGENS DA PESQUISA DE CAMPO 
 

Setor de tributos PMAI, em 04 e 05/01/22 

  
 

  
 

Setor do bolsa família, PMAI, em 05/01/22 
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Programa de serviço, convivência e fortalecimento de vínculos, da PMAI, em 05/01/22 e 
06/01/22 
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Comunidade Santo Antônio 2, em 05/01/22 

 

Programa Criança Feliz PMAI 

 

  
 

Praça Arruda Câmara 12/01 e 13/01 
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Pesquisa de campo em praça pública e ruas 
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Pesquisa na avenida Manoel Borba 

  
 

UBS da Ponte 
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UBS do bairro Padre Pedro Pereira 

 

Diversos 
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Digitação de questionário respondidos em visitas presenciais 
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ANEXO III – DIVULGAÇÃO DA PESQUISA ONLINE 
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DIVULGAÇÃO DA PESQUISA 

Data Ações 

29/11 
Lançamento do Plano Diretor: Entrevista em duas rádios, Banner no Site da 
Prefeitura e do Plano Diretor, divulgação no Instagram, Facebook e Youtube. 

01/12 
Vídeo no Instagram, Facebook e Youtube divulgando o lançamento do Plano 
Diretor, notícias sobre o lançamento em Blogs Jornalísticos. 

07/12 a 21/01 

Diversos Posts no Feed e Stories do Instagram. 

Equipe de pesquisa promoveu a divulgação do link da pesquisa a parentes, 
grupos de trabalhos, escolas e pessoas próximas. 

Mobilização da Secretária de Educação e sua equipe, Secretária de Saúde e 
todos os seus coordenadores e dos servidores do prédio da prefeitura municipal 
que atendem a população para a divulgação da pesquisa. 

21/01 Post no Instagram informando ser o último dia para responder ao questionário. 

 

IMAGENS DE MATERIAL PUBLICADO 

Data: 29 de Novembro 

Banner no website do Plano Diretor 

 

  



 

 

 

 

40 
 Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste  

Data: 27 a 29 de Novembro: Posts no Instagram anunciando o lançamento do Plano Diretor 
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Data: 7 de Dezembro: Stories do Instagram Data: 8 de Dezembro: Stories do Instagram 

  
 
Data: 14 de Dezembro: Feed e Stories do Instagram 
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Data: 10 de Janeiro: Stories do Instagram 

  
 

Data: 21 de Janeiro: Stories do Instagram 

 



 

 

 

 

43 
 Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste  

ANEXO IV - FORMULÁRIO DE PESQUISA 
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ANEXO V - EMAILS DOS QUE RESPONDERAM O QUESTIONÁRIO 
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EMAILS FORNECIDOS PELAS PESSOAS QUE RESPONDERAM O QUESTIONÁRIO 

2001jaae@gmail.com, 27karinaalves@gmail.com, 838.805jc@gmail.com, 
87991186828vanessa508@gmail.com, 99661888z@gmail.com, abigailabilio2059@gmail.com, 
abner_nego@hotmail.com, achdebarros@gmail.com, adeildosantos07@hotmail.com, 
adeilmamariabezerra@outlook.com, adligal0@gmail.com, admdanielanderson@gmail.com, 
adrianaalbuquerquee38@gmail.com, adrianal.educacao@gmail.com, 
adrianapcampos982@gmail.com, adrianotrilha21@gmail.com, adyla-brito@hotmail.com, 
afonso_nunes@hotmail.com, agda_moura_lima@hotmail.com, aizacassia66@gmail.com, 
ajlmorais@gmail.com, aladislau1974@gmail.com, alan.michel.santana@hotmail.com, 
alanemarques5454@gmail.com, alaniramos8@gmail.com, alany.pereira18@gmail.com, 
alany.santana.nogueira@gmail.com, alanyalbuquerque123@gmail.com, 
alanygomes@outlook.com, alberto.seabra@ig.com.br, albertojose3000@hotmail.com, 
albuquerquealiciarebeca@gmail.com, alcimarpontes.049@gmail.com, 
alcino.ferreira2014@gmail.com, aldione.silva@opeteducation.com.br, 
alessandrofernando07@gmail.com, aliciaevellin9@gmail.com, alidamabatista@gmail.com, 
aline-400@hotmail.com, alinearodrigues@live.com, alineisaquelucas39@gmail.com, 
alinemoraesvieira_2014@hotmail.com, alissonlira13@outlook.com, 
allanyveras2017@gmail.com, almeidajerffeson@gmail.com, Almirluiz1234@gmail.com, 
almpessoa@hotmail.com, alvarocezar2015@gmail.com, alvescris600@gmail.com, 
amanda_araujo1@hotmail.com, amanda1207santos01@gmail.com, 
amandaglauber1@gmail.com, amandamc.nunes@gmail.com, amc_afg@hotmail.com, 
amillaped@gmail.com, amintassaa@hotmail.com, amorimdeyse76@gmail.com, 
amp23034@gmail.com, ana_victoria_233@hotmail.com, anacarlasilva52072@gmail.com, 
anadaasavap@hotmail.com, Anafernandarodrigues98@gmail.com, analeticia3447@gmail.com, 
anamarialeite331@gmail.com, anapaulabrazbarbosaliberal@gmail.com, 
anasilva2334202@gmail.com, anatclucas.geo32@outlook.com, 
andersongustavo161@outlook.com, andersongustavo161@outlook.com, 
andrea_757@hotmail.com, andreaafogadosdaingazeira@gmail.com, 
andreagomesrg@gmail.com, andreiapiress21.ap@gmail.com, Andreilson37@hotmail.com, 
andresantosalves10504@gmail.com, Andressa_bianca013@hotmail.com, 
andressabrito412@gmail.com, andrewsvinicius3@gmail.com, andri_1989@outlook.com, 
aneildasillva1234@gmail.com, angelagreygrey@gmail.com, angelanovaissn@gmail.com, 
angelaqueiroza1984@gmail.com, angelasousa27@outlook.com, aninha.acus21@gmail.com, 
aninhaalo@hotmail.com, anisio1985@gmail.com, annakayses2@gmail.com, 
annameliaacioly@hotmail.com, annealcantarabs@gmail.com, 
antonio.inaciosilva28@gmail.com, antoniodosanjos11@outlook.com, 
antonnioara64@gmail.com, aparecidaguedes172711@gmail.com, apmpessoa@gmail.com, 
ariclecioramos541@gmail.com, aristotelesbrito@msn.com, arruramorim2008@hotmail.com, 
arthursenhor@gmail.com, arthursenhor@gmail.com, aryanecirino27@gmail.com, 
asilvafarias994@gmail.com, atnandersonteotonio21@gmail.com, 
aurenicenunes2015@gmail.com, avanyclara@gmail.com, avistaosupermercado@hotmail.com, 
ayanne.emanuelly@outlook.com, babyymendes@hotmail.com, barbarathaiz65@gmail.com, 
Barbosa_sismap_pcr@yahoo.com.br, barbosamaiav@gmail.com, 
barrosrafaella628@gmail.com, beatrizveras344@gmail.com, beijamimbarros@hotmail.com, 
belapatricia25@gmail.com, beltraonikollas@gmail.com, biankakaf@gmail.com, 
bielandre018@gmail.com, binna_mayane@hotmail.com, brena_santos2013@hotmail.com, 
britopedro.bio@gmail.com, brunacxalmeida@gmail.com, brunaleitee2015@gmail.com, 
brunno_fllb@hotmail.com.br, brunnodamuao@gmail.com, bruno.cbsantos@gmail.com, 
bsabrinapires@gmail.com, bymariacarlosh@gmail.com, camilalves2111@gmail.com, 
camillyvtr2004@gmail.com, cardealtaciele@gmail.com, carlifrancopai@gmail.com, 
carlos.nogueiracne@gmail.com, carlosalbertog1@hotmail.com, 
carloscsmultimarcas2021@gmail.com, carlosjnsiqueira@gmail.com, 
carolsilva.06@outlook.com, casaforte.nilson@gmail.com, cavalcanteendreson@gmail.com, 
ce.goncalves@yahoo.com.br, cecilia.analima03@gmail.com, ceduardongomes@gmail.com, 
chalega45@gmail.com, charleabarros6@gmail.com, charllesfreitas@hotmail.com, 
ciceroalvesdasilvacicinho588@gmail.com, ciceroferreiradasilva098@gmail.com, 
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cida.monteiro1109@gmail.com, cidalima12.cl98@gmail.com, cileneprof123@gmail.com, 
cineide52gm@gmail.com, cineyavasconcellos@gmail.com, cintiaverasc@hotmail.com, 
clarabarbosaclara@gmail.com, claramelloo890@gmail.com, clarissacarla02@hotmail.com, 
clarissevasconcelosdequeiroz@gmail.com, clauddia.jeci@hotmail.com, 
claudiaalvesdefranca@gmail.com, claudialayys@gmail.com, claudialuizaflima@gmail.com, 
claudiana.geraldo@hotmail.com, claudiapatriciaalves9@gmail.com, clea_ell@hotmail.com, 
cleaccarvalho@hotmail.com, Cleicianes439@gmail.com, cleidenunes416@gmail.com, 
conectlais2@gmail.com, consorcioafogadoscnh@gmail.com, contato@tabelionatodenotas.org, 
contatomatheussantos34@gmail.com, contatomatheussantos34@gmail.com, 
cristiannemirna365@gmail.com, cristoviavitor@hotmail.com, 
daiana_jadsonlevino@hotmail.com, daniellej.santos@hotmail.com, 
danielydasilvalino@gmail.com, danielyton@hotmail.com, danilohenriquegonsil@hotmail.com, 
danip1mc@gmail.com, danylo.agronomo@gmail.com, danymoura2674@gmail.com, 
dararayana12@gmail.com, davud82827e@gmail.com, daymayse@gmail.com, 
dayseramaral@outlook.com, dcne-s@hotmail.com, dea_ursula@hotmail.com, 
decivania1989@gmail.com, denise_cibelle@hotmail.com, denise_cibelle@hotmail.com, 
denise_mayara.g@hotmail.com, deysiannematias@gmail.com, dianakarla6@hotmail.com, 
dianyraquel@outlook.com, dinhasilvamaria27@gmail.com, dionisionunes2013@gmail.com, 
dionisionunes2013@gmail.com, dja-dj@bol.com.br, dl3956962@gmail.com, 
dora_fagner@hotmail.com, douglas.segurosbradesco@gmail.com, 
douglas_rodrigues2811@hotmail.com, ducarmogomes@hotmail.com, 
ducarmolima2014@hotmail.com, dudaalcantarab@outlook.com, dudachalega639@gmail.com, 
dudmorais7@gmail.com, dungadecoracoed@hotmail.com, edenisvereuniao2020@hmail.com, 
edianemm@hotmail.com, edierkamaral43@gmail.com, edilainenicacio06096@gmail.com, 
edjanissab@gmail.com, edna_gracca@hotmail.com, ednaiarafernanda@gmail.com, 
ednapereira53@gmail.com, ednayaranunes@gmail.com, edva_lucia@hotmail.com, 
edvanebarbosa2016@gmail.com, ejbr@discente.ifpe.edu.br, elaineclsg2018@gmail.com, 
eleidecggr@gmail.com, elenilda.amaral30@gmail.com, elianarabelo225@gmail.com, 
elianefernandes.ciencias@gmail.com, eliasjsb.13@gmail.com, elicherlandia@hotmail.com, 
eliiassilva@hotmail.com, elisandradonascimentonogueira@gmail.com, 
elizangela.nascimento.br@gmail.com, elloasophia1102@gmail.com, elsviana@hotmail.com, 
elynayanemarinho@gmail.com, elzadesousa21@gmail.com, emmilymacedo@gmail.com, 
emnsousa15@gmail.com, eng.leandrogaldino@hotmail.com, enzoelaylalevino@gmail.com, 
ERDNAXELA060@GMAIL.COM, erenicen0511@gmail.com, erikakedmma1980@gmail.com, 
erikalves555@gmail.com, erivaniabarros@hotmail.com, espaco.projeta@gmail.com, 
everaldo_pe20@hotmail.com, fabianebrainer.30@gmail.com, Fabianesantos29@outlook.com, 
fabianogoes@hotmail.com, fabianpaty@hotmail.com, fabiolalopes130578@gmail.com, 
fabriciojoseol473@gmail.com, famelogus@hotmail.com, farmaciabandeira1@hotmail.com, 
fatimasilvafogados@gmail.com, felipe.veras.canto@hotmail.com, 
fernandacoseicao44@gmail.com, fernando_moraes1996@hotmail.com, 
fernandomoraes56@hotmail.com, ferreiramichele81@yahoo.com, fidelinhonobre@gmail.com, 
flavianarbrs@gmail.com, flavio_kedson@hotmail.com, flavy.bruna@gmail.com, 
flrafaela1@gmail.com, fm971612@gmail.com, fonsecapraxedes4@gmail.com, 
francirley.faustinoeufrasio@gmail.com, francynara.nobrega@gmail.com, 
fs6951902@gmail.com, g.vms@hotmail.com, gabriellya179@gmail.com, 
gabryella2025@gmail.com, geannasilva.17@gmail.com, geanysilva924@gmail.com, 
gemamoma2009@hotmail.com, genelice68@gmail.com, genesiocicerq@gmail.com, 
georgiacgo@gmail.com, gerlainetorres802@gmail.com, germanoneves2021@hotmail.com, 
ggalvaosiqueira@gmail.com, ghsteixeira2@gmail.com, giovannavieira515@gmail.com, 
giseldamorais16@gmail.com, giseliaballet@gmail.com, gisellemoraisf@hotmail.com, 
gislaine1995lima@gmail.com, givasconcelos@hotmail.com, gizele0alves@gmail.com, 
gmf_fabricio@hotmail.com, gorettiribeiro.s@hotmail.com, gracabuscaativa@gmail.com, 
gracyalves302@gmail.com, gutoed.fisica@outlook.com, guylherme5060@hotmail.com, 
helderhenrick@hotmail.com, henrique.kim03@hotmail.com, henriques-marcos@hotmail.com, 
hhemillykaroline.afogados@hotmail.com, hilda_roberta@hotmail.com, 
Honoratoclaudio2030@gmail.com, hverasdesiqueira@gmail.com, 
icari2299natanel@gmail.com, igor.mariano@yahoo.com.br, igor_gustavo_10@hotmail.com, 
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igorantoniolgs@outlook.com, igoraraujjo@gmail.com, imprensa.afogados@gmail.com, 
inaciogato50@hotmail.com, iraci3ms@gmail.com, iram.lima56@hotmail.com, 
irenemarinhoaa@gmail.com, irenildasiqueiraleite@gmail.com, isabellarochaa.adv@gmail.com, 
isabelletenorio@hotmail.com, isaiaspacote@gmail.com, itala.karoline@hotmail.com, 
ivo.marinho.professor@gmail.com, izildasampaio2@gmail.com, 
jacilenetrajano2019@gmail.com, jacinete.rodrigues37@gmail.com, 
Jacksonrenan947@gmail.com, jadsongeorgio@hotmail.com, jailsonpatriota@yahoo.com.br, 
jallissonvieira@gmail.com, jalvesneto3@gmail.com, janailmsiqueira@gmail.com, 
janeidecostagomes@gmail.com, janillysilva11@gmail.com, Janiocarlos@gmail.com, 
jannainaalvess@gmail.com, jaqueps7777@gmail.com, jasacida@gmail.com, 
Jeanekassia2017@gmail.com, jeannetoscano@hotmail.com, 
jefersonsantana2104@gmail.com, jefferson1710@outlook.com, jessicakelly1113@gmail.com, 
jesualdofreitaslopes@gmail.com, jflaviolima@hotmail.com, jleandrocordeiro@gmail.com, 
jndavid210@gmail.com, joanavitoria6@hotmail.com, joannadarcoliveira14@gmail.com, 
jocimarsje@gmail.com, joicemayara400@gmail.com, jorgeteobaldoguimaraes@gmail.com, 
jorlenefeitosa3669@gmail.com, josefaangela473@gmail.com, josepharcanus@gmail.com, 
Josetimoteojosecajueiro@gemail.com, josinetesoares2015@gmail.com, 
josy_rabello@hotmail.com, jotaf38@gmail.com, jpaulasantanapessoa@gmail.com, 
jroliveirahistoria@gmail.com, juceliamorena1993@gmail.com, juedson.maria@gmail.com, 
julianacarlaga.gab@gmail.com, julio_no3@hotmail.com, jully_18silva@hotmail.com, 
julyanaoliveira0043@gmail.com, juscyedouglas29@gmail.com, jussarar18@gmail.com, 
Jwmb.rm181408@gmail.com, kadina__@hotmail.com, kaline_josele@hotmail.com, 
kalinesantossouza2310@gmail.com, kallineliberal.ifpe@gmail.com, 
Karrinefreitas1@hotmail.com, Karrlathaiis123@gmail.com, katiavasconcelos442@gmail.com, 
kayane_kellhy@hotmail.com, Kelder.lucena@gmail.com, kellyaneeneguinho@gmail.com, 
kkadymielle@gmail.com, kkkathiars@hotmail.com, kleber3092@gmail.com, 
kvs428@hotmail.com, lailson.luizdavi@outlook.com, larissa.alicia.04@gmail.com, 
larissaoferreira50@gmail.com, larissarayane901@gmail.com, larturmenezes@hotmail.com, 
Leila.leila1303@gmail.com, leilaberim123@gmail.com, leilacscarneiro2013@gmail.com, 
lenavaleriano@hotmail.com, leomle@hotmail.com, leonardobezerralemos@gmail.com, 
leonardojose644@gmail.com, leonicenoronha45@gmail.com, leonildosaa2@gmail.com, 
Li_liane_19@hotmail.com, libiomf@hotmail.com, limahianka67@gmail.com, 
line.rafatj2@gmail.com, lira96719@gmail.com, lizandrasiqueira87@gmail.com, 
llivia.gomes@hotmail.com, lopescleissa01@gmail.com, lopesoliveiraivanilda@gmail.com, 
lorranemarinho2@gmail.com, luana1996cintia@icloud.com, luanlu50@gmail.com, 
luanrenato91@gmail.com, lucaslantunes93@gmail.com, lucasruanmf@gmail.com, 
lucasvinicius91851@gmail.com, lucelenen940@gmail.com, luceliaaferreira15@gmail.com, 
luceliarodriguesdelima6@gmail.com, lucianaferrazdeaguiar81@gmail.com, 
lucianasilvinosantos@hotmai.com, lucianoconselhotutelar@yahoo.com.br, 
lucy65808@gmail.com, lucybrida@hotmail.com, luhlymiguel@gmail.com, 
luizcarlosgaldinob@gmail.com, luizfilhodeandrade64@gmail.com, luizgomes@hotmail.com, 
luziamagdadesouzagenesiagenesi@gmail.com, luzineidepastor126@gmail.com, 
m_eliete2@hotmail.com, m7927546@gmail.com, madmteen@gmail.com, 
maibycaetano@gmail.com, maisamah8@gmail.com, mangoomes@gmail.com, 
Manoelasathler@hotmail.com, manoelito.peteira@afogados.ifpe.edu.br, 
mara.marya.mara@gmail.com, marcelinoporfirio@hotmail.com, marcelo.455.ml@gmail.com, 
marcelyqueiroz853@gmail.com, marcia-rejany@hotmail.com, marciarejany16@gmail.com, 
marciarenata4122@gmail.com, marcieltabira@hotima.com, marcosalam201208@gmail.com, 
marcosalan20120820218@gmail.com, marcossalom201208@gmail.com, 
marcy_aurea@hotmail.com, margarida_veras@hotmail.com, 
maria.jose2019pequena@gmail.com, maria.lucietelima@hotmail.com, 
mariaalcionesilv@gmail.com, mariabernadetef10@gmail.com, 
mariadasdoresleonardo@gmail.com, mariadelourdesoliveira308@gmail.com, 
mariahlmorais2017@gmail.com, mariajose25689@gmail.com, mariapaulalino789@gmail.com, 
mariarafaelamoura@gmail.com, mariaroseane1994@gmail.com, mariathais03@gmail.com, 
mariliabelqueiroz@yahoo.com.br, mariliapatriota@yahoo.com.br, marinavidal711@gmail.com, 
marinhopedro72@gmail.com, mariomartinssaa@hotmail.com, Marlenegfv@hotmail.com, 
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marleneleitesiq5@gmail.com, marqueskatia97@gmail.com, marqueskatia97@gmail.com, 
marqueslm18@gmail.com, marquesoliveiramariamarta@gmail.com, marygbs@outlook.com, 
masrcosalan201208@gmail.com, matheusgoes1406@gmail.com, maxdanielsilva@gmail.com, 
mayara.silva15@hotmail.com, mayaraalves1015@gmail.com, mayconcbm@gmail.com, 
mayrajaniere1@gmail.com, mcf1@discente.ifpe.edu.br, mclaralira1@gmail.com, 
mendesmadalena088@gmail.com, mendesshirleymaria@gmail.com, 
merizanegomes@gmail.com, metalurgicaferreirazuza@gmail.com, meyredyane@gmail.com, 
mgoesneto@hotmail.com, mhgslourdes@gmail.com, michelleKelly239@gmail.com, 
michelly_kedna@hotmail.com, mickaelyfigueiredo@gmail.com, miguelluca.com.br@gmail.com, 
mikaelleam20@gmail.com, mikaellima7890@gmail.com, mikaellima7890@gmail.com, 
mikaellya911@gmail.com, milenabiancagiovanna@gmail.com, miltonfreitas03@gmail.com, 
mirian.renata@hotmail.com, mirtisqueiroz.sec.afogados@gmail.com, mjsr_@hotmail.com, 
mjssouto@gmail.com, mjssouto@gmail.com, mljanaina1@hotmail.com, 
mmauriciomarques10@hotmail.com, moni.ifpe@outlook.com, monica_mjfreire@hotmail.com, 
monicaisabelle15@hotmail.com, moraisjoyce590@gmail.com, morattorafaela@gmail.com, 
mr191978@gmail.com, ms2097700@gmail.com, msdmpessoa@gmail.com, 
mvgdef@gmail.com, nadjapatricia1@hotmail.com, nafranadege@hotmail.com, 
nalda.hosana@homail.com, naldyanne@hotmail.com.br, nanaluqueiroz@gmail.com, 
nandamiria45@gmail.com, Nara-pe@hotmail.com, nathallyraquel15@gmail.com, 
nathiellygoncalves2004@gmail.com, naynayse@gmail.com, neide-mmm@hotmail.com, 
neidjanecordeiro@gmail.com, niedja132627@gmail.com, nivia.kgs@hotmail.com, 
odilio_msc@hotmail.com, olimeid@gmail.com, olindrinamaria22@gmail.com, 
oliveirafafopai58@gmail.com, oliveiralourdinha1@gmail.com, oliveiraluana71993@gmail.com, 
ortaconstrucoes@bol.com, osvaldofsfilho@hotmail.com, pa7756799@gmail.com, 
paamaral@gmail.com, pabloviniciusdasilvasantos@gmail.com, pallomaric@gmail.com, 
palomadearaujosantos@hotmail.com, palomaleitesiq@gmail.com, 
pathy_patriota@hotmail.com, pati_xande@hotmail.com, Paulaedivania395@gmail.com, 
paulafernanda1917@gmail.com, paulaoliver36@hotmaill.com, paulobarros0984@gmail.com, 
pedropaullo_10@hotmail.com, petroscarol@gmail.com, pipasilmara@gmail.com, 
pipasilmara@hotmail.com, predjaniosilva64@gmail.com, pretinhaserafim@hotmail.com, 
profmarciavl@gmail.com, profsn1996@gmail.com, raddyjamarques@gmail.com, 
rafaela_diniz1@yahoo.com, rafaelaamaral325@gmail.com, rafaella_sousa93@hotmail.com, 
rafaelle201818@gmail.com, raiodesol_games@hotmail.com, raissabiel2016@gmail.com, 
rakelafogados@hotmail.com, ralbuquerque778@gmail.com, ramosarlley32@gmail.con, 
ranny_teteu@hotmail.com, Raphaellalimagncls@gmail.com, raquel.nascimentomn@gmail.com, 
rayanekaio9@gmail.com, rebeckaoliveira051@gmail.com, regina.rosas@hotmail.com, rejane-
afg@hotmail.com, rejanemarcia75@gmail.com, renaldolimasilva40@gmail.com, 
renata_xavier3@hotmail.com, renataestampas@gmail.com, Renatamillena2905@gmail.com, 
Renatmillena2905@gmail.com, renato.arts.2008@hotmail.com, rene.douglas.bsi@gmail.com, 
reniarayannenm@gmail.com, reniocolportor@gmail.com.br, revestsom@hotmail.com, 
richbarros95@gmail.com, rickleo0812@gmail.com, rilmaguedes@hotmail.com, 
rinogueira@gmail.com, risiacaetano@gmail.com, risoleneb@gmail.com, 
risomar.lima@hotmail.com, risoneide.lacerda@hotmail.com, 
ritadecassiapereira295@gmail.com, ritadekassiacampoverde@gmail.com, 
roberto_fmagalhaes@terra.com.br, robertolemosxz@gmail.com, robsonrgadelha@gmail.com, 
rodolfomacena.adv@gmail.com, rodriguesnadielson@gmail.com, rodriguesq00@gmail.com, 
romagda_livre@hotmail.com, ronildabpm@hotmail.com, roseane201208@gmail.com, 
rosebezerramarques@hotmail.com, rosicleidesouza324@gmail.com, 
rosileidefausta12@gmail.com, rosinaldovictorialuiza@gmail.com, 
rosineide_etinho@hotmail.com, rosisantana2011@hotmail.com, rosypetmatilha@hotmail.com, 
rs0109390@gmail.com, sabyolvr44@gmail.com, salomesiqueira12@gmail.com, 
sandrabcs@hotmail.com, sandranunesramos2018@gmail.com, 
santanamarcia013@gmail.com, santosromao750@gmail.com, sarapjacinto@gmail.com, 
secretariadefinancasafog@gmail.com, sekadosertao@gmail.com, serizajanaina@gmail.com, 
sgtargemiro@hotmail.com, sheila.mgn@hotmail.com, sheilinhawss@hotmail.com, 
shirleyferreira1974@hotmail.com, sidycriss@gmail.com, silvanabeserra05@gmail.com, 
silvaneideneide512@gmail.com, silvapaula.adv@gmail.com, silvia_inacio123@hotmail.com, 
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silvia_mfj@hotmail.com, simone10rj@outlook.com, sintia180889@gmail.com, 
snooke@live.com, soarescordeiro2015@gmail.com, socorrolimariso@gmail.com, 
socorrouniverso@5gmail.com, solangebarboza1976@gmail.com, soprafotosandy@gmail.com, 
sousarenata3044@gmail.com, souzaivone@gmail.com, souzavandelma97@gmail.com, 
srsgomesalencar@hotmail.com, stefanev757@gmail.com, Stephaniamirelly62@gmail.com, 
stsilva11@hotmail.com, studiovidaativa01@gmail.com, suelyclaudino04@gmail.com, 
sulima95.03@gmail.com, sumarques2008@hotmail.com, taciar@yahoo.com.br, 
tadeiaalcantera@gmail.com, tadeufurtadoalves@hotmail.com, 
talita.amaral.mendes@gmail.com, tamillesbarros994@gmail.com, 
tanialorenacabral111@gmail.com, tania-queiroz@bol.com.br, tarcielesiqueira@gmail.com, 
tathyannecarvalho8@gmail.com, tattyanyruann@gmail.com, tayna6024@gmail.com, 
taysi.mayara@gmail.com, tbnunes2017@gmail.com, thainara.nerys.ifpe@gmail.com, 
thais12762@gmail.com, thalles.julio@upe.edu, thallescaldas349@gmail.com, 
thamaracristiane2016@gmail.com, thamirestorres@yahoo.com.br, 
thaynaramos5544@gmail.com, thelordofrings19@gmail.com, thiagope2202@gmail.com, 
thiagosette1988@gmail.com, thiagovqueiroz@yahoo.com.br, thytaoliveiramendes@gmail.com, 
tiagoeducacaofisica2017@gmail.com, toinho.100@hotmail.com, triunfopetur@gmail.com, 
ttpsmuniz@gmail.com, tulioamorimviana@hotmail.com, ulisses.socitel@gmail.com, 
valdabarbosa40@gmail.com, valeandro33@gmail.com, valeriabiaesther20@gmail.com, 
valeriaejhonatan1997@gmail.com, valleriasoares@gmail.com, 
vandelsonmartinsantis@gmail.com, vanessa698santos@gmail.com, 
vanessaabraaob@gmail.com, vanielmamoraes5@gmail.com, vera_lucialves@hotmail.com, 
vera38351@gmail.com, verasleydson@gmail.com, verasmagda@hotmail.com, 
veratanialgm@gmail.com, veronica.carvalho1@hotmail.com, veronicagisele6@gmail.com, 
vi_oliveira_@hotmail.com, vieira.filho@bol.com.br, vilsomary@gmail.com, 
vitoriabritom4@gmail.com.com, vitoriacamille495@gmail.com, Vitorlima90122@gmail.com, 
viviangomes2107@gmail.com, Wallacerosamagalhaes1989@gmail.com, 
wandersonmarquess12@gmail.com, wellingtonfellix97@gmail.com, wevelline@hotmail.com, 
weydsonsertao@gmail.com, wilianalopes50048@gmail.com, wilker_video@hotmail.com, 
willersostenes@gmail.com, willianasiqueira@homail.com, williandvg25@gmail.com, 
wivi7@hotmail.com, wsilva0088@gmail.com, xandepati@hotmail.com, 
yaragabriielly@gmail.com, yaragabriielly@gmail.com, yasminmoura05@hotmail.com, 
yasminsanttos45@gmail.com, Ygueab@gmail.com, zelialucas-01@hotmail.com, 
zuleide_amorim@hotmail.com, zuzaverandilson@gmail.com, 
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ANEXO VI – TABELAS COMPLETAS 
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Tabela 5 - Caso tenha respondido "sim" na questão anterior, qual deficiência? 

Se sim, qual? Respondentes % 

Física 57 5,1% 

Visual 34 3,0% 

Auditiva 24 2,1% 

Autismo 23 2,0% 

Intelectual 17 1,5% 

Síndrome de Dawn  5 0,4% 

Física/Intelectual 3 0,2% 

Esquizofrenia 3 0,3% 

Mental 2 0,2% 

Múltipla 2 0,2% 

Paralisia cerebral 2 0,1% 

AVC 1 0,1% 

Deficiência de G6PD 1 0,1% 

Depressão  1 0,1% 

Fibromialgico 1 0,1% 

Hemofilia (deficiência do fator VII) 1 0,1% 

Insuficiência renal crônica 1 0,1% 

Lábios Leporinos  1 0,1% 

Psicológica 1 0,1% 

Surdez Unilateral 1 0,1% 

Não Respondeu 2 0,2% 

Não se Aplica 937 83,7% 

Total 1.120 100,0% 
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Tabela 6 – Situação atual de emprego/fonte de renda. 

Fonte de Renda Respondentes % 

Funcionário(a) Público 346 30,5% 

Funcionário(a) de Empresa Privada 150 14,4% 

Aposentado(a) e/ou Pensionista 116 10,2% 

Desempregado(a) 104 9,2% 
Autônomo(a) (Profissional sem Carteira Assinada ou 
Qualquer Tipo de Vínculo Empregatício) 

72 6,3% 

Auxílio Brasil (Ex Bolsa Família) 70 6,2% 
Microempreendedor Individual 
(MEI)/Empresário(a)/Comerciante Formal (com CNPJ) 

51 4,5% 

Agricultor(a) 46 4,0% 

Dona de Casa/Do Lar 44 3,9% 

Estudante 43 3,8% 

Sem nenhuma fonte de renda 26 2,3% 

Estagiário(a)/Aprendiz Remunerado 15 1,3% 

Profissional Liberal (Advogado, Médico, etc.) 14 1,2% 

Empreendedor Informal (sem CNPJ) 5 0,4% 

Contratado 3 0,3% 

Prestador(a) de Serviço  3 0,3% 

Professor(a) 3 0,3% 

Auxiliar de serviços gerais 1 0,1% 

Beneficiária do BPC 1 0,1% 

Bolsista 1 0,1% 

Músico artesão artista  1 0,1% 

Recebe um benefício  1 0,1% 

Tabelião  1 0,1% 

Não Respondeu 3 0,4% 

Total 1.120 100,0% 
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Tabela 7 – Caso seja um empreendedor ou autônomo informal, o que te impede de abrir uma 
MEI e se formalizar?  

Dificuldades em Formalização Respostas % 

Não tenho Recursos Financeiros para Abrir o Negócio 211 53,7% 

Não tenho interesse 52 13,2% 

Burocracia 33 8,4% 

Desconhecimento do que Tenho que Fazer para Abrir uma MEI 21 5,3% 

Custo dos Serviços Contábeis 17 4,3% 

Falta de Experiência no Negócio 15 3,8% 

Falta de Conhecimento do Mercado 14 3,6% 

Dificuldade de Planejar o Negócio 10 2,5% 

Não sabe fazer nada 3 0,8% 

Academia de luta 1 0,3% 

Ainda não houve necessidade. 1 0,3% 

Educação Financeira 1 0,3% 

Minha profissão não pode ser MEI 1 0,3% 

Não saberia o que fazer. Sempre viveu da roça. 1 0,3% 

Não tem tempo 1 0,3% 

Nem tenho jeito pra negociar 1 0,3% 

Nem tenho mais idade 1 0,3% 

No futuro talvez 1 0,3% 

No momento não há necessidade 1 0,3% 

Professora 1 0,3% 

Queria um salão de beleza 1 0,3% 

Sem interesse 1 0,3% 

Servidor público não pode ser MEI 1 0,3% 

Sonho com uma escolinha particular 1 0,3% 

Sou de menor de idade 1 0,3% 

Sou empregado 1 0,3% 
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Tabela 11 - Caso resida na zona rural, em qual localidade? 

Localidade de Residência Respondentes % 

Alto vermelho 44 19,4% 
Santo Antônio 2 34 15,0% 
Carapuça 32 14,1% 
Queimada Grande 29 12,8% 
São João Novo 14 6,2% 
Sítio Alça de Peia 13 5,7% 
Em outro lugar na zona rural 9 4,0% 
Sítio Várzea Comprida 5 2,2% 
Sítio Jati 4 1,8% 
São João Velho 3 1,3% 
Campinhos 2 0,9% 
Curral Velho dos Pedros 2 0,9% 
Lajedo 2 0,9% 
Nova Brasília 2 0,9% 
Sítio Cachoeira do Canção 2 0,9% 
Sítio Caiçara 2 0,9% 
Sítio Gangorra 2 0,9% 
Sítio Travessão 2 0,9% 
Caiçara 1 0,4% 
Carnaubinha 1 0,4% 
Curral Velho dos Ramos 1 0,4% 
Dois Riachos 1 0,4% 
Fazenda Brotas 1 0,4% 
Gangorra 1 0,4% 
Lage do gato 1 0,4% 
Monte alegre 1 0,4% 
Pintada 1 0,4% 
Queimadas 1 0,4% 
Santiago 1 0,4% 
Sítio Baixio 1 0,4% 
Sítio Barra 1 0,4% 
Sítio Cafundo 1 0,4% 
Sítio Capoeiras 1 0,4% 
Sítio Encruzilhada 1 0,4% 
Sítio Jatobá 1 0,4% 
Sítio Leitão 1 0,4% 
Sitio Leitão da Carapuça 1 0,4% 
Sítio Pereiros 1 0,4% 
Sitio Serrote 1 0,4% 
Umbuzeiro 1 0,4% 
Varzinha 1 0,4% 
Não Respondeu 1 0,4% 

Total 227 100,0% 
  



 

 

 

 

59 
 Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste  

Tabela 13 - Qual é o meio de transporte utilizado para se deslocar até o local de estudo/trabalho? 

Meio de Transporte Respostas % 

A Pé 456  40,1% 
Moto Própria 307 27,0% 
Carro Próprio 250 22,0% 
Mototáxi 72 6,3% 
Carona 62 5,5% 
Lotação 59 5,2% 
Bicicleta 35 3,1% 
Ônibus 13 1,1% 
Ônibus Escolar 7 0,6% 
Transporte Público 5 0,4% 
Carroça 3 0,3% 
Transporte Escolar 3 0,3% 
Moro no local de trabalho 2 0,2% 
Não sai de casa 2 0,2% 
Não trabalho ou estudo. 2 0,2% 
Caminhão de Passageiros 1 0,1% 
Carro de Boi 1 0,1% 
Carro de Lotação 1 0,1% 
Carro na Pista 1 0,1% 
Carroça de burro 1 0,1% 
Está desempregada 1 0,1% 
Locação 1 0,1% 
Moto emprestada 1 0,1% 
Não se Aplica 1 0,1% 
Táxi 1 0,1% 
Trabalho em Casa 1 0,1% 
Veículo da Prefeitura 1 0,1% 
Transporte Alternativo 1 0,1% 
Não Respondeu 3 0,3% 

  



 

 

 

 

60 
 Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste  

Tabela 14 - O que limita você ou seus familiares a utilizarem mais a bicicleta como meio de 
transporte ou lazer? 

Limites para Utilizar a Bicicleta Respostas % 

Não Gosto ou Não Sei andar de Bicicleta 355 31,3% 

Clima (calor/sol quente) 260 22,9% 

Distância dos Deslocamentos 242 21,3% 

Falta de Segurança no Trânsito 210 18,5% 

Falta de Ciclovias 207 18,2% 

Falta de Locais para o Lazer com Bicicleta 70 6,2% 

Falta de Segurança Pública 66 5,8% 

Não Tenho a Bicicleta 70 6,2% 

Falta Bicicletários 19 1,7% 

Falta de Eventos para Ciclismo 16 1,4% 

Não Respondeu 12 1,1% 

Problemas de saúde 10 0,9% 

Tenho Bicicleta 8 0,7% 

Falta de condições financeira 5 0,4% 

Comodismo 2 0,2% 

Falta de local para guardar a bicicleta 2 0,2% 

A roça fica perto de casa 1 0,1% 

As estradas mal feitas. 1 0,1% 

Falta acostamento 1 0,1% 

Falta de conscientização dos motoristas 1 0,1% 
Falta de estrutura nas ruas as ruas do São 
Braz estão sucateadas 

1 0,1% 

Falta de interesse 1 0,1% 

Falta de tempo 1 0,1% 
Gosta de trabalhar orações e ouvir a Rádio 
Pajeú FM 

1 0,1% 

Ladeiras 1 0,1% 

Lotação e ônibus 1 0,1% 

Não tem segurança 1 0,1% 

Mesmo assim faz uso constante da bicicleta 1 0,1% 

Meus familiares moram em outro local 1 0,1% 

Minha deficiência 1 0,1% 

Não se Aplica 1 0,1% 

Não Tenho Onde Guardar 1 0,1% 

Nenhum 1 0,1% 
O arremedo de ciclo faixa que foi feito não 
oferece segurança nenhuma 

1 0,1% 

O relevo exige muito do ciclista. 2 0,2% 

Os carros faltam pouco passar por cima. 1 0,1% 

Os dois carro e bicicleta 1 0,1% 

Sem condições 1 0,1% 

Sou da roça 1 0,1% 

Trânsito que precisa urgente ser ordenado 1 0,1% 

Transporte Público 1 0,1% 
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Tabela 15 - Quais são as formas de lazer da sua família? 

Formas de Lazer Respostas % 

Ficar em Casa 708 62,3% 

Atividades Rurais - Chácaras/Fazenda 311 27,4% 

Passear em Parques e Praças em Afogados da Ingazeira 297 26,1% 

Bares e Restaurantes em Afogados da Ingazeira 188 16,5% 

Vida Noturna 188 16,5% 

Viajar 175 15,4% 

Atividades Culturais em Afogados da Ingazeira 150 13,2% 

Praticar esportes 122 10,7% 

Igreja 6 0,5% 

Não tem 6 0,5% 

Casa de amigos e familiares 3 0,3% 

Clube 3 0,3% 

Sítio 2 0,2% 

Afogados não tem atividade cultural 1 0,1% 

Andar de bicicleta 1 0,1% 

Cantoria 1 0,1% 
Falta uma instituição privada como exe.: uma SESC na 
cidade. Teatro. 

1 0,1% 

Ir para jogos de futebol 1 0,1% 

Leitura 1 0,1% 

Não existem parques em Afogados 1 0,1% 

Retiro para imersão espiritual 1 0,1% 

Viagem uma vez por ano 1 0,1% 

Visitar familiares 1 0,1% 

Não Respondeu 4 0,4% 
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Tabela 16 - Quais esportes você e seus filhos (caso tenha) praticam? 

Esportes Respostas % 

Não Pratico Esportes 453 39,9% 

Caminhada 355 31,3% 

Academia 264 23,2% 

Correr 108 9,5% 

Futebol de Campo 105 9,2% 

Futebol de Quadra 66 5,8% 

Ciclismo 63 5,5% 

Natação 50 4,4% 

Basquete 32 2,8% 

Arte Marcial 19 1,7% 

Handebol 18 1,6% 

Futevôlei 10 0,9% 

Vôlei de Quadra 10 0,9% 

Vôlei ou Futebol na Areia 10 0,9% 

Skate 5 0,4% 

Pilates 4 0,4% 

Artes marciais 3 0,3% 

Boxe 3 0,3% 

Capoeira 3 0,3% 

Não Respondeu 3 0,3% 

Dança 2 0,2% 

Pratico atividades físicas em casa 2 0,2% 

Vaquejada 2 0,2% 

Xadrez 2 0,2% 

Andar de patinetes 1 0,1% 

Atividade de Treino Funcional 1 0,1% 

Corefit 1 0,1% 

Esconde esconde 1 0,1% 

Falta de Tempo 1 0,1% 

Hidroginástica 1 0,1% 

Jepecross 1 0,1% 

Jump 1 0,1% 

Motociclismo 1 0,1% 

Nada 1 0,1% 

No momento 1 0,1% 

Os filhos praticam 1 0,1% 
Rapel 1 0,1% 
Trilha 1 0,1% 
Yoga 1 0,1% 
Nenhum 5 0,4% 
Não tenho filhos 5 0,4% 
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Tabela 17 - LAZER - O que você MAIS gostaria que se localizasse próximo à sua residência? 

Opções de Lazer Respostas % 
Praça ou Parque de Recreação 511 45,0% 

Pista para Caminhadas 420 37,0% 

Parque Municipal 319 28,1% 

Lanchonetes 260 22,9% 

Bares e Restaurantes 258 22,7% 

Quadra Poliesportiva 191 16,8% 

Cinema 146 12,9% 

Tenho tudo perto de casa 40 3,5% 

Academia 5 0,5% 

Pista de skate 2 0,2% 

Uma biblioteca com muitos livros e espaçosa. 2 0,2% 

Áreas de lazer e de socialização. 1 0,1% 

As crianças não tem opção de lazer 1 0,1% 

Clube de piscina 1 0,1% 

Comércio (supermercado/padaria) 1 0,1% 

Escola de Dança 1 0,1% 

Escola de Teatro 1 0,1% 

Espaço para caminhada com animais de pequeno porte 1 0,1% 

Mini campo 1 0,1% 

Nada 1 0,1% 

Pista para Ciclismo 1 0,1% 

Praça de alimentação 1 0,1% 

Tem que fazer uma reforma na praça 1 0,1% 

Tudo 1 0,1% 

Não respondeu 30 2,6% 
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Tabela 21 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - O que você MAIS gostaria que se localizasse próximo à 
sua residência? 

Serviços Municipais Respostas % 
Posto Policial 423 37,2% 

Internet Gratuita 407 35,8% 

Transporte Público 275 24,2% 

CMEI (Creche) 229 20,2% 

Posto de Saúde 205 18,0% 

Ronda Policial 170 15,0% 

Clínica Municipal 163 14,3% 

Escola do Ensino Médio 152 13,4% 

Laboratório Municipal 115 10,1% 

Escola do Ensino Fundamental 112 9,9% 

Praças 3 0,3% 

Reabrir a escola 2 0,2% 

Academia da saúde 1 0,1% 

Antena telefone 1 0,1% 

Asfalto nas ruas principais (Antônio Vidal 1 0,1% 

Biblioteca pública 1 0,1% 

Calçar as ruas do São Cristóvão 1 0,1% 

Centro Cultural 1 0,1% 

Farmácia Pública 1 0,1% 

Guarda de Trânsito 1 0,1% 

Hospitais 1 0,1% 

Hospital Municipal Veterinário 1 0,1% 

Limpeza Urbana 1 0,1% 

Parque de Recreação 1 0,1% 

Ruas Pavimentadas 1 0,1% 

Telefonia Móvel 1 0,1% 
Temos que sair casa para colocar lixo em 
esquinas 

1 0,1% 

Nada, Tudo é próximo 8 0,7% 

Não Respondeu 5 0,4% 
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Tabela 22 - O que você gostaria que se localizasse próximo à sua residência? 

Opções Próximo à Residência Respostas % 
Supermercado 385 33,9% 

Clínicas e Laboratórios 321 28,3% 

Comércios de Pequeno Porte 296 26,1% 

Indústrias de Pequeno Porte (até 10 funcionários) 186 16,4% 

Somente Casas Residenciais sem edifícios 158 13,9% 
Atendimento a Veículos (oficinas mecânicas e postos de 
gasolina) 

129 11,4% 

Locais Religiosos 111 9,8% 

Casas Residenciais e Edifícios 92 8,1% 

Tem tudo perto da minha casa 34 3,0% 

Farmácia 28 2,5% 

Praças e Parques 18 1,6% 

Padaria 12 1,1% 

Academia 14 1,3% 
Já tem tudo perto da minha casa 8 0,7% 

Escolas 4 0,4% 

Posto de Saúde 4 0,4% 

Banco 3 0,3% 

Feira livre 3 0,3% 

Area de lazer 2 0,2% 

Espaços de lazer 2 0,2% 

Lugar de lazer 2 0,2% 

Pracinha 2 0,2% 
Segurança pública que não tem. Não vejo uma viatura da 
guarda ou da polícia. 

2 0,2% 

A falta de água dificulta investimento 1 0,1% 

Academia das cidades e praça 1 0,1% 

Áreas com árvores 1 0,1% 

Asfaltamento 1 0,1% 

Calçamento 1 0,1% 

Central 1 0,1% 

Comedouro e bebedouros para os animais de ruas 1 0,1% 

Creche com horário integral 1 0,1% 

Espaço para caminhada com animais 1 0,1% 

Espaços para pratica de exercícios para todos do bairro 1 0,1% 

Gostaria que o caminho prestasse já seria ótimo 1 0,1% 
Gostaria que saísse a pista que liga a praça foi Planalto ao 
Detran 

1 0,1% 

Gostaria que tivesse mais patrulhamento para nossa 
segurança… 

1 0,1% 

Hospital 1 0,1% 

Iluminação publica 1 0,1% 

Infraestrutura e Saneamento 1 0,1% 

Já disponho dos itens acima 1 0,1% 

Jepecross 1 0,1% 

Lotéricas 1 0,1% 

Material de construção 1 0,1% 

Ponto de pagamento de conta doméstica 1 0,1% 
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Posto policial 1 0,1% 

Pousadas 1 0,1% 

Praça de alimentação 1 0,1% 

Quadra de esportes 1 0,1% 

Quadra esportiva 1 0,1% 

Restaurante 1 0,1% 

Ruas pavimentadas 1 0,1% 

Sacolão 1 0,1% 

Só precisamos de ruas asfaltadas e limpas 1 0,1% 

Sou a favor de descentralizar e desenvolvimento dos bairros 1 0,1% 

Templo católico 1 0,1% 

Ter atendimento médico aqui no São Braz e uma negação. 1 0,1% 

Todos querem farmácia 1 0,1% 

Urbanizar a área próxima a minha rua 1 0,1% 

Outros 1 0,1% 

Não Respondeu 9 0,8% 
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Tabela 24 – Quais elementos do patrimônio histórico de Afogados da Ingazeira que você acha 
que devem ser preservados e tombados por lei? 

Elementos do Patrimônio Histórico Respostas % 

Catedral Senhor Bom Jesus dos Remédios (Igreja Matriz) 303 26,9% 

Cine Teatro São José 196 17,5% 

Cinema Municipal 104 9,2% 

Rádio Pajeú FM 85 7,5% 

Estação Ferroviária 44 3,9% 

Cúria Diocesana 33 2,9% 

Prefeitura 31 2,7% 

Correios 30 2,6% 

Praça Pública 28 2,5% 

Casas Antigas 25 2,2% 

Barragem Brotas 24 2,1% 

Mercado Público Municipal 20 1,8% 

Nenhum 16 1,4% 

Prédios Antigos 14 1,2% 

Expoagro 13 1,1% 

Biblioteca Pública Municipal 9 0,8% 

Linha de Trem 8 0,7% 

Colégio Normal 7 0,6% 

Igreja 7 0,6% 

Museus 7 0,6% 

Casa do Bispo (Cúria) 6 0,5% 

Prédio da Prefeitura 6 0,5% 

Prédio dos Correios 6 0,5% 

Açougue Público 5 0,4% 

Casarões Coloniais 5 0,4% 

Casas Históricas 5 0,4% 

Antiga ferroviária 4 0,4% 

Capela do colégio normal 4 0,4% 

Escola do Pete 4 0,4% 

Igreja Presbiteriana 4 0,4% 

Não conheço 4 0,4% 

Palacio do Bispo 4 0,4% 

Prédio do Mercado Público 4 0,4% 

Tabaqueiros 4 0,4% 

Vianão 4 0,4% 

Bacamarteiros 3 0,3% 

Carnaval 3 0,3% 

Feira Livre 3 0,3% 

O mercado público 3 0,3% 

Sítios Arqueológicos 3 0,3% 

Afogados FM 2 0,2% 

Antigo Hospital Regional 2 0,2% 

Câmara Municipal 2 0,2% 

Cantata natalina 2 0,2% 

Casas no Centro 2 0,2% 

Faculdade 2 0,2% 
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Grutas 2 0,2% 

Mina de Água 2 0,2% 

Não me lembro no momento 2 0,2% 

Paróquia 2 0,2% 

Pastoril 2 0,2% 

Poesia / Poetas 2 0,2% 

Prédio da XGeres 2 0,2% 

Prédios da Rio Branco 2 0,2% 

Quadra Poliesportiva 2 0,2% 

Quinta cultural 2 0,2% 

Rede Ferroviária (Estação de Trem) 2 0,2% 

Serra da Carapaça 2 0,2% 

Sorveteria bom Jesus 2 0,2% 

Teatro São José 2 0,2% 

Açaí 1 0,1% 

Acho que já não existe mais nenhum 1 0,1% 

Afogados da Ingazeira não preserva patrimônios históricos 1 0,1% 

Algumas residências na área Central 1 0,1% 

Altura da sede dos Dragões de aço 1 0,1% 

Antiga cagepe ser transformada em centro cultural 1 0,1% 

Antiga pizzaria da praça deveria ser preservada 1 0,1% 

Antiga Rádio na rua nova 1 0,1% 

Aquele prédio antigo próximo a quadra poliesportiva 1 0,1% 

Arquiteturas 1 0,1% 

Arquivo público municipal 1 0,1% 

Artes festas culinárias 1 0,1% 

Artesanato Local 1 0,1% 

Artistas locais e manifestações culturais 1 0,1% 

Arvores 1 0,1% 

Árvores antigas 1 0,1% 
As praças pq O pessoal invés de cuidar destrói as coisas aí 
quando estão acabado coloca 

1 0,1% 

As praças do município e a antiga estação de trem 1 0,1% 

As primeiras casas construídas em afogados 1 0,1% 

Assim como aquele muro contendo versos 1 0,1% 

Atrair turistas e movimentar a economia. 1 0,1% 

Baraúna do cemitério velho 1 0,1% 

Beco de Zezé 1 0,1% 
Beco do antigo mercado do peixe (que liga a praça arruda 
Câmara a rua senador Paulo guerra) 

1 0,1% 

Campeonato rural 1 0,1% 

Cantoria 1 0,1% 

Cantoria e Repente 1 0,1% 

Capela são Sebastião 1 0,1% 

Capelas dos bairros 1 0,1% 

Casa antigas e obras de arte 1 0,1% 

Casa antigas perto das Catedral (Igreja Matriz). 1 0,1% 

Casa da Praça próximo a Doutor Lúcio. 1 0,1% 

casa de Araújo Góes e casa km brinquedos 1 0,1% 
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Casa de Dr Lúcio. 1 0,1% 

Casa de Dr. Terezinha 1 0,1% 

Casa de Edglei 1 0,1% 

Casa do Promotor Lucio 1 0,1% 

Casa que fazem parte do início de afogados 1 0,1% 
Casa se Casa de Dr. Terezinha Padilha Igreja Presbiteriana a 
prefeitura 

1 0,1% 

Casarios da Avenida Rio Branco e Praça Monsenhor de Alfredo 
Arruda Câmara 

1 0,1% 

Casas ao redor da pra (não deviam estar destruindo) 1 0,1% 

Casas com arquitetura antiga 1 0,1% 

Casas com fachadas históricas 1 0,1% 

Casas Culturais 1 0,1% 

Casas da praça Monsenhor. 1 0,1% 

Casas do Centro da Cidade 1 0,1% 

Casas do início do século XX e fundação de afogados 1 0,1% 
Casas e construções históricas do município a exemplo na Praça 
Arruda Câmara 

1 0,1% 

Casas e pessoas na zona rural 1 0,1% 

Casas e prédios antigos 1 0,1% 

Casas que representam uma herança cultural para a cidade 1 0,1% 

Catedral (Igreja Matriz) até os correios 1 0,1% 

Cemitério 1 0,1% 

Centro da Cidade 1 0,1% 

Centro esportivo 1 0,1% 

Centro tecnológico 1 0,1% 

Começando pela própria equipe da prefeitura. 1 0,1% 

Comércios da avenida Manoel Borba 1 0,1% 

Coreto 1 0,1% 

Correios Prefeitura 1 0,1% 
Creio que o cine São José é um dos prédios antigos que 
permanece 

1 0,1% 

Cultura 1 0,1% 

Encontro de Bacamarteiros. 1 0,1% 

Encontro motocicletas 1 0,1% 
Engenho de cana de açúcar do ALTO VERMELHO e outros da 
região que sejam antigos 

1 0,1% 

Escolar de música pública. E tomba. Eu creio. Que o peti ja que. 
Ele precisa de uma grande repaginada. E Seria maravilhoso que 
o peti e pro jovem voltassem a deus Momentos de gloria 
voltassem 

1 0,1% 

Escrituras rupestres. 1 0,1% 

Espaço tecnológico entre outros 1 0,1% 

Especialmente ao redor da praça. Quase todos destruídos 1 0,1% 

Estádio de futebol vianão 1 0,1% 

Estádio Vianão 1 0,1% 

Evento Bacamarteiro 1 0,1% 

Evento de Carnaval fora de época. 1 0,1% 

Evento de final de ano 1 0,1% 

Evento exproago 1 0,1% 
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Evento Marcha para Jesus 1 0,1% 

Evento Motociclista. 1 0,1% 

Evento poesia e cantoria e repente 1 0,1% 

Eventos 1 0,1% 

Eventos cultural 1 0,1% 

Eventos de Festivais 1 0,1% 

Eventos Religiosos 1 0,1% 

Extinto ACAI 1 0,1% 

Fasp 1 0,1% 

Festa de São João 1 0,1% 

Festa de São Sebastião 1 0,1% 

Festa do Padroeiro 1 0,1% 

Festa Tradicional do Alto Vermelho 1 0,1% 

Festas Tradicionais 1 0,1% 

Festival de poesia popular 1 0,1% 

Figuras rupestres da carapuça 1 0,1% 

igreja batista 1 0,1% 

Igreja bom jesus do remédios 1 0,1% 

Igreja do CNE. 1 0,1% 

Igrejas dos bairros. 1 0,1% 

Já acabaram com patrimônios culturais e políticos 1 0,1% 

Já derrubaram 1 0,1% 

Já foram demolidos Açaí 1 0,1% 

Já foram tombados 1 0,1% 

Loja das casas Km de brinquedos 1 0,1% 

Maiara Caetano da Fonseca 1 0,1% 

Manifestações culturais 1 0,1% 

mas isso não é mais possível. 1 0,1% 

mas sempre preservando o exterior de seus prédios. 1 0,1% 
mas um plano diretor que impossibilite e puna quem demolir ou 
modificar a arquitetura do empreendimento já seria importante. 

1 0,1% 

Mercado Público 1 0,1% 

Missa do vaqueiro (dia 7 de setembro ) 1 0,1% 

Monumentos Naturais (Sítios Arqueológicos 1 0,1% 

Museu Rural Santo Antônio 2. 1 0,1% 

Museus arquivo publico 1 0,1% 

Na medida do possível tudo que é história deve ser preservado 1 0,1% 
Na minha opinião o que devem ser preservados São a Catedral 
(Igreja Matriz) 

1 0,1% 

Não há necessidade 1 0,1% 
O a açougue precisa muito ser bem cuidado e não viver no 
abandono. 

1 0,1% 

Oque deveria ser tombado 1 0,1% 

Orla do rio Pajeú 1 0,1% 

pátios e prédios da estação ferroviária e o centro diocesano . 1 0,1% 

Pedra do giz 1 0,1% 

Pintura rupestre 1 0,1% 

Pinturas Rupestres 1 0,1% 

Pizzaria da praça etc.... 1 0,1% 
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Ponte Antiga 1 0,1% 

Ponte Rodoferroviária 1 0,1% 

Pontos da R Prof. Vera Cruz 1 0,1% 

Praça bom senhor 1 0,1% 

Praça da Avenida Rio Branco 1 0,1% 

Praça de alimentação 1 0,1% 

Praças cinema Catedral (Igreja Matriz) Correios 1 0,1% 

Prédio da câmara de vereadores 1 0,1% 

Prédio da casa paroquial 1 0,1% 

Prédio da faculdade 1 0,1% 

Prédio da Igreja Presbiteriana 1 0,1% 

Prédio da prefeitura municipal 1 0,1% 

Prédio da secretaria de educação 1 0,1% 

Prédio do bispo. 1 0,1% 

Prédio do Centro Tecnológico. 1 0,1% 

Prédio do mercado Público Municipal 1 0,1% 

Prédio faculdade 1 0,1% 

Prédio mercado publico 1 0,1% 

Prédio na praça central em cima de uma loja 1 0,1% 

Prédio publico 1 0,1% 
Prédio que era a pizzaria da praça. Não era pra ter sido 
derrubado. 

1 0,1% 

Prédios antigos da praça 1 0,1% 

Prédios antigos das igrejas 1 0,1% 

Prédios antigos e a Catedral (Igreja Matriz) 1 0,1% 

Prédios da Estação Ferroviária 1 0,1% 

Prédios da praça 1 0,1% 

Prédios de relevância histórica 1 0,1% 

Prédios e casarões da fundação do município. 1 0,1% 

Prédios e Residências privadas e Públicas Históricas 1 0,1% 

Prédios na estação de trem 1 0,1% 

Prédios residenciais históricos 1 0,1% 

Prefeitura e Catedral (Igreja Matriz) 1 0,1% 

Prefeitura e Correios 1 0,1% 

Quadrilha Junina Sanfonar. 1 0,1% 

Reizado 1 0,1% 

Resgatar as manifestações culturais : coco 1 0,1% 

Residências Antigas. 1 0,1% 

Residências em torno da praça. 1 0,1% 

Rodoviária 1 0,1% 

Se for tombar patrimônio que tombe os Públicos 1 0,1% 

Secretaria de educação. Casas na Rio Bra6nco 1 0,1% 

secretaria municipal de educação 1 0,1% 

Sede da prefeitura municipal 1 0,1% 

Sejam públicos ou privados. 1 0,1% 

Seminário 1 0,1% 

Serra do Giz 1 0,1% 

Templos religiosos. 1 0,1% 
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Todas as residências com fachada histórica (as que ainda 
restam). Não precisa necessariamente um tombamento através 
do IPHAN 

1 0,1% 

Todos Prédios Antigos 1 0,1% 

Tombamento do CNE. 1 0,1% 

Tradição dós tabaqueiros 1 0,1% 

Valorização da Cultura popular 1 0,1% 

Vários prédios que deveriam ser preservados já foram demolidos 1 0,1% 

Não Respondeu 230 20,2% 
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Tabela 25 – O que você MAIS gosta em Afogados da Ingazeira? 
O que você MAIS gosta em Afogados da Ingazeira? Respostas Respondentes 
Praças  285 25,10% 
Catedral do Senhor Bom Jesus dos Remédios  87 7,70% 
Tranquilidade 79 7,00% 
Tudo 38 3,30% 
Cidade tranquila, acolhedora, bonita 31 2,70% 
Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara 39 3,40% 
Comércio Local  29 2,60% 
Praça Central 34 3,00% 
Segurança da cidade. 20 1,80% 
Cinema São José 16 1,40% 
Barragem de Brotas 13 1,10% 
Nada 12 1,10% 
População. 12 1,10% 
Pessoas Acolhedoras  11 1,00% 
Centro de Afogados 10 0,90% 
Igrejas 9 0,80% 
Segurança 9 0,80% 
Sossego 9 0,80% 
Arborização Urbana 8 0,70% 
Bares e restaurantes  8 0,70% 
Cultura 8 0,70% 
Limpeza da cidade 8 0,70% 
Organização da cidade 8 0,70% 
Praça Pública 8 0,70% 
Hospitalidade do seu povo 7 0,60% 
Saúde 7 0,60% 
Beleza da Cidade 6 0,50% 
Família 6 0,50% 
Festas 6 0,50% 
Acolhimento da Cidade/Povo Afogadense 5 0,40% 
Passear na praça  5 0,40% 
Praça de alimentação 5 0,40% 
Avenida Rio Branco 4 0,40% 
Clima 4 0,40% 
Eventos culturais  4 0,40% 
Passear  4 0,40% 
Paz  4 0,40% 
Amo minha cidade 3 0,30% 
Carnaval  3 0,30% 
Culinária  3 0,30% 
Escolas 3 0,30% 
Feira livre 3 0,30% 
Locais de lazer 3 0,30% 
Minha Casa 3 0,30% 
Pontos turísticos  3 0,30% 
Qualidade de Vida 3 0,30% 
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Rádio Pajeú 3 0,30% 
Toda a cidade  3 0,30% 
Vianão 3 0,30% 
Biblioteca pública 2 0,20% 
Educação do município 2 0,20% 
Expoagro 2 0,20% 
Festas Culturais 2 0,20% 
Lanchonetes  2 0,20% 
Morar em Afogados 2 0,20% 
simplicidade das pessoas 2 0,20% 
Trabalhar  2 0,20% 
Tranquilidade Calmaria 2 0,20% 
Uma cidade hospitaleira  2 0,20% 
Viver aqui 2 0,20% 
Catedral, o comércio. 1 0,10% 
Igreja, o comércio 1 0,10% 
Acessibilidade que as pessoas da zona rural têm. 1 0,10% 
Acho Afogada uma cidade muito boa, organizada e 
segura. Considero os serviços públicos prestados muito 
bons, especialmente na saúde e educação.  

1 0,10% 

Afogados  1 0,10% 
Ainda é uma cidade pacata, quando comparadas a 
outras do mesmo porte. 

1 0,10% 

Ainda ser uma cidade segura  1 0,10% 
alguns estabelecimentos, cinema, igreja. 1 0,10% 
Ambiente atrativo central 1 0,10% 
Ambiente harmônico da cidade 1 0,10% 
Ambiente muito agradável, e organizado. 1 0,10% 
Amo tudo em minha cidade  1 0,10% 
Andar com segurança pelas ruas 1 0,10% 
Andar pela cidade é agradável, a gente tem a sensação 
que ela está sendo bem cuidada! 

1 0,10% 

Anel Viário 1 0,10% 
Apesar de alguns ocorridos, creio que seja uma das 
cidades mais calmas de Pernambuco.  

1 0,10% 

Atendimento da secretaria de saúde  1 0,10% 
Atividades culturais e de lazer 1 0,10% 
Baixo índice de violência 1 0,10% 
bares, clubes, lugares de festa 1 0,10% 
barragem as pessoas 1 0,10% 
Belas Praças 1 0,10% 
Beleza da igreja e praças 1 0,10% 
Beleza dos pontos turísticos da cidade, as estruturas das 
praças, a cobertura da saúde municipal, que alcança 
todo o município, incluindo zona rural. 

1 0,10% 

Beleza e calmaria nos finais de semana 1 0,10% 
Benfeitorias da cidade 1 0,10% 
Bonita a cidade  1 0,10% 
Calma que não é monótona 1 0,10% 
Calmaria da cidade 1 0,10% 
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Calmaria e das praças 1 0,10% 
Calor humano das praças 1 0,10% 
Caminhada  1 0,10% 
Campeonato municipal  1 0,10% 
Celebrações  1 0,10% 
Cidade limpa 1 0,10% 
Cine teatro são José e a Praça Monsenhor Alfredo de 
Arruda câmara 

1 0,10% 

Cine teatro São José, etc. 1 0,10% 
Comodidade 1 0,10% 
Comunidade quilombola 1 0,10% 
Conservação das praças públicas 1 0,10% 
Construção civil  1 0,10% 
Contato com a natureza 1 0,10% 
Conversar com o povo e da cidade toda 1 0,10% 
Convivência entre as pessoas 1 0,10% 
Costume por tradições antigas da cidade. 1 0,10% 
Crescimento econômico que vem acontecendo 1 0,10% 
Cuidado com praças para lazer, áreas de lazer, 
acolhimento a população 

1 0,10% 

Cultura o artesanato A música 1 0,10% 
Cultura que permanece na cidade j 1 0,10% 
Cultura, sociedade, educação os gestores municipais. 1 0,10% 
Cultura, tranquilidade, culinária. 1 0,10% 
Curral gado  1 0,10% 
Custo de vida. 1 0,10% 
Dedicação por desempenho em saúde e educação 1 0,10% 
Dentro da cidade 1 0,10% 
Desenvolvimento 1 0,10% 
Desenvolvimento social, cidade acolhedora. 1 0,10% 
Disciplinamento das pessoas em obediência das regras 
para mantes uma cidade organizada 

1 0,10% 

Disponibilidade de muitos serviços ao atendimento a 
população 

1 0,10% 

Diversidade de serviços ofertados. 1 0,10% 
Diversidade do comércio 1 0,10% 
Dos museus e sítios arqueológicos 1 0,10% 
É uma cidade calma e passiva. 1 0,10% 
É uma cidade que vem crescendo, mas ainda assim 
mantém a calmaria de cidade pequena do interior.  

1 0,10% 

É uma cidade tranquila  1 0,10% 
E uma ótima cidade para morar  1 0,10% 
Educação e Saúde 1 0,10% 
Educação oferecida. 1 0,10% 
Em se tratando de pessoas, o povo, em relação aos 
lugares a praça Arruda Câmara e a Construção histórica 
da catedral e o Cine São José. 

1 0,10% 

Ensino nas escolas 1 0,10% 
Escola Cônego João Leite  1 0,10% 
Escola do meu filho  1 0,10% 
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Esforço de seus Gestores para a melhoria e crescimento 
da cidade. 

1 0,10% 

Está na avenida Manoel Borba 1 0,10% 
Estádio Vianão 1 0,10% 
Estética  1 0,10% 
Estrutura da cidade 1 0,10% 
Eu amo essa cidade 1 0,10% 
Eu gosto de tudo 1 0,10% 
Eu gosto povo  1 0,10% 
Eu particularmente gosto de tudo que temos em nossa 
cidade  

1 0,10% 

Eventos festivos  1 0,10% 
Eventos Religiosos 1 0,10% 
Excelentes serviços públicos. 1 0,10% 
Expoagro é a única atuação organizada assim como o 
final de ano muito bem-organizado  

1 0,10% 

Faculdade 1 0,10% 
Famílias tradicionais 1 0,10% 
Fato de se deslocar sem tanto demora, por se tratar de 
uma cidade menor de interior. Com suas vantagens de 
tranquilidade. 

1 0,10% 

Fato dela ser uma cidade até que calma. 1 0,10% 
Fazer compras nas lojas e das praças  1 0,10% 
Feira, o comercio 1 0,10% 
Festa da expoagro o cinema 1 0,10% 
Festa de fim de ano 1 0,10% 
Festas com forró  1 0,10% 
Festas tradicionais, a cultura local. 1 0,10% 
Festividades do padroeiro, carnaval, praças e festival de 
quadrilha 

1 0,10% 

Festividades locais e as recentes obras de infraestrutura. 1 0,10% 
Ficar em casa, não tem nada de interessantes para 
jovens que não gostam de bebidas sem opções de 
lugares que contribui para intelectualidade . 

1 0,10% 

Ficar em casa. Nas minhas redes sociais  1 0,10% 
Ficar perto dos familiares  1 0,10% 
Forma de organização da cidade, no quesito praças e 
parques. 

1 0,10% 

Forró 1 0,10% 
Futebol 1 0,10% 
Gente trabalhadora. 1 0,10% 
Gestão 1 0,10% 
Gosto da qualidade da educação, as melhorias que vem 
ocorrendo em na cidade que tanto amo. 

1 0,10% 

Gosto da simplicidade do nosso povo, a humildade, a 
hospitalidade da nossa gente e a beleza da nossa terra. 

1 0,10% 

Gosto da tranquilidade, da possibilidade de ter tudo perto 
(moro no centro, então boa parte dos serviços estão a 
uma caminhada de distância) 

1 0,10% 

Gosto de fazer tudo  1 0,10% 
Gosto de tudo adoro morar aqui 1 0,10% 
Gosto de tudo da minha cidade maravilhosa  1 0,10% 
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Gosto de tudo em Afogados da Ingazeira amo essa 
Cidade, mais o que mais admiro é a Catedral e a praça 
Arruda Câmara. 

1 0,10% 

Gosto de tudo só que o prefeito tem que olha pra os 
bairros  

1 0,10% 

Gosto muito da saúde da cidade  1 0,10% 
Gosto muito da saúde, da cidade  1 0,10% 
Hospitalidade  1 0,10% 
igreja matriz e Barragem de Brotas 1 0,10% 
Indústria, fábricas pra empregar os jovens.  1 0,10% 
influência na região 1 0,10% 
infraestrutura do centro da cidade é a diversidade do 
comércio 

1 0,10% 

Inovações e infraestrutura de praças e áreas de lazer 
com a avenida rio branco 

1 0,10% 

investimento na infraestrutura pública e preservação. 1 0,10% 
Ir à missa, ao cinema, ao trabalho 1 0,10% 
Ir ao cinema, praça 1 0,10% 
ir ao supermercado e as lojas de roupas 1 0,10% 
Ir para zona rural 1 0,10% 
Lazer. 1 0,10% 
Liberdade de ir e vir  1 0,10% 
Liberdade, barragem, praça e igreja 1 0,10% 
Localização  1 0,10% 
Localização para trabalho  1 0,10% 
Lojas de maquiagem, Praças e Mercado Público  1 0,10% 
Mentalidade de política progressista e inovadora. 1 0,10% 
Mesmo sendo uma cidade do interior, é uma cidade que 
tem de tudo um pouco, e sem contar que tendemos a 
gosta da nossa cidade Natal 

1 0,10% 

minha família 1 0,10% 
Minha Igreja 1 0,10% 
Minhas raízes, amigos e familiares. 1 0,10% 
Momentos de lazer, a segurança  1 0,10% 
Monsenhor  1 0,10% 
Monumentos Históricos 1 0,10% 
Moradia 1 0,10% 
moradia, e acolhimento por parte de alguns afogadenses 
. 

1 0,10% 

Muito bom viver aqui amo minha cidade 1 0,10% 
Nasci aqui, não há como desfazer o laço. Mas Afogados 
está uma cidade cada vez mais abandonada, com 
animais pelas ruas, esgotos a céu aberto e sem árvores. 

1 0,10% 

Nasci e cresci aqui realmente Afogados é uma cidade 
referência na região. Gosto de viver nesse lugar 

1 0,10% 

Natureza 1 0,10% 
Natureza e oportunidade 1 0,10% 
Nível de educação, politização e receptividade, da 
população do município de Afogados. 

1 0,10% 

Nossa praça 1 0,10% 
Novas praças, segurança e saúde! 1 0,10% 
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O comércio 1 0,10% 
O que você MAIS gosta em Afogados da Ingazeira? 
várias coisas  

1 0,10% 

Oferta diversificada de serviços 1 0,10% 
Oportunidades de emprego para os menos favorecidos . 1 0,10% 
Organização da avenida Rio Branco. A barragem de 
Brotas. A Catedral 

1 0,10% 

Organização das ruas arborizadas e a excelência dos 
prefeitos que administraram e administra atualmente. 

1 0,10% 

Organização, ruas limpas, largas  1 0,10% 
Os mercados 1 0,10% 
Os serviços da secretaria Municipal de saúde  1 0,10% 
Ótima qualidade de vida 1 0,10% 
Pacata, tranquila. 1 0,10% 
Parques Municipais 1 0,10% 
Parques praças e ciclovias  1 0,10% 
Pastel. da casa gourmet 1 0,10% 
Pessoas e o clima 1 0,10% 
Pessoas Humildes 1 0,10% 
Pessoas sempre educadas 1 0,10% 
Pizzaria 1 0,10% 
Poder passear tranquilamente com minha família. 1 0,10% 
Povo e suas interações cotidianas 1 0,10% 
Povo hospitaleiro 1 0,10% 
Povo politizado 1 0,10% 
Povo, Cultura, Culinária e o Sistema Educacional. 1 0,10% 
Praça e do colégio normal 1 0,10% 
Praça Antônio De Pádua Santos 1 0,10% 
Praça central, a Avenida Rio Branco, o cinema, a 
catedral 

1 0,10% 

Praça da marquise 1 0,10% 
Praça Rio branco 1 0,10% 
Preservação da Cultura 1 0,10% 
Preservação e Estética Urbanística  1 0,10% 
Programação cultural 1 0,10% 
Quadra e praça 1 0,10% 
Quão afogados é desenvolvido. 1 0,10% 
Quase nada  1 0,10% 
Quase tudo 1 0,10% 
Receptividade 1 0,10% 
Receptividade das pessoas 1 0,10% 
Receptividade dos afogadenses 1 0,10% 
receptividade, falta de trânsito 1 0,10% 
Responsabilidade dos governos  1 0,10% 
Retirada do lixão 1 0,10% 
Rio Branco 1 0,10% 
Rio Branco pós-reforma, centro esportivo e Cine São 
José. 

1 0,10% 

Rio Pajeú 1 0,10% 
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Ruas do centro, tem umas casas antiga lindas, a 
arquitetura delas nunca deveria ser mexida! E a história 
de afogados... 

1 0,10% 

Ruas que estão asfaltadas! 1 0,10% 
Sair e caminhar pelo anel viário 1 0,10% 
Sair para restaurantes  1 0,10% 
Segurança e religiosidade da cidade 1 0,10% 
Segurança e tranquilidade 1 0,10% 
Ser uma cidade calma e tranquila 1 0,10% 
Serviço da saúde 1 0,10% 
Setor de culinária, praças, setor de serviço em saúde, 
pontos turísticos ( pedra do giz, barragem, ) 

1 0,10% 

Sossego n a zona rural  1 0,10% 
Supermercados, bancos, comércio 1 0,10% 
Tabaqueiro 1 0,10% 
Tempo de carnaval 1 0,10% 
Todo, cidade bonita 1 0,10% 
Trabalho do presidente da Amupe 1 0,10% 
Trabalhos prestados 1 0,10% 
Tradições 1 0,10% 
tranquilidade para se morar. 1 0,10% 
Trilhas  1 0,10% 
Tudo amo minha Cidade! 1 0,10% 
Tudo e de todos!! A cidade em si já é maravilhosa. 1 0,10% 
Tudo um lugar bom de se viver  1 0,10% 
Uma cidade muito acolhedora e organizada.  1 0,10% 
Uma cidade pacata e limpa. 1 0,10% 
único lazer e cartão postal do município. 1 0,10% 
Várias opções de lanchonete, pizzaria, praças bonitas e 
a principalmente a Catedral. 

1 0,10% 

Ver empresas e indústrias se instalarem em afogados! 1 0,10% 
Ver minha família 1 0,10% 
Vianão, Igreja e cinema  1 0,10% 
Vida pacata em uma cidade de médio porte 1 0,10% 
Zelo com o centro da cidade 1 0,10% 
zona rural 1 0,10% 
Não Respondeu 118 10,40% 
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Tabela 26 - O que você MENOS gosta em Afogados da Ingazeira? O que mais te incomoda na 
cidade? 

O que você MENOS gosta em Afogados da Ingazeira? Respostas % 

Trânsito 240 13,7% 

Falta de emprego 50 2,9% 

Bares e festa, barulhos 35 2,0% 

Falta de saneamento básico 19 1,1% 

Calçamento das ruas 14 0,8% 

Carros de som 14 0,8% 

Lixo nas Ruas 12 0,7% 

Situação do Rio Pajeú 12 0,7% 

Barulho no Trânsito 10 0,6% 

Desemprego 9 49,8% 

Poluição do Rio Pajeú 9 0,5% 

Abastecimento de água 8 0,5% 

Gosto de tudo 8 0,5% 

Perturbação de sossego 8 0,5% 

Ruas sem calçada 8 0,5% 

Política 7 0,4% 

Ruas sem manutenção 7 0,4% 

Atendimento nos órgãos públicos 5 0,3% 

Carnaval 5 0,3% 

Esgoto a céu aberto. 5 0,3% 

Atendimento ao público 4 0,2% 

Calor 4 0,2% 

Feira livre 4 0,2% 

Lixão 4 0,2% 

Saúde 4 0,2% 

Som automotivo 4 0,2% 

Tudo 4 0,2% 

Açougue 3 0,2% 

Animais sem abrigos ou atenção básica 3 0,2% 

Buraco nas ruas, falta de pavimentação 3 0,2% 

Falta de educação no trânsito 3 0,2% 

Festas em bares 3 0,2% 

Minha rua não ser asfaltada 3 0,2% 

Pessoas 3 0,2% 

Sem resposta 3 0,2% 

Zoada 3 0,2% 

Administração Municipal 2 0,1% 

Bares e restaurantes que ocupam calçadas e vias públicas 2 0,1% 

Clima 2 0,1% 

Coleta de lixo 2 0,1% 

Dos políticos 2 0,1% 

Estradas 2 0,1% 

Falta de opções de lazer 2 0,1% 

Falta de segurança 2 0,1% 

Falta de trabalho 2 0,1% 

Guarda Municipal 2 0,1% 
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Infraestrutura 2 0,1% 

Mobilidade urbana 2 0,1% 

Pavimentação 2 0,1% 

Poluição sonora 2 0,1% 

Sujeira 2 0,1% 

Tabaqueiros 2 0,1% 

200 praças que poderiam ser investidas em outras coisas. 1 0,1% 
a hipocrisia. valorizar artistas e produtores locais no discurso e não 
na possibilidade de emprego e renda. trabalho com produção 
cultural e é frustrante ver o que vem sido feito na área na cidade. 
trabalhar com cultura exige capacitação tanto quanto trabalhar com 
saúde, e isso de forma alguma tem sido incentivado na cidade. a 
valorização dos "profissionais" locais só acontece quando convém e 
de qualquer jeito. sem debate, participação e principalmente 
vontade de gerar autonomia e visibilidade profissional.  
outro ponto importante é a representação de gênero e raça. o 
discurso bonito de que teremos mulheres ficou meia boca e as 
ações de gênero são pontuais e de pouco de até e visibilidade, e as 
ações afirmativas de raça inexistem na cidade. toda escola trabalha 
o 20 de novembro e depois a cidade inteira esquece, como se não 
houvesse racismo em afogados, algo que eu estrutural no nosso 
país. como mulher negra, fico pensando que o próprio formulário 
"esqueceu" de perguntar sobre raça e como isso diz tanto sobre 
quem olha/como olha a nossa cidade. talvez os gestores achem que 
afogados não faz parte do brasil e seus cidadãos não reproduzam 
aqui (ou quando saem da cidade) o racismo. 

1 0,1% 

abandono dos bairros e o desprezo principalmente o corte da izidio 
leite 

1 0,1% 

Adequação a acessibilidade 1 0,1% 

Adversidade partidária 1 0,1% 

AfroRock 1 0,1% 

agências bancárias 1 0,1% 

Ainda incomoda o antigo lixão 1 0,1% 

Algumas ruas ainda sem calçamentos e saneamento básico 1 0,1% 
Algumas ruas não tem calçada, a segurança de andar em alguns 
bairros 

1 0,1% 

Algumas ruas sem saneamento e o trânsito 1 0,1% 
Alguns atendentes das secretarias da cidade, algumas pessoas não 
sabem atender e trata a pessoa como lixo. 

1 0,1% 

Alguns atendimentos 1 0,1% 

Alguns lugares no trânsito 1 0,1% 
alta de atenção para com os animais de rua e animais que trabalha 
e recebe maus tratos por parte de carroceiros e etc. 

1 0,1% 

alta de calçamentos nas ruas 1 0,1% 

alta de cuidado com os animais, não tem essa política púbica aqui 1 0,1% 

Aluguel 1 0,1% 

Área da saúde 1 0,1% 

Asfalto 1 0,1% 

Assistência médica 1 0,1% 

Assistência na área da saúde 1 0,1% 

Atendimento das agentes de saúde 1 0,1% 

Atendimento de bancos 1 0,1% 
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Atendimento do hospital regional deveria ser mais rigoroso com 
saúde de todos 

1 0,1% 

Atendimento dos bancos estatais e descaso com a população. 1 0,1% 

atendimento em alguns locais. 1 0,1% 

Atendimento médico 1 0,1% 
atendimento na área de saúde pelo sus principalmente o que 
incomoda bastante os carros de som alto de mais 

1 0,1% 

Atendimento no regional 1 0,1% 

Atrasos no delivery 1 0,1% 
Ausência de ensino superior gratuito variado e/ou cursos 
profissionalizantes nas diversas áreas que atendam uma demanda 
grande de profissionais. 

1 0,1% 

Ausência de eventos gastronômicos e outros tipos de lazer. 1 0,1% 

Ausência de pavimentação e calçamentos nas ruas 1 0,1% 

Bairros cheio de buracos 1 0,1% 

Bairros deveria mais fiscalizados 1 0,1% 

Baixa taxa de arborização 1 0,1% 
Bancos insuficientes para demanda de pessoas, que são de fora e 
daqui também. 

1 0,1% 

Barracas que os mototaxistas colocam nas calçadas, eles se 
apossam das calçadas e você não pode transitar bem como alguns 
restaurantes que se apossam das calçadas. O trânsito caótico, moto 
em cima de calçada, correndo. Horrível! 

1 0,1% 

Blocos de Rua 1 0,1% 

Blogueiros 1 0,1% 

Burocracia no atendimento dos bombeiros 1 0,1% 
Caçadas mal conservadas e estreitas, loteamentos feitos sem 
padrão e sem calçar as ruas, distribuição de água deficiente. Pista 
de ciclismo na avenida Rio Branco. 

1 0,1% 

Cachorros de rua 1 0,1% 
Calçadas ocupadas por coisas, enquanto os pedestres tem que 
andar pela rua 

1 0,1% 

Carros de lotação 1 0,1% 

carros e motos estacionados nas calcadas 1 0,1% 

Casa de eventos 1 0,1% 

Centro esportivo 1 0,1% 

ciclofaixa da avenida rio branco 1 0,1% 

cidade boa sem reclamação 1 0,1% 

cidade é maravilhosa, não tem o que não gostar!! 1 0,1% 

Comércio 1 0,1% 

Concurso público 1 0,1% 

Conservação da praça do Bairro São Francisco. 1 0,1% 

Da desigualdade social 1 0,1% 

Da falta de oportunidade de emprego para os jovens 1 0,1% 

Da própria cidade em si 1 0,1% 

Da segurança e da tranquilidade. 1 0,1% 

Das praças que a população mesmo é quem acaba com elas. 1 0,1% 

De ir ao hospital por conta da distância e o trânsito que é horrível 1 0,1% 
De Ser Uma Feira Ao Invés De Ser Uma Praça Ou Um Museu Na 
Estação Ferroviária 

1 0,1% 

Descarte de lixo no Rio Pajeú e a depredação das praças. 1 0,1% 
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descaso com a preservação dos patrimônios históricos e das ruas 
da cidade. 

1 0,1% 

descaso com as estradas rurais, que merecem atenção periódica. 1 0,1% 

descaso com o meio ambiente. 1 0,1% 

descaso com os bairros 1 0,1% 

descaso com os cemitérios 1 0,1% 
descaso de algumas UBS, e o mal atendimento em alguns locais 
públicos, como também a grande quantidade de cachorros, gatos 
soltos na rua de nossa cidade. 

1 0,1% 

descaso do sistema de abastecimento de água. 1 0,1% 

descaso no trânsito d ordem alguma. 1 0,1% 

desigualdade ou a falta de equidade, fora isso amo minha cidade. 1 0,1% 

desigualdade social 1 0,1% 

Desorganização da feira de frutas 1 0,1% 

desorganização do mercado público 1 0,1% 
Desorganização do trânsito e da feira, calçadas fora do nível, 
acesso aos órgãos municipais como Centro Saúde Mandacaru bem 
acidentado para idoso, dos caminhões que ficam na Manoel Borba 
pra descarregar Mercadoria em horário comercial, da sujeira dos 
açougues, etc. 

1 0,1% 

desprezo do rio Pajeú 1 0,1% 

Desregulamentação do trânsito e carro de som. 1 0,1% 

desvalorização de algumas pessoas sobre nossa cultura 1 0,1% 

Desvalorização do ser humano 1 0,1% 

desvalorização dos bairros, principalmente são Cristóvão 1 0,1% 

Deveria ter mais opções para lazer 1 0,1% 
difícil acesso às comunidades rurais pela falta de cuidados com as 
estradas. 

1 0,1% 

Dificuldade de acesso ao SUS (postinhos)marcação de consulta 
*básico, trânsito de afogados péssimo, e pista de ciclismo com 
começo e meio, calçamento e loteamento sem padrão. 

1 0,1% 

dificuldade por emprego 1 0,1% 
dificuldade que algumas pessoas da zona rural tem em se deslocar 
a afogados da ingazeira. 

1 0,1% 

distancia 1 0,1% 

Distância de grandes centros. 1 0,1% 

Distribuição de água da compensa 1 0,1% 

distribuição de água. 1 0,1% 

Do barulho, Afogados virou uma cidade barulhenta 1 0,1% 
Dos animais soltos, os donos de cachorros não respeitam nossas 
praças 

1 0,1% 

Dos bares carros de som e o trânsito 1 0,1% 

Dos carros de som e o trânsito, muito movimento e barulho 1 0,1% 
Dos descasos de algumas autoridades para alguns problemas que 
acontecem em algumas áreas da cidade 

1 0,1% 

E uma cidade onde o trânsito deixa muito a desejar. Precisa colocar 
a GCM em cada ponto onde o Trânsito flui horrível. Na entrada da 
ponte da rua nova _ na padaria Samuel _ no mercado de seu 
Adauto. 

1 0,1% 

educação péssima 1 0,1% 
educação precisa mudar, não os professores, mas a gestão, que 
tenham mais humildade tanto com os funcionários como os pais. 

1 0,1% 
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(outro pronto negativo é o fato do "arrumadinho" só fica em seu 
emprego quem tem poder político e não quem fez um bom 
trabalho). 
enorme burocracia para conseguir atendimento na saúde pública. 1 0,1% 

entrada 1 0,1% 
entrada da cidade onde o centro tem uma ótima praça bem bonita 
porem as entradas tanto da rua nova quanto as duas entradas da 
cidade estão feias desassistida onde por exemplo lá no super 
mercado Pajeú dar uma praça e se aterrar a linha do trem dar outra 
ficando uma entrada muito boa ficando assim uma atração turística 
para afogados 

1 0,1% 

entretenimento, trânsito 1 0,1% 

Era do comércio que era apagado mas agora mudou de opinião 1 0,1% 

escassez na prestação de alguns serviços 1 0,1% 

Esgotamento sanitário 1 0,1% 

esgoto 1 0,1% 

Esgoto jogado direto no nosso rio Pajeú. 1 0,1% 

esgotos dentro do Rio Pajeú 1 0,1% 

Espaços para estacionar veículos em dia de feira 1 0,1% 

Espetinho em frente a minha casa que perturbam. 1 0,1% 

Espetinhos 1 0,1% 

Estacionamento 1 0,1% 

estado do rio Pajeú 1 0,1% 
eventos (festas) realizados nas ruas, por não ter um local de 
eventos adequado pra essas finalidades. Cito os carnavais, 
encontros de motociclistas, os quais são realizados nas avenidas 
centrais, incomodando aos moradores dessas áreas, que pagam o 
preço. Sem esquecer os eventos "patrocinados" pelo poder público 
na rua professor vera cruz. incomodam muito. 

1 0,1% 

falta de acessibilidade das calçadas 1 0,1% 
Falta de agentes de trânsito, iluminação pública no trecho indo pra 
Barragem 

1 0,1% 

Falta de ambiente para lazer 1 0,1% 

falta de ambulância e asfalto 1 0,1% 

falta de apoio 1 0,1% 

Falta de apoio aos estudantes para outras cidades 1 0,1% 
Falta de arborização nos bairros. Falta de manutenção nas vias 
públicas (ruas com paralelepípedos com muita depreciação). 

1 0,1% 

falta de asfalto em alguns bairros 1 0,1% 

Falta de assistência nos bairros, principalmente o bairro Borges. 1 0,1% 

Falta de atenção com os bairros mais humildes ex: Laura ramos 1 0,1% 

falta de atenção que eles têm com os bairros. um abandono total 1 0,1% 

falta de atendimento do hospital 1 0,1% 
falta de aterro sanitário, poluição do Rio Pajeú, falta de concurso 
público, falta de profissionais suficientes para manter as ruas limpas 

1 0,1% 

Falta de calçamento 1 0,1% 

Falta de calçamento e asfalto em algumas ruas 1 0,1% 

falta de calçamento em algumas ruas, principalmente na minha. 1 0,1% 
Falta de calçamento em várias ruas e falta de manutenção em 
outras ruas calçadas há muitos anos . 

1 0,1% 

Falta de calçamento em vários bairros, quando chove 
principalmente é uma negação. 

1 0,1% 
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Falta de calçamento, mas ruas 1 0,1% 

falta de calçamento na minha rua e o esgotamento mal feito. 1 0,1% 
falta de calçamento nos bairros e saneamento, também 
desorganização no trânsito 

1 0,1% 

Falta de Calmamente, acessibilidade 1 0,1% 
falta de compreensão dos que possuem cargos de maior porte de 
reconhecimento. 

1 0,1% 

Falta de concurso 1 0,1% 
falta de concurso público, a falta de organização do trânsito, 
carência da infraestrutura, e de saneamento básico nós bairros. 

1 0,1% 

Falta de concurso. Falta de oportunidades pra trabalhar e estudar 1 0,1% 

falta de conservação das ruas 1 0,1% 

Falta de diversidade cultural 1 0,1% 

Falta de diversidade em lazer. 1 0,1% 

falta de educação. 1 0,1% 

falta de educação da população em jogar lixo nas ruas. 1 0,1% 

falta de educação das pessoas em relação à limpeza urbana 1 0,1% 

falta de educação de alguns residentes 1 0,1% 
falta de emprego e de formação para as pessoas como cursos 
capacitações 

1 0,1% 

Falta de emprego, pois moro aqui a dois anos e não consigo 
empego e tenho uma filha pequena 

1 0,1% 

Falta de emprego, pouca oferta de cursos técnicos, pouca oferta de 
trabalho para alunos que já concluíram graduação e pós-graduação, 
desvalorização profissional, "arrumadinho" para conseguir emprego, 
pouca área de lazer. 

1 0,1% 

Falta de estrutura dos residenciais Miguel Arraes e principalmente 
Laura Ramos. Trânsito (desrespeito/ falta de fiscalização) e lixo nos 
bairros (jogado pelos moradores). 

1 0,1% 

falta de eventos culturais 1 0,1% 

falta de finalização 1 0,1% 

Falta de fiscalização público/ trânsito 1 0,1% 

Falta de geração de emprego, pouca oportunidade para jovens.  1 0,1% 
falta de grandes empresas, indústrias, fábricas e afins. empresas 
com grande potencial de geração de emprego. falta do devido 
reconhecimento com as figuras culturais da terra. 

1 0,1% 

falta de humanidade e coleguismo uns com os outros dentro das 
repartições públicas. 
minha indignação e ver um patrimônio destruído e não ter promoção 
pra esses vândalos. 

1 0,1% 

Falta de iluminação no trecho que liga a ETA até o asfalto, o 
calçamento que não tem, a estrada desse trecho que fica horrível 
quando chove. 

1 0,1% 

falta de indústrias 1 0,1% 

Falta de indústrias, para gerar mais oportunidades de emprego 1 0,1% 

falta de infraestrutura de algumas ruas, e falta de opções de lazer 1 0,1% 

falta de infraestrutura dos bairros, em contradição com o centro 1 0,1% 

falta de infraestrutura em locais do meu bairro  1 0,1% 
falta de internet na zona rural ( de torres),muitos não têm acesso 
tendo que se deslocar até afogados pra poder ter acesso, e a onde 
tem a qualidade é horrível 

1 0,1% 

Falta de leis no trânsito 1 0,1% 



 

 

 

 

86 
 Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste  

falta de limpeza na entrada do meu bairro 1 0,1% 
Falta de lixeiras públicas em locais estratégicos, falta de propostas 
de arborização na cidade para amenização da temperatura, 
drenagem da água da chuva em locais que alagam durante fortes 
temporais, esgoto a céu aberto e mal cheiro, trânsito desorganizado. 

1 0,1% 

falta de manutenção na pracinha do bairro são Francisco. tem-se 
uma igreja majestosa sendo construída, mas a ambientação à sua 
volta é desprazerosa aos olhos. 

1 0,1% 

falta de manutenção nos bairros q vivem esquecidos.  1 0,1% 
falta de opção em relação aos ambientes (bares e restaurantes) 
para outros estilos e gostos musicais. 

1 0,1% 

Falta de opção para trabalhar, principalmente para jovens 1 0,1% 

Falta de opções de Emprego para nossos jovens. 1 0,1% 
Falta de oportunidade de emprego, geração concursos e abando a 
alguns bairros ou comunidades rurais de nossa cidade 

1 0,1% 

falta de oportunidade de emprego, isso muito me preocupa o futuro 
de minhas filhas 

1 0,1% 

falta de oportunidade para pessoas qualificadas em assumir postos 
de trabalho na sua formação, infelizmente a gestão ainda peca em 
não dá oportunidade a esses profissionais que ficam a merecer do 
desemprego. infelizmente o voto de cabresto ainda é muito presente 
no município, onde o voto está acima do perfil técnico. 

1 0,1% 

falta de oportunidades de emprego, falta de concursos públicos e 
seleções. 

1 0,1% 

falta de organização 1 0,1% 

Falta de organização do trânsito 1 0,1% 
Falta de organização nas praças do Bairro São Francisco, falta de 
semáforo alguns pontos importantes e o trânsito. 

1 0,1% 

falta de organização no trânsito, tem muitos condutores 
irresponsáveis. 

1 0,1% 

Falta de parque exclusivo para cachorros 1 0,1% 

falta de patrulha diária e noturna nos bairros . 1 0,1% 
falta de pavimentação em muitas ruas. muita lama nas ruas, a falta 
de educação no trânsito... 

1 0,1% 

Falta de pavimentação/asfalto nos bairros; trânsito no centro. 1 0,1% 

falta de polícia e de seguranças deveria ter câmeras 1 0,1% 

Falta de profissionalismo dos políticos 1 0,1% 
falta de programas voltado para pessoas com deficiência e inclusão. 
barulho que o cinema faz pra chamar as pessoas na hora do filme, 
pra nós autistas tanto esse barulho como os de fogos nós deixam 
desestabilizados. 

1 0,1% 

Falta de projetos voltados para jovens e profissionalização dos 
mesmos! 

1 0,1% 

falta de regularização ambiental relacionada à resíduos sólidos, a 
falta de uma diretoria/secretaria de meio ambiente que possa 
promover e cuidar das causas ambientais no município. a falta de 
concursos no município a muitos anos, precisamos de concursos. 

1 0,1% 

falta de respeito das pessoas em ñ preservar o meio ambiente.  1 0,1% 

falta de respeito do poder público 1 0,1% 

falta de respeito no trânsito e no comércio 1 0,1% 

falta de segurança no bairro, o incomodo a falta a falta de emprego . 1 0,1% 

falta de segurança no trânsito 1 0,1% 
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falta de sinalização nas ruas principais da cidade, bem como o 
trânsito. 

1 0,1% 

Falta de sinalização no trânsito ( falta de semáforos) 1 0,1% 

falta de trabalho para os jovens 1 0,1% 

falta de transparência e participação cidadã no orçamento público. 1 0,1% 

Falta de transporte coletivo 1 0,1% 

falta de transportes 1 0,1% 

falta de um gatil/canil público é de um hospital veterinário público... 1 0,1% 

falta de uma secretaria que defenda os animais de rua! 1 0,1% 

falta de vias apropriadas para cadeirantes 1 0,1% 

Falta incentivo à emprego e renda 1 0,1% 

Falta mais opções de lazer 1 0,1% 
Falta pavimentação nas ruas falta iluminação nas ruas cuida mas 
dos bairros a situação e desprezo a zona urbana e rural 

1 0,1% 

falta segurança e quebra mola nas ruas 1 0,1% 
Falta um pouco mais de oportunidades de emprego, e outro ponto é 
que observo que o patrimônio histórico da cidade é quase 
inexistente, pois foi quase totalmente cedido a espaços 
"modernizados", que também são importantes, mas que não 
deveriam ter ocupado esses lugares. Também sinto falta da 
presença de mais mulheres e do público jovem no governo 
municipal. 

1 0,1% 

Falta um shopping 1 0,1% 

Faltar de saneamento em alguns Barros 1 0,1% 

fato de ainda não possuir um shopping 1 0,1% 
fato de alguns bairros faltares saneamento básico, ruas calçadas 
etc. 

1 0,1% 

feira livre no centro da cidade que impactar o trânsito e a falta de um 
local adequado para as lotações da cidade vizinha como o que tem 
em Arcoverde 

1 0,1% 

feira livre que será retirada, a limitação de artistas quando temos 
muita diversificação, artistas de todos os tipos e o povo não tem 
acesso 

1 0,1% 

Ficar em casa 1 0,1% 

Filas 1 0,1% 

Filas muitos demoradas em atendimentos 1 0,1% 

Fofocas 1 0,1% 

Fonte de trabalho 1 0,1% 

forma desordenada da urbanização da cidade 1 0,1% 
Fornecimento de água e saneamento em áreas novas e rurais, 
pouca atenção ao artesanato em geral como fonte renda., pouca 
atenção ao micro e pequeno empreendedor, pouca atenção aos 
jovens que terminam um curso técnico (iIFPE). 

1 0,1% 

Forró no final de semana 1 0,1% 
gasto excessivo com praças podendo investir em profissionais na 
área da saúde. 

1 0,1% 

Gatos e cachorros soltos na rua e trânsito estacionamento 1 0,1% 
gestão municipal não vive a cidade, não passeia pela cidade, não 
sabe os problemas que a população vive no dia a dia. o sistema de 
saúde também é precário e excludente, com profissionais 
extremamente mal treinados. 

1 0,1% 

gestores 1 0,1% 
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ginásio que está largado 1 0,1% 

Gostaria que a UPAE se tornasse um hospital de tipo UPA . 1 0,1% 

Guarda só andando de carro sem proteger agente 1 0,1% 

Hoje seria o Trânsito 1 0,1% 

igreja 1 0,1% 
Iluminação pública em algumas ruas da cidade que precisam de 
melhorias e a falta de concurso público. 

1 0,1% 

Inclusão de pessoas com deficiência. 
Os fogos de artifício em qualquer que seja a comemoração 

1 0,1% 

Incomoda a oportunidade de trabalho sendo mal distribuída, uns 
com tanto outros sem nada. É ridículo esse sítio eleitoral. 

1 0,0% 

incompetência da gestão pública para resolver o escoamento da 
água da chuva na rua Diomedes gomes resolvendo com gambiarra. 

1 0,1% 

infraestrutura de alguns bairros/ruas, precisa melhorar (saneamento 
e pavimentação 

1 0,1% 

Insegurança e trânsito 1 0,1% 

irresponsabilidade no trânsito 1 0,1% 

jogo político como um meio de ditar as oportunidades das pessoas 1 0,1% 

limpeza urbana 1 0,1% 
lixão( que vai acabar), falta de acessibilidade para pessoas com 
deficiência. 

1 0,1% 

lixão, e o descaso com o rio Pajeú 1 0,1% 

Lixo que as pessoas colocam nos lugares indevidos 1 0,1% 
lixo, os bairros principalmente onde moro, é descartado 
irregularmente! 

1 0,1% 

Lixões formados nas periferias e espaços públicos que estão 
abandonados, a exemplo o antigo matadouro público localizado no 
Sobreira que poderia ser um centro multiuso e o matadouro público 
localizado no São Cristóvão que poderia ser um Canil e Gatil 
municipal ou um ponto de apoia da saúde. 

1 0,1% 

Locais para comer aos finais de semana, que não tem, ruas de terra 
em vários bairros como na rua nova, falta de emprego 

1 0,1% 

local da feira livre 1 0,1% 

localização da feira 1 0,1% 

Má conservação das ruas 1 0,1% 

Má distribuição dos serviços públicos, sobretudo na periferia 1 0,1% 

mal atendimento da agente de saúde 1 0,1% 

mal atendimento nas unidades públicas . 1 0,1% 
Mal atendimento nas unidades públicas, a falta de saneamento nos 
bairros da cidade e a falta de pavimentação nas ruas da cidade. 

1 0,1% 

mal atendimento no SUS (da maioria dos médicos) a falta de 
valorização da classe operária e produtiva, a mínima segurança, a 
valorização em excesso de festas e shows e a educação nas 
escolas públicas é péssima devendo ocorrer uma reformar 
processos mais seletivos. 

1 0,1% 

maneira de descarte do lixo 1 0,1% 

meio fio da minha rua 1 0,1% 
Menos gosta: o desemprego entre os jovens; Incomoda a bagunça 
do trânsito. 

1 0,1% 

Menosprezo do Rio Pajeú 1 0,1% 

Motos com canos barulhentos 1 0,1% 

Muitas lombadas 1 0,1% 
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Muitas ruas para calçar 1 0,1% 

Muitas ruas sem pavimentação 1 0,1% 

Muito barulho final de semana 1 0,1% 

Muito desorganizada 1 0,1% 

Muitos bares 1 0,1% 

Na minha rua uma poeira triste 1 0,1% 

Não consigo arrumar trabalho 1 0,1% 

Não costumo ir em Afogados 1 0,1% 

Não existe esgotamento sanitário, nem pavimentação de rua. 1 0,1% 

Não gosta do atendimento da secretária de saúde 1 0,1% 

Não gosto da organização do trânsito é ruim 1 0,1% 

não preservação do rio Pajeú 1 0,1% 

Não preservar os patrimônios 1 0,1% 

Não tem hospital municipal 1 0,1% 

não ter banheiro público no munícipio 1 0,1% 

Não ter meios de trabalho suficiente para população... 1 0,1% 

Não ter uma política pública voltada para os animais de rua. 1 0,1% 
nome ridículo, feio, mal feito na entrada do rio branco! Pelo amor de 
Deus aquilo ali é um afronto a nossa cidade, um nome sem vida e 
sem prestígio a nossa cidade tão linda. Já passou de mudar aquela 
coisa horrível! Engrossar àquelas letras, sei lá, talvez colocar no 
meio da praça principal com mais estilo. 

1 0,1% 

novas praças com poucas árvores. 1 0,1% 

número de animais nas ruas 1 0,1% 

Números de animais soltos nas ruas 1 0,1% 

Organização da feira pública 1 0,1% 
O abandono dos bairros e o desprezo principalmente o corte da 
izidio leite 

1 0,1% 

Opções de comércio 1 0,1% 

Oportunidade em concursos 1 0,1% 

organização do trânsito 1 0,1% 
parte que não concertaram totalmente por causa da chuva no anel 
viário. 

1 0,1% 

Pavimentação das ruas 1 0,1% 

Pavimentação nas ruas 1 0,1% 
pavimentações das ruas são péssimas, atendimento em UBS faltam 
profissionais, e alguns atendimentos em outras áreas de saúde é 
complicado também! 

1 0,1% 

Permanência muito grande de secretários no poder 1 0,1% 
péssima qualidade da saúde pública: um hospital regional que 
teoricamente passou a atender casos de alta complexidade, mas 
não dispões de estrutura para tal. não adianta ter leito de uti sem 
subsídio para investigação diagnóstica, sem profissionais 
habilitados prestando assistência 24h por dia ( ex.: não há durante 
as 24h de serviço prestado especialista médico em imagem, 
ortopedista, cirurgião e outros); não há humanização no 
atendimento na maioria dos casos; falta de investimento na 
assistência farmacêutica municipal, pouquíssimos farmacêuticos no 
hospital regional, sem investimento em farmácia clínica e na 
segurança do paciente; falta de um programa de educação em 
saúde para a população- envolvendo o entendimento sobre o auto 
cuidado em geral, do ponto de vista nutricional, preventivo, riscos da 

1 0,1% 
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automedicação, etc.)  
omissão por parte da vigilância sanitária: há inúmeras farmácia que 
funcionam sem a presença de um farmacêutico e estão em 
desacordo com a lei federal 13021/2014, pois as farmácias são 
estabelecimentos de saúde que obrigatoriamente devem ter 
farmacêutico em todo o seu horário de funcionamento. a vigilância 
sanitária tem conhecimento da ausência de farmacêuticos nesses 
estabelecimentos, além da venda ilegal de medicamentos 
controlados (portaria 344) e antimicrobianos sem retenção de 
receita. deste modo, o poder público põe em risco a saúde da 
população, que faz uso indiscriminado de medicamentos 
incentivada por comerciantes sem nenhum comprometimento com a 
saúde ou conhecimento técnico. 
falta de transporte público. 
pessoas precisam ser mais solidárias com as outras. 1 0,1% 
Pessoas que estacionam nas calçadas, impossibilitando que os 
pedestres usem as mesmas, os obrigando a andar no meio da rua. 
Principalmente nas ruas do centro. 

1 0,1% 

Policiais 1 0,1% 

poluição 1 0,1% 

poluição dás áreas, como o despejo de lixo em ruas e estradas 1 0,1% 

Poluição das ruas dos açougues e o rio Pajeú 1 0,1% 

poluição do rio Pajeú e dos cachorros abandonados 1 0,1% 

Poluição do Rio Pajeú, falta de empregos, trânsito, 1 0,1% 
Poluição Sonora Causada por Carros de Som e Motocicletas com 
Escapamento Irregular 

1 0,1% 

Poluição sonora de carro de som 1 0,1% 

Poluição sonora, descarte irregular de lixo e entulhos, trânsito 1 0,1% 
poluição sonora, os comerciantes que coloca vários empecilhos nas 
calçadas 

1 0,1% 

Poluição visual na entrada da cidade. 1 0,1% 

Ponte 1 0,1% 
Pouca arborização, calçadas irregulares, emaranhado de fios nos 
postes. 

1 0,1% 

Pouca humildade do povo 1 0,1% 

Pouca oportunidade de emprego. 1 0,1% 
pouca preocupação da população dos bairros com a limpeza 
urbana. 

1 0,1% 

Poucas opções de laser 1 0,1% 

Poucas oportunidades de emprego 1 0,1% 

Poucos pontos turísticos 1 0,1% 

praça municipal 1 0,1% 

Praças Catedral etc... 1 0,1% 

praças e a Igreja Assembleia de Deus 1 0,1% 
Precisa ter mais organização no trânsito, um parque ecológico 
municipal, investimentos de infraestrutura no centro desportivo. Mais 
valorização para o esporte atendendo aos jovens. 

1 0,1% 

preço absurdo de algumas lojas, no comércio. 1 0,1% 

Preço dos produtos 1 0,1% 

prefeito e vereadores 1 0,1% 

Prefeitura 1 0,1% 

prefeitura, a falta de empregos para os jovens 1 0,1% 
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Preservação do patrimônio e a falta de comprometimento do 
governo com a zona rural 

1 0,1% 

propagandas de rua. Som alto 1 0,1% 
Q o atendimento na área do setor de regulação mudasse pra 
melhor. 

1 0,1% 

quantidade de animais na rua, sem uma política pública própria. 1 0,1% 

quantidade de marginais nas ruas 1 0,1% 

quantidade de quebra mola 1 0,1% 

Quantidade de quebra molas 1 0,1% 

quantidades de cachorros nas ruas 1 0,1% 

Quase nada 1 0,1% 
que entristece a questão do lixo, a falta de educação das pessoas, o 
acúmulo de lixos em terrenos. Moro depois da quadra da Geraldo 
aqui virou m verdadeiro lixo, a prefeitura limpa as pessoas 
continuam jogando lixo. 

1 0,1% 

que mais incomoda é a falta de organização no trânsito, em especial 
nos dias de feira livre. 

1 0,1% 

que mais me incomoda é a falta de oportunidade que encontramos 
aqui. Afogados tem suporte necessário para dar aos jovens da 
minha idade que só querem uma oportunidade para crescer como 
os demais, mas aqui só tem vez na prefeitura quem é arrumadinho! 

1 0,1% 

que mais mim incomoda em Afogados e a falta de emprego sou filha 
de Afogados não tenho oportunidade nem uma 

1 0,1% 

que me incomoda é o transporte escolar, na zona rural. 1 0,1% 
que menos gosto em afogados da Ingazeira é falta de oportunidade 
e da desigualdade que o prefeito e seus colaboradores tem com os 
demais 

1 0,1% 

Quebra-molas demais 1 0,1% 

quebra-molas que deveria ter em algumas ruas 1 0,1% 

questão da segurança deveria melhorar 1 0,1% 

rede de esgoto 1 0,1% 

redes de esgoto a céu aberto no centro da cidade 1 0,1% 
resíduos deixados após a feira, e lixo colocado por moradores fora 
dos dias de coleta. 

1 0,1% 

Rio Pajeú 1 0,1% 
Rio Pajeú poluído, falta de políticas públicas para animais de rua, 
visto que se os animais fossem bem cuidado abrilhantavam a 
Cidade, desflorestamento, de maneira geral a Cidade é Sertão e 
cortam todas as árvores, na Rio Branco mesmo a tarde não tem 
quem sente em um banco de praça, por que deixaram 
pouquíssimas árvores, uma arquitetura bem feita e muito bonito, 
mas não tem coisa mais Linda do que a natureza. 

1 0,1% 

rua que moro não tem calçamento 1 0,1% 
ruas abandonadas o cheiro de esgota e insuportável, falta de 
manutenção nas ruas e visível. 

1 0,1% 

Ruas abandonadas sem infra infraestrutura Trânsito desorganizado 
sem espaço para estacionamentos, 

1 0,1% 

ruas ainda se calçamentos e falta de saneamento básico 1 0,1% 

Ruas ainda sem pavimentação 1 0,1% 

Ruas com esgoto a céu aberto, Borges, São Brás. 1 0,1% 

ruas do centro 1 0,1% 

ruas do São Brás. 1 0,1% 
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Ruas dos bairros não pavimentadas, falta de saneamento, lixo nas 
ruas dos bairros, lixo na antiga linha férrea, falta de concurso 
público em todos os setores, isso deixa muitos eleitores presos a 
um único partido. Monopólio político. 

1 0,1% 

Ruas esburacadas e esgotos a céu aberto por dias seguidos 1 0,1% 

Ruas esburacadas e manutenções mal feitas... 1 0,1% 
ruas esburacadas. Todas as ruas mais relevantes de afogados 
deveriam se asfaltadas. ex Henrique dias está horrível! 

1 0,1% 

Ruas mal calçadas 1 0,1% 

ruas mal pavimentadas. 1 0,1% 

Ruas não asfaltadas 1 0,1% 

Ruas que ainda não tem saneamento, nem iluminação pública 1 0,1% 

Ruas que não são calçadas, com péssima qualidade saneamento. 1 0,1% 

ruas que não são próximas do centro meio que esquecidas 1 0,1% 

Ruas ruins de tráfego, trânsito, e o transeunte 1 0,1% 
Ruas sem asfalto como a rua da são Sebastião, a falta de 
comunicação com os alunos das escolas, em avaliar como está 
sendo a gestão feita pelos funcionários, a falta de organização nós 
postinhos para realizar as consultas e o pouco número de vagas 

1 0,1% 

Ruas sem asfalto ou calçamento e falta de saneamento básico 1 0,1% 
ruas sem instrutura, nem todas ruas são calçadas, tem ruas que o 
esgoto é em céu aberto. 

1 0,1% 

ruas sem saneamento e calçamento 1 0,1% 
Ruas sem saneamento e calçamento, falta de disciplinamento do 
trânsito 

1 0,1% 

ruas sem saneamento que derramam água nas ruas e acabam 
criando buracos e depressões, além da necessidade de usar fossa, 
visto que não há saneamento. 

1 0,1% 

salas de aula não serem climatizadas. 1 0,1% 
saneamento básico da cidade é péssima, quando chove alaga e 
ocorre retorno de esgoto em grande número das casas, além de 
não serem calçadas. Não possui fiscalização do trabalho. A cidade 
não possui um canil público. Serviços de zoonose. 

1 0,1% 

Saneamento básico, o mal cheiro em algumas ruas; as queimadas 
nos terrenos do Manoela Valadares e da morada nova. 

1 0,1% 

Saneamento e pavimentação de ruas 1 0,1% 
São as ruas esburacadas, muitas lombadas em lugares 
desnecessários, ruas que ainda falta terminar e a Manoel Borba 
com os estacionamentos errados. 

1 0,1% 

São João 1 0,1% 

Saúde atendimento em postos 1 0,1% 
saúde, que deixa desejar. a falta de saneamento em alguns bairros 
da cidade e calçamento. 

1 0,1% 

segurança 1 0,1% 

segurança no trânsito, e falta oportunidade aos filhos da terra. 1 0,1% 
segurança no trânsito, os pedestres sofrem pra não ser atropelados, 
principalmente na rua da feira e na esquina da loja play cell com a 
praça da alimentação 

1 0,1% 

segurança principalmente nos bairros que não tem, falta mais 
policiamento 

1 0,1% 

serviço da compensa 1 0,1% 

sistema de abastecimento de água. 1 0,1% 

Situação de pobreza 1 0,1% 
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som alto dos bares, o trânsito. 1 0,1% 

sujeira. muito lixo espalhado pela cidade. 1 0,1% 

Super lotação 1 0,1% 

taxa cobrada da luz. 1 0,1% 

Trabalho q não tem pra uma cidade tão grande 1 0,1% 

trânsito 1 0,1% 

Trânsito atividades comerciais e industriais, agricultura. 1 0,1% 

trânsito bagunçado e a feira de Verdura. 1 0,1% 
Trânsito caótico, muitos cruzamentos sem placas, lombadas 
irregulares e sem sinalização, sujeira nas ruas, buracos e falta de 
fiscalização de um modo geral. 

1 0,1% 

Trânsito da cidade, principalmente no sábado 1 0,1% 

trânsito e principalmente estacionar em lugares inadequados! 1 0,1% 

trânsito infernal e motoristas e motociclistas mal-educados 1 0,1% 

Trânsito mais indústrias 1 0,1% 
trânsito sem regulação, a falta de políticas públicas para jovens e 
idosos. A dificuldade de marcar exames. Estamos em momento de 
pandemia, porém na praça a maioria das pessoas sem máscara 
cadê a fiscalização que tanto falam? A educação precária nas 
escolas comparado com outros municípios vizinhos que estão em 
primeiro lugar em educação. A falta de emprego para jovens que 
têm formação e especialização em várias áreas e não tem trabalho 
porque vários aposentados estão aí com dois empregos. a falta de 
serviços de emergência na questão saúde deviam melhorar o 
atendimento pela a casa de saúde José Evoide de Moura abrir mais 
vagas para atendimento. A questão das vagas da escola deveriam 
ser priorizar vagas para as crianças que moram no bairro da escola 
. Acho muito injusto uma criança que mora apenas duas ruas da 
escola Dom mota ou Padre Carlos não ter vaga e ter se deslocar a 
pé até escola Giselda Simões. Então a criança que mora no centro 
próximo da escola tem que andar um mundo a pé para ter uma 
educação , sendo que tem uma escola do lado da casa dela. 

1 0,1% 

trânsito, a feira de frutas, as lotações que ficam espalhadas na 
cidade ocupando espaço e a Manoel Borba que tá muito 
“imprensada”. 

1 0,1% 

trânsito, animais soltos nas ruas e vias 1 0,1% 
trânsito, falta de concursos, falta de saneamento básico em alguns 
bairros 

1 0,1% 

Trânsito, muita muvuca no sábado, pouco emprego 1 0,1% 

Trânsito, o lixo e falta de gentileza das pessoas 1 0,1% 
Trânsito, os mais necessitados são menos ouvidos, política com 
zona rural sem total conhecimento delas, políticas voltadas para 
comunidades rurais somente onde tem representantes ligados a 
político ou a cargo a quem os representantes ocupam na prefeitura 

1 0,1% 

trânsito, que é uma completa bagunça. A desigualdade em relação 
às escolas de ensino fundamental do centro da cidade (Dom Mota e 
Padre Carlos) e as escolas dos bairros, muitas vezes deixadas à 
margem. 

1 0,1% 

Trânsito. Estacionamento irregular. 1 0,1% 

Trânsito/lixo solto nas ruas 1 0,1% 

transporte escolar da zona rural 1 0,1% 

Tuas que não estão pavimentas 1 0,1% 

tudo, incomoda barulho 1 0,1% 
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tumulto 1 0,1% 
Um prefeito passar oito anos no poder prometendo fazer: 
- pátio de feira 
- organizar trânsito 
- fazer entradas da cidade 
- fazer concurso público 
 E não fazer nada 

1 0,1% 

Ver animais soltos nas ruas de afogados da ingazeira 1 0,1% 
Ver os alunos SURDOS da rede municipal com auxiliares que não 
sabem Libras ao invés de Intérprete de Libras, eles precisam de 
Intérprete de Libras, eles sabendo Libras ou não a aprendizagem 
deles vira com o acompanhamento do Intérprete e do instrutor de 
Libras; e a falta de acessibilidade dos eventos da cidade em Libras 
e quando tem é vez perdida; e a falta de legenda em Libras dos 
comunicados em vídeos a população de afogados nas redes sociais 
como Instagram os surdos da cidade veem o vídeos, mas não sabe 
o que estão falando. É como esse público só existisse de vez em 
quando, mas eles vivem em nosso município todos os dias e não 
podem usufruir dele vivem como estrangeiros em sua própria 
cidade. 

1 0,1% 

Vigilância, ou seja, vigilante na praça do bairro 1 0,1% 

Violência de hoje 1 0,1% 

Visitar as comunidades 1 0,1% 

Volume dos carros de som e falta de emprego 1 0,1% 

Não sabe 15 0,9% 

Nada 63 3,6% 

Não Respondeu 106 6,1% 
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Tabela 27 - Na sua opinião, quais são as principais potencialidades ou oportunidades de 
desenvolvimento econômico e trabalho de Afogados da Ingazeira? 

Potencialidades/Oportunidades Respostas % 

Comércio 105 12,5% 

Concurso Público 52 6,2% 

Mais emprego 52 6,2% 

Indústrias 23 2,7% 

Turismo 19 2,3% 

O comércio 18 2,1% 

Agricultura 16 1,9% 

Prefeitura 14 1,7% 

Construção civil 13 1,6% 

Mais empresas 13 1,6% 

Mercados 10 1,2% 

Capacitação 7 0,8% 

Empresas 7 0,8% 

Novas empresas 7 0,8% 

Péssima 7 0,8% 

Empreendedorismo 6 0,7% 

Pequenas empresas 6 0,7% 
Abertura de novas empresas para dar oportunidade de emprego e 
ampliar a oportunidade para o pequeno empreendedor. 

5 
0,6% 

Agricultura familiar 5 0,6% 

Artesanato, culinária e empreendedorismo 5 0,6% 

Educação 4 0,5% 

Indústrias e fábricas 4 0,5% 

Comércio, fábricas e Concurso público 3 0,4% 

Cultura 3 0,4% 

Empresas novas 3 0,4% 

Fábricas 3 0,4% 

Gastronomia 3 0,4% 

Serviços 3 0,4% 

Supermercados 3 0,4% 

Tudo 3 0,4% 

Valorizar mais o microempreendedor 3 0,4% 

As fábricas de móveis 2 0,2% 

As que vem de fora 2 0,2% 

Construção civil, comércio e serviços 2 0,2% 

Crescimento do comércio 2 0,2% 

Emprego e concurso 2 0,2% 

Empregos para jovens 2 0,2% 

Eventos 2 0,2% 

Farmácias 2 0,2% 

Favorecer a agricultura 2 0,2% 

Geração de emprego com a abertura de novos comércios 2 0,2% 

Industria de móveis 2 0,2% 

mais emprego e mais industrias 2 0,2% 

Pequenas fabricas 2 0,2% 

Polo moveleiro 2 0,2% 
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saúde 2 0,2% 

Supermercado e construção civil 2 0,2% 

A abertura de novas empresas 1 0,1% 
A agricultura familiar, investimento na formação técnica e profissional 
dos jovens. 

1 
0,1% 

A ampliação do mercado de trabalho com a chegada de novas 
empresas, qualificando e desenvolvendo o comércio local, bem como 
a participação da gestão municipal, buscando e viabilizando meios de 
desenvolvimento e oportunidades para os munícipes. 

1 

0,1% 

a área de serviços 1 0,1% 

A chegada de empresas 1 0,1% 
A chegada de grandes lojas renomadas são um grandes 
oportunidades de emprego 

1 
0,1% 

A chegada de mais empresas 1 0,1% 
A chegada de novas empresas, indústrias, e reabrir as que foram 
fechadas! 

1 
0,1% 

A cidade está em crescente desenvolvimento mas não oferece 
oportunidades de emprego nem concurso público 

1 
0,1% 

A falta de apoio e oportunidade 1 0,1% 

A falta de emprego 1 0,1% 

A grande mão de obra de jovens sem emprego, agricultura familiar, 1 0,1% 

A localização 1 0,1% 
A posição geográfica do município é pouco explorada; Não existe 
incentivos fiscais para médias/grandes indústrias se instalarem; 
turismo ecológico ou de eventos é muito mal administrado. 

1 
0,1% 

A prefeitura deveria buscar mais parcerias com empresas de grande 
porte para ter empregos para os jovens recém formados 

1 
0,1% 

A prefeitura deveria investir mais na juventude com capacitação que 
realmente deem condições de trabalho e cumprir o concurso público 

1 
0,1% 

A prefeitura deveria sentar e reavaliar as suas formas de cobrança 
que muitas vezes são totalmente abusivas, o que dificulta o 
empreendedorismo e geração de renda na cidade 

1 
0,1% 

A principal dela no meu ponto de vista é o comercio e a construção 
civil. 

1 
0,1% 

A princípio a volta da escola. Concurso público e capacitação 1 0,1% 
A realização de um concurso público, oportunidade de emprego e 
valorização aos direitos humanos. 

1 
0,1% 

A rede de supermercados e o comércio em geral 1 0,1% 
Abertura de novas empresas, para gerar empregos para os jovens, os 
jovens estão desvalorizados e esquecidos 

1 
0,1% 

Abrir fábricas 1 0,1% 

Abrir mais lojas e concurso público 1 0,1% 

abrir mais vagas de emprego. 1 0,1% 

Abrir portas para alguma indústria maior na cidade ! 1 0,1% 
acho que deveria ter mais oportunidades de empregos para a 
população. 

1 
0,1% 

acho que deveria ter mais oportunidades de empregos para os jovens 1 0,1% 
Acho que tem que investir mais, dar mais oportunidades de emprego 
pra quem tem baixa renda 

1 
0,1% 

Acredito que a chegada de indústrias e capacitação em todas as 
áreas 

1 
0,1% 
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Acredito que o microempreendedoríssimo é um norte para cada vez 
mais ofertar oportunidades de emprego, e vinda de empresas maiores 
para o município. 

1 
0,1% 

Acredito que os profissionais que cuidam da limpeza da cidade e dos 
banheiros públicos deveriam ser mais vistos e valorizados como 
seres humanos e financeiramente, trabalham muito e ganham apenas 
um salário-mínimo e passam por muitas humilhações. Deveriam ter 
mais oportunidades para crescerem profissionalmente, com cursos 
profissionalizantes entre outros. Ter suas roupas e seus EPIs sempre 
em dia estamos numa pandemia e eles tem familiares que dependem 
deles. Estou vendo o crescimento em lojas e comércio como essa 
grande potencialidade de desenvolvimento econômico e trabalho, 
mas o que daria melhoria e mais trabalho aqui para cidade seria ter 
concurso público, o qual já não tem a muitos anos mais de 15 anos 
até onde sei, além de investimento para trazer para afogados 
subsídios para vendedores artesanais os quais tem que comprar de 
fora pois na cidade não tem esses materiais. Trazer mais cursos 
superiores para a cidade seria outra coisa importante, pois nossos 
filhos de Afogados vão estudar fora pois aqui não tem o curso dos 
sonhos 

1 

0,1% 

Acredito que seja investir na cultura 1 0,1% 
Afogados é uma cidade linda e bem desenvolvida. Precisa investir 
mais para trazer novos cursos de capacitação e também superior 
como o de medicina. 

1 
0,1% 

Afogados tem grande potencial de desenvolvimento e destaque na 
região, mas precisa investir mais na captação de empresários que 
desejem investir na cidade e recrutar trabalhadores com qualificação, 
oferecendo oportunidades de trabalho mais diversificadas e forçando 
os trabalhadores a se qualificarem melhor pra preencher essas 
vagas, sejam vagas de curso superior ou vagas de nível médio. 

1 

0,1% 

Afogados tem que gerar mais empregos para os moradores de 
afogados e região, tem que incentivar a vinda de fábricas e o 
comércio local para que a população tenha onde trabalhar. Afogados 
tem muito potencial na questão de jovens talentosos mas não 
incentiva, a região de zona rural tem muito potencial com os 
agricultores mas requer investimentos. 

1 

0,1% 

Afogados tem um grande potencial para tornar-se um centro de 
encontro para pessoas de diversas cidades vizinhas, porém, é 
necessário que haja diversificação nas opções de lazer e cultura. 

1 
0,1% 

Afogados vem se desenvolvendo muito economicamente. Várias 
empresas de fora chegam trazendo novos serviços e oportunidade de 
emprego, bem como o comércio local continua crescendo cada vez 
mais. Acho que deve seguir nesse caminho e buscar melhorar cada 
vez mais. 

1 

0,1% 

Geração de energia sustentável 1 0,1% 

Artesanato. Música. 1 0,1% 
agricultura, artesanato e gastronomia (deveriam aproveitar melhor o 
espaço do mercado público), dá impressão de abandono. Nas 
grandes cidades o mercado público é uma atração à parte e os 
turistas fazem questão de conhecer. Deveria ser transformado num 
polo gastronômico e de artesanato local. 

1 

0,1% 

Agricultura, indústrias e serviços. 1 0,1% 

Agricultura, mais empresas para gerar empregos 1 0,1% 

agricultura, tecnologia! 1 0,1% 

Agricultura, turismo, indústrias. 1 0,1% 
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Agronegócio, localização geográfica com potencial logístico na 
mesorregião do Pajeú, turismo e eventos 

1 
0,1% 

Além da dificuldade são poucas empresas que geram emprego, a não 
ser empresas de construção 

1 
0,1% 

Ampliação e incentivo à agricultura familiar 1 0,1% 
Apenas o comércio. É preciso oferecer mais oportunidades para toda 
população de todas as idades. 

1 
0,1% 

Aproveitar a potencialidade de ser uma cidade Polo e atrair mais 
empresas para gerar empregos 

1 
0,1% 

Aqui só tem a prefeitura, porque até no comércio, dependem de 
indicação de políticos. Investimento em capacitação na área de 
tecnologia e empreendedorismo. 

1 
0,1% 

Artesanato, festas culturais, comércio diverso, 1 0,1% 

Artesanato/indústrias 1 0,1% 

As construções e empresas q vem pra cidade. 1 0,1% 

As empresas 1 0,1% 
As empresas darem oportunidade a pessoas daqui com ou sem 
experiência pois se você não tiver a oportunidade como vai conseguir 
a experiência 

1 
0,1% 

As empresas de pequeno porte 1 0,1% 

As empresas magno móveis e são Carlos, e o comércio 1 0,1% 

As fábricas 1 0,1% 
As fábricas e todo o comércio local, tem uma grande relevância no 
desenvolvimento econômico. E também na geração de renda e 
empregos, com a iniciativa do poder público, com construções ajuda 
ainda mais os moradores locais! 

1 

0,1% 

As grandes impressas 1 0,1% 

As indústrias de móveis e uma provável reabertura do abatedouro 1 0,1% 

As indústrias instaladas 1 0,1% 

As multinacionais, fábrica, investimento na cultura. 1 0,1% 

As novas lojas e mercados chegando na cidade 1 0,1% 

As ofertas de cursos profissionalizante. 1 0,1% 

As poucas fábricas 1 0,1% 
As Ruas devem ser ajeitadas, e seria bom abrir oportunidades de 
emprego pois vemos quantas pessoas estão desesperadas. 

1 
0,1% 

Atividades Culturais 1 0,1% 

Atração de indústrias para geração de empregos para os jovens. 1 0,1% 
Atrair empresas para que possam atuar de forma permanente, 
oferecer incentivos para os pequenos produtores do município, apoiar 
o desenvolvimento dos pequenos empresários, promover o 
desenvolvimento dos negócios locais por meio de políticas de 
aquisição. 

1 

0,1% 

Atualmente, a economia gira, principalmente, em torno do setor 
público, com os salários dos servidores aquecendo comércio e 
serviços. 
Nesse contexto, Afogados tem grande potencial e oportunidade de 
crescer e se estabelecer como um dos principais polos industriais do 
interior do Estado. Com isso, a Prefeitura ao criar política de 
incentivos para atração de empresas com o objetivo de promover o 
desenvolvimento em todos os setores da economia no Município, com 
implementação de programas de incentivos fiscais que visem atrair 
investidores e a instalação de empreendimentos que gerem emprego, 
melhor distribuição de renda e qualidade de vida para a população. 

1 

0,1% 
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Aumento de oportunidades 1 0,1% 
aventura e desenvolvimento do empreendedorismo através do 
artesanato. 

1 
0,1% 

Buscar empresas para cidades, e concursos públicos 1 0,1% 

Calçamento nas ruas 1 0,1% 

Capacitação e pequenas empresas 1 0,1% 

Capacitar o trabalhador rural e concurso público 1 0,1% 

caprinocultura, agricultura familiar, produção de moveis, metalúrgicas 1 0,1% 

Ceasa 1 0,1% 

Cidade polo cultural e comercial da região 1 0,1% 
Clinicas hospitalares, supermercados, material de construção com 
variedade. Lazer . 

1 
0,1% 

colocar pessoas capacitadas nos setores públicos; municipalizar o 
trânsito, pois está um caos; rede de supermercados para existir 
concorrência... organizar o básico antes. 

1 
0,1% 

comércio e a agricultura 1 0,1% 

comércio e a indústria 1 0,1% 
comércio e a prefeitura, deveriam investir em poder trazer indústrias 
para nossa cidade. A agricultura deveria ser mais explorada, para que 
a renda das zonas rurais seja mais enfatizada para a nova geração 
dar continuidade. 

1 

0,1% 

comércio e instalação de fábricas e órgãos públicos 1 0,1% 

comércio e o incentivo a indústria 1 0,1% 
comércio e o mercado imobiliário. Há necessidade de implantação de 
indústrias. 

1 
0,1% 

Comércio e o setor moveleiro. 1 0,1% 

comércio e outras fonte de emprego 1 0,1% 

comércio e turístico 1 0,1% 

comércio em si e a agricultura 1 0,1% 
Comércio está consolidado. Indústrias implementariam a economia e 
evitaria que jovens precisassem sair para outros centros em busca de 
trabalho. 

1 
0,1% 

comércio poderia ser mais potencializado. 1 0,1% 

comércio que está sempre em evolução 1 0,1% 

comércio! e deveria ter mais logística. 1 0,1% 
Comércio, agricultura familiar, agropecuária e artesanato. Turismo 
rural e suas peculiaridades. 

1 
0,1% 

Comércio, área pedagogia, e enfermagem, restaurantes, farmácias... 1 0,1% 

Comércio, Educação e empreendedorismo. 1 0,1% 

Comércio, educação e saúde 1 0,1% 

Comércio, indústrias. 1 0,1% 

Comércio, lazer 1 0,1% 

comércio, Mas Afogados precisa de indústrias 1 0,1% 

Comércio, por enquanto. Mas a oportunidade está no lazer. 1 0,1% 

comércio. 1 0,1% 

Comércio; farmácias 1 0,1% 

Comércios e empregos 1 0,1% 

Comércios e indústrias do município. 1 0,1% 

Concurso capacitação e que tragam empresas 1 0,1% 

Concurso e capacitações pra Zona Rural 1 0,1% 

Concurso e cursos profissionalizantes 1 0,1% 
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Concurso e fabricas 1 0,1% 

Concurso e mais oportunidades de emprego para os jovens 1 0,1% 

Concurso e pequenas fábricas 1 0,1% 

Concurso já ajudaria 1 0,1% 

Concurso municipal, e as lojas de nível nacional 1 0,1% 
Conseguir um emprego aqui está sendo extremamente impossível, 
ninguém quer dar oportunidade a quem não conhece alguém da 
prefeitura ou alguém de nome na cidade, tem que ter muitos 
seguidores nas redes sociais, tem que ter muita experiência (sendo 
que ninguém dá oportunidade). Essas grandes empresas que estão 
vindo pra cá são uma piada, só dão emprego a gente de nome daqui, 
influencer, gente que não precisa de dinheiro ou pessoas que já eram 
empregadas. Tem pessoas passando muito necessidade aqui mas 
preferem dar oportunidade a quem já tem 💵. Eu mesma já coloquei 
currículo em todo canto, até na prefeitura e nada. Podemos ter casa 
própria mas ela foi dada a nós, assim como a moto (que é super 
simples). Temos que sustentar uma criança de 4 meses e dois 
adultos com um salário mínimo, está sendo difícil, abrimos mão de 
muita coisa. Mas fazer o que né, está faltando emprego pra quem 
precisa e concurso nem se fala. 

1 

0,1% 

Construção civil, móveis, comércio 1 0,1% 

Construção civil, supermercados 1 0,1% 

crescimento da cidade. 1 0,1% 

Criação e manutenção de novos pontos turísticos 1 0,1% 

Criar concurso público e novas formas de empreendedorismo 1 0,1% 

Culinária, museus, livrarias 1 0,1% 

Cultura, Micro empreendedores, educação, lazer. 1 0,1% 

Cursos de capacitação profissional 1 0,1% 

Cursos de culinária (sonho) 1 0,1% 
Cursos e concursos, mais oportunidades para o jovem em especial 
para capacitação deles 

1 
0,1% 

Cursos e mais oportunidades como atendente de lojas 1 0,1% 

Cursos profissionalizantes, trazer mais fábricas para a cidade 1 0,1% 

Cursos técnicos e universitários 1 0,1% 

cursos, e mais empresas 1 0,1% 

Dar mais oportunidade de emprego aos jovens. 1 0,1% 

Dar mas chances aqueles que não tem oportunidade de emprego 1 0,1% 

desenvolvimento crescente da cidade 1 0,1% 
desenvolvimento de grandes empresas que estão se instalando na 
cidade 

1 
0,1% 

Desenvolvimento de indústrias e mais chance de empregos para 
pessoa formada 

1 
0,1% 

desenvolvimento do comércio e empresas e geração de novos 
empregos. 

1 
0,1% 

Desenvolvimento urbano, indústrias e cultura 1 0,1% 

Deveria existir mais oportunidade de empregos 1 0,1% 
Deveria investir em universidades, tornar-se um polo acadêmico do 
sertão. 

1 
0,1% 

Deveria ter fábricas e concurso público 1 0,1% 
Deveria ter indústrias, fábricas, para gerar empregos e evitar a ida do 
povo pra São Paulo. 

1 
0,1% 

Deveria ter mais oportunidade para pessoas sem experiência 1 0,1% 
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Deveria trazer pequenas empresas e fazer capacitações com a zona 
rural 

1 
0,1% 

Deveriam dar mais oportunidades aos artesãos e condições de fazer 
o seu trabalho 

1 
0,1% 

doces, polpas industrializadas 1 0,1% 
É preciso trazer indústrias para oportunizar empregos para os nossos 
jovens, bem como capacitação. 

1 
0,1% 

Educação e comércio 1 0,1% 

Educação, infraestrutura e saúde 1 0,1% 
Educação, novas faculdades, cursos, e geração de emprego, 
concursos! 

1 
0,1% 

Educação. Mas não há incentivo a profissionais das áreas de arte. 
Todo jovem em Afogados quer ser advogado ou odontólogo porque 
nunca houve incentivo artístico para o teatro, dança, literatura (para 
além da poesia e do grupo de dança da cidade, vamos combinar). 
Faltam profissionais de jornalismo, de Ciências sociais, de 
publicidade, muitas vezes por que falta apresentação dessas 
profissões como possibilidade para os jovens.  
o maior potencial de Afogados é o seu povo. Meio ambiente, artes, 
gênero, são discussões que estão acontecendo no mundo inteiro e a 
cidade (pessoas/gestão) tratam como se fossem datas 
comemorativas e só. Nosso futuro é agora! Pra construir é preciso 
pensar. Chamar o povo a participação e respeitar a vontade do povo 
é fundamental para gerar continuidade. 

1 

0,1% 

Em Afogados quando surge uma nova empresa infelizmente as 
pessoas não têm oportunidade de emprego, porque só entra os 
apadrinhados, se alguém forte na cidade indicar entra, por exemplo 
as casas Bahia, magazine Luiza não tem oportunidade de emprego 
para qualquer um, a não ser que você tem um padrinho forte na 
cidade! Concurso público é a mesma coisa!! 

1 

0,1% 

Em educação de qualidade profissionalizante 1 0,1% 

Empreendedorismo e terceiro setor 1 0,1% 

empreendedorismo, agricultura familiar e esporte 1 0,1% 
Empreendedorismo, trabalhos artesanais, local gastronômico com 
comidas típicas, empresas que gerem emprego 

1 
0,1% 

Emprego e limpeza pública 1 0,1% 

Emprego e renda, e incentivo às empresas e comércio local. 1 0,1% 

Emprego para o povo da agricultura 1 0,1% 

Emprego para os jovens 1 0,1% 

Empregos de mercado 1 0,1% 

Empresa de grande porte 1 0,1% 
Empresas a nível nacional como Magazine Luiza, americanas, Casas 
Bahia … 

1 
0,1% 

Empresas de grande porte como americanas, magazine, Casas Bahia 
geram empregos e melhoram a economia 

1 
0,1% 

Empresas de grande porte como casas Bahia, americanas O turismo 
local em toda a sua grandiosidade, sítios arqueológicos, turismo rural 
e cultura local como carnaval e sua orquestra de frevo, os passistas, 
a Sanfonar, a enorme expoagro. 

1 

0,1% 

empresas de médio e grande porte, geraria mais oportunidade para 
as pessoas que estão com dificuldade de conseguir emprego, 
principalmente as pessoas que estão em busca da primeira 
oportunidade. Assim, não teríamos vários jovens indo buscar 
oportunidades em outras cidades 

1 

0,1% 
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Empresas de nível nacional, indústrias. 1 0,1% 

Empresas de pequeno porte 1 0,1% 

Empresas de roupas 1 0,1% 

Empresas e concursos públicos 1 0,1% 

Empresas e indústrias que é essencial 1 0,1% 

Empresas paradas 1 0,1% 

Empresas pra gerar empregos 1 0,1% 

Empresas privadas de fora da cidade, dentro não tem oportunidades 1 0,1% 

Empresas privadas de médio porte 1 0,1% 

Empresas que possam oportunizar a geração de novos empregos 1 0,1% 

Empresas, indústrias, comércio. 1 0,1% 

escolas, supermercados 1 0,1% 

Está ótimo assim 1 0,1% 

Eventos culturais. 1 0,1% 
Explorar de forma turística e recreativa a natureza, energia solar, 
tratamento do lixo. 

1 
0,1% 

fábrica de móveis, serralherias e marcenarias, precisamos de cursos 
nessas áreas... 

1 
0,1% 

fabrica e indústrias 1 0,1% 

Fábricas e comércio 1 0,1% 
Falta a criação de mais oportunidades no ramo de lazer. Poderia ter a 
abertura de um shopping. 

1 
0,1% 

Falta de emprego devido à falta de indústrias 1 0,1% 

Falta de incentivo do governo municipal para Os empresários 1 0,1% 
Falta de trabalho a cidade está crescendo muito não tem 
oportunidade de trabalho 

1 
0,1% 

Falta de trabalho e oportunidade principalmente para os jovens. 1 0,1% 

Falta indústrias 1 0,1% 

Falta investir na agricultura e concurso 1 0,1% 

Falta oportunidade para jovens 1 0,1% 

Falta oportunidades de emprego. 1 0,1% 
Falta uma indústria do ramo têxtil que incentive a produtividade de 
roupas em atacado. E um polo de desenvolvimento tecnológico que 
promova o desenvolvimento de softwares funcionais. 

1 
0,1% 

Faltam concursos e indústrias 1 0,1% 

construção civil 1 0,1% 

feira livre 1 0,1% 

Festividades 1 0,1% 

Formação continuada e profissionalização. 1 0,1% 

Fortalecer a agricultura capacitar e trazer empregos 1 0,1% 

Fortalecer a agricultura familiar 1 0,1% 

Fortalecimento da agricultura 1 0,1% 
fortalecimento das indústrias, o turismo: religioso e rural (temos muito 
potencial) 

1 
0,1% 

Gastronomia, produção de móveis, lazer 1 0,1% 
Gastronomia, turismo, comércio, artesanato... Se o governo municipal 
pudesse investir no mercado público como é o de Pesqueira, com 
praça de alimentação, comércio popular, centro de atendimento, seria 
muito bom para reunir tudo isso... 

1 

0,1% 

Gastronomia/empreendedorismo 1 0,1% 
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Geração de emprego e renda, trazer fábricas, incentivar o pequeno e 
grande investidor, trazer os responsáveis pela renda da cidade pra 
participar com opinião e projetos junto a prefeitura e com uma breve 
periodicidade. 

1 

0,1% 

Geração de emprego, investindo nas empresas. 1 0,1% 

Hospital, área da saúde 1 0,1% 

Implantação de novas indústrias e concurso público. 1 0,1% 
Implantações de industrias (empresas) na nossa cidade. 
Principalmente dando oportunidade para aqueles que estarão 
entrando no mercado de trabalho pela primeira vez. Realização de 
um concurso, abrindo novas vagas e oportunidades. 

1 

0,1% 

Incentivar a indústria 1 0,1% 

Incentivar o empreendedorismo 1 0,1% 

Incentivo ao comércio local. 1 0,1% 
Inclusão social na área de jovens aprendizes. Exemplos: fabricação 
de estofados, de móveis (João Alfredo) de confecções (toritama)… 

1 
0,1% 

indústrias moveleiras, supermercados . 1 0,1% 

Indústrias nacionais trariam muitas oportunidades de trabalho. 1 0,1% 

Indústrias, Concursos 1 0,1% 

Industrias, pois é muito difícil oportunidades de emprego 1 0,1% 

indústrias, trabalho para os jovens 1 0,1% 
Infelizmente afogados não tem como preencher a demanda de 
pessoas desempregadas… os empregos que aparece só se encaixa 
quem tem arrumadinho ou padrinho caso contrário uma pessoa que 
for fazer uma seleção para um emprego e excluído antes mesmo da 
primeira seleção…. 

1 

0,1% 

Infelizmente ainda estamos dependendo do comércio local. Agora 
que a cidade recebe grandes nomes no varejo está surgindo mais 
oportunidades de emprego. Se bem que deveria na oportunidade ter 
a opção de empregos públicos concursados para sangue novo no 
município. Século sem fim sem um concurso público municipal para 
todas as áreas. 

1 

0,1% 

Infraestrutura comercial 1 0,1% 

Inserção de novas empresas na cidade 1 0,1% 

Instalação de indústrias e comércios em geral 1 0,1% 

instalar empresas e estimular empregos 1 0,1% 

Investimento em empresas novas 1 0,1% 

Investimento em fábricas sustentáveis 1 0,1% 
Investimento em turismo. Atração de indústrias com responsabilidade 
ambiental e social. 

1 
0,1% 

Investimento na educação e disseminação de capacitação para 
pessoas sem fonte de renda. 

1 
0,1% 

Investimento na educação, saúde, emprego, indústria, esportes, 
gastronomia, preservação do patrimônio cultural 

1 
0,1% 

Investimento para as microempresas, e os informais que são 
responsáveis por girar grande parte da economia da cidade. 

1 
0,1% 

Investimento público no empreendedorismo da Cidade 1 0,1% 
Investimentos no turismo explorando com consciência nossa zona 
rural, pois temos vários sítios de pinturas rupestres, serras, riachos e 
criar trilhas ecológicas; 
Buscar indústrias e comércios que se enquadrem em nossa 
realidade, dando oportunidades aos jovens recém formados; 
Criar uma rede de incentivo ao primeiro emprego e jovem aprendiz. 

1 

0,1% 
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Recurso que poderia ser tirado com a dispensa de alguns 
funcionários já aposentados que mesmo assim tem cargos de altos 
salários no governo municipal empregando esses jovens e criando 
oportunidades e valorizando o esforço de muitos que vivem à margem 
da sociedade por falta de oportunidade. 
Investir em cursos profissionalizantes na área de energia solar e 
tecnológicos 

1 
0,1% 

Investir em locomoção para os estudantes. 1 0,1% 

Investir em novos empreendimentos 1 0,1% 
investir em prestação de serviço com qualidade. E mão de obra 
qualificada.. 

1 
0,1% 

Investir mais no comércio e fazer de afogados da ingazeira uma 
referência em educação 

1 
0,1% 

Investir na agricultura e fazer concurso público para dar oportunidade 
aos jovens 

1 
0,1% 

Investir na Qualificação e Capacitação da população 1 0,1% 

Investir na saúde pública 1 0,1% 

Investir nos pequenos empreendedores 1 0,1% 

Irrigação 1 0,1% 

irrigação, construção civil . 1 0,1% 

Jovens aprendiz, concurso público, construção civil e a rede varejista. 1 0,1% 

Levar para a zona rural fábricas, serviços para que possam trabalhar 1 0,1% 

Liberar concursos públicos, para dar oportunidades justas 1 0,1% 

Limpeza pública 1 0,1% 

Locais para entretenimento com a família 1 0,1% 

lojas de comercio, mercado 1 0,1% 

Lojas de grande porte, construção civil, metalúrgicas. 1 0,1% 

Lojas e mercados 1 0,1% 

Maior apoio aos MEIs 1 0,1% 

Mais emprego e mais saúde 1 0,1% 

Mais empregos e mais médicos 1 0,1% 

Mais empresas e concursos públicos 1 0,1% 

Mais empresas para gerar empregos 1 0,1% 

Mais empresas para promover empregos para os jovens 1 0,1% 

Mais empresas pra gerar empregos e renda pra população. 1 0,1% 

Mais fábricas concurso público e capacitação pra juventude 1 0,1% 

Mais incentivo na zona rural 1 0,1% 

Mais indústrias e fábricas 1 0,1% 

Mais lojas fábricas tudo que trouxer empregos 1 0,1% 

Mais oportunidades de emprego pros jovens 1 0,1% 

Mais oportunidades para área da educação 1 0,1% 

Mais serviços e oportunidades 1 0,1% 

manifestações culturais, eventos tradicionais. 1 0,1% 
Manutenção das empresas existentes e implantação de novas 
empresas 

1 
0,1% 

Maquinário pra o agricultor, capacitações 1 0,1% 

Marcenaria 1 0,1% 

Melhor valorização dos jovens para mercado de trabalho 1 0,1% 

Melhorias em empregos e saúde. 1 0,1% 

Mercado e o comércio em geral 1 0,1% 
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mercado imobiliário, sistema educacional, implantação de industrias, 
turismo, oportunidades de emprego e renda. 

1 
0,1% 

Mercado, lojas, farmácias, restaurantes, açougue 1 0,1% 

Mercados, lojas tudo isso colabora! 1 0,1% 

Móveis São Carlos / prefeitura / magno móveis 1 0,1% 

Móveis são Carlos e Magno móveis. 1 0,1% 

móveis, artesanato 1 0,1% 

Movelaria 1 0,1% 

Movelaria e ramo de construção é o que vejo mais crescente 1 0,1% 

Muitas fábricas 1 0,1% 

Na área da educação 1 0,1% 

Na área de alimentação restaurantes e similares 1 0,1% 
Na cidade poderia existir mais indústrias, shopping, parques com 
natureza 

1 
0,1% 

Na verdade as oportunidades de serviço são mínimas, infelizmente a 
prefeitura não dispõe de vagas o suficiente. 

1 
0,1% 

Não tem tanta oportunidade. 1 0,1% 

Não, emprego certo 1 0,1% 
No momento são poucas as oportunidades de vagas de empregos 
deveria ter mais seleção sem arrumadinhos para que as pessoas de 
verdade e competência possam fazer trabalho de qualidade para 
evoluir com atendimento melhor . No momento nessa cidade o que 
movimenta a economia é os empregos informais . 

1 

0,1% 

Nossas fábricas e o nosso comércio local. 1 0,1% 

Novos comércios capacitação 1 0,1% 

Novos empreendimentos de marcas nacional 1 0,1% 

O artesanato principalmente com couro 1 0,1% 

O cinema tem um grande potencial, energia solar e varejo em geral 1 0,1% 
O comércio de afogados é bem ativo, ponto que tem muito potencial 
de crescimento. 

1 
0,1% 

Oferta de serviços delivery, os serviços de vendas online têm tirado 
dinheiro do município, sem haver controle da gestão local 
Capacitar pequenos empreendimentos e dar condições de trabalho é 
sim um potencial 

1 

0,1% 

Olha oportunidade de trabalho são poucas mesmo para quem tem 
experiência. 

1 
0,1% 

oportunidades de trabalho 1 0,1% 
Oportunidades para melhorar o saneamento da cidade, dando 
oportunidades a Técnicos de Saneamento que são formados aqui na 
cidade. 

1 
0,1% 

Oportunizar empregos nas áreas ofertadas nos cursos superiores da 
cidade. 

1 
0,1% 

Os jovens estudantes, precisa ter mais oportunidades para os jovens 
não saírem da cidade após formados. 

1 
0,1% 

Os novos empreendimentos como os supermercados, magazine 
Luiza, Casas Bahia que são empresas conhecidas no Brasil todo 

1 
0,1% 

Os supermercados 1 0,1% 
Ovinocaprinocultura, piscicultura, fruticultura, produção orgânica de 
hortaliças. 

1 
0,1% 

Para o desenvolvimento econômico de nosso município crescer, 
precisa somente de uma coisa: INTERESSE. 

1 
0,1% 

Particularmente na minha opinião eu apoiaria ter mais oportunidades 
de emprego e mais concurso público 

1 
0,1% 
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Pavimentação das ruas e bairros 1 0,1% 

Pequenas fábricas e ajuda aos agricultores 1 0,1% 

Pequenas fabricas e capacitação 1 0,1% 

Pequenas fábricas mais oportunidades de empregos. 1 0,1% 

Pequeno comerciante 1 0,1% 

Pequenos empreendedores 1 0,1% 

Pode ficar maçom mais empresas e concurso 1 0,1% 
pois tem pessoas mais capacitadas para trabalhar do que as que 
estão. a maioria não sabe atender. 

1 
0,1% 

Polo de jeans 1 0,1% 
Polo moveleiro formação para jovem aprendiz, investimentos na 
agricultura familiar camponesa 

1 
0,1% 

Polo moveleiro, construção civil, agricultura. 1 0,1% 
Por ser cidade polo, acredito no potencial de absorver novos 
mercados e expansão dos atuais. Os centros acadêmicos instalados 
aqui nos últimos anos, acredito que fará crescer a área de tecnologia 
mais do que as outras. 

1 

0,1% 

Potencialidade comercial e turismo regional 1 0,1% 

Poucas fábricas 1 0,1% 

Praça de alimentação 1 0,1% 
Precisa ter mais capacitação profissional para ter mais gente 
capacitada 

1 
0,1% 

prefeito é nota mil 1 0,1% 

Prefeitura e comércio 1 0,1% 

Prefeitura e móveis são Carlos 1 0,1% 

Prefeitura, loja 1 0,1% 

Prefeitura, lojas, indústrias e supermercados 1 0,1% 
Prestação de serviços organizada e bem gerenciada e emprego nas 
obras públicas para os munícipes, e empresas de construção civil. 

1 
0,1% 

Principal Potencial e que e uma cidade em desenvolvimento onde 
várias empresas estão vindo abrir filiais e assim gerando vários 
empregos e renda na cidade. 

1 
0,1% 

produtivos. 1 0,1% 
Quadra coberta poderia destruí-la e fazer uma SESC ali mesmo, com 
a quadra no meio já pronta, piscina, campo de areia, estacionamentos 
e nela ter vários curso profissionalizante. fazer todo o calçamento da 
parte de trás da caixa econômica na rua Pedro Batista Tavares e no 
final dela fazer um maior estacionamento da cidade. Desmanchar o 
mercado público e fazer um grande shopping da cidade. Ter 
canalização de água para toda parte rural. Postinhos de saúde parte 
rural. A prefeitura dar mais apoio ao esporte que caiu muito na 
cidade. 

1 

0,1% 

Qualificação de jovens e comércio 1 0,1% 
Que o comércio local de fato pagassem um salário mínimo aos seus 
funcionários. 

1 
0,1% 

rede de supermercados e prefeitura 1 0,1% 

Redes de supermercados 1 0,1% 
Resíduos sólidos, turismo ecológico, eventos festivos (Expoagro, 
Carnaval, Feira do Empreendedor). 

1 
0,1% 

Roupa, alimentação... 1 0,1% 

São boas 1 0,1% 

São poucas 1 0,1% 
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Seria o investimento em empresas para os jovens terem emprego 1 0,1% 
Seria um grande diferencial se houvesse a implementação do centro 
de zoonose no município, seguido de uma clínica veterinária pública. 
Construção de uma “orla” com ciclovia, academia da saúde, parque e 
quiosques às margens da Barragem de Brotas. 

1 

0,1% 

Seria valorizar o agricultor para que não tenha que ir embora 1 0,1% 

Serviços e comércio 1 0,1% 

Setor de prestação de serviços 1 0,1% 

Setor de serviços, comércio em geral e turismo 1 0,1% 

setor industrial. 1 0,1% 

Setor privado apenas com poucas oportunidades para outras áreas. 1 0,1% 

Shopping e faculdade 1 0,1% 
Sobre emprego é mais complicado, pois além da dificuldade são 
poucas empresas que geram empregos. A não ser empresas de 
construção. 

1 
0,1% 

Sobre lazer vejo como oportunidade de trabalho para população um 
parque municipal no espaço que é em frente a quadra do Eremmaps. 

1 
0,1% 

Somos uma cidade com muito para crescer sendo assim, trazer mais 
empresas de grande porte e valorizar as microempresas já existentes 
na nossa cidade, MAIS vagas no ifpe principalmente para os 
moradores da cidade, faculdades públicas. 

1 

0,1% 

Sua história, sua cultura, sua localização. 1 0,1% 

Supermercados, fábricas e distribuidoras. Polo moveleiro. 1 0,1% 

Supermercados, shopping 1 0,1% 
Tecnologia, com o campus do IFPE, devia se investir mais no 
potencial dos jovens formados dando chance de desenvolvimentos 
tecnológicos em Afogados. 

1 
0,1% 

Tem tudo pra ser uma referência em emprego e qualidade de vida. 
Mas falta emprego, faculdade. Fazendo com que os jovem precisem 
sair da cidade pra buscar um futuro. Atraindo a indústria, traria 
geração de emprego e renda . Consequentemente as universidades 
também se mostrariam interessadas pela cidade. 

1 

0,1% 

Tem várias potencialidades a exemplo, do nosso comércio, do nosso 
Polo médico, pelo educacional. 
Mais falta incentivo do poder público para atrair indústrias de médio e 
grande portes pra o município.  
O município tem que oferta algo atrativo as empresas, pra virem se 
instalar em nosso município, como também, conversar com todos os 
proprietários que encerraram as suas atividades em nossa cidade, 
pra que eles possam retornarem e gerar emprego pra população. 

1 

0,1% 

Temos muitas potencialidades, a respeito do trabalho é bom 1 0,1% 
Temos muito potencial no comércio local havendo uma necessidade 
de ampliar novos espaços e ainda temos que ampliar o parque 
industrial para haver uma maior geração de empregos, devemos 
ampliar a área urbana, pois necessitamos aumentar a circunferência 
do nosso município e legalizar os terrenos e loteamentos no entorno 
do município para que o poder público posso exercer o seu papel com 
uma infraestrutura para o melhor para toda a população. 

1 

0,1% 

Temos poucas fontes de trabalho na cidade. 1 0,1% 
Todas as lojas que estão chegando em Afogados vão ser bom para 
desenvolver a econômica da nossa cidade. 

1 
0,1% 

Trabalho municipal 1 0,1% 

Trazer empresas para gerar empregos para a população. 1 0,1% 
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Trazer grandes empresas pra cá. Riachuelo, C & A, Marisa, Renner... 1 0,1% 

Trazer indústrias gerar mais empregos 1 0,1% 

Trazer indústrias para nosso município 1 0,1% 

Trazer indústrias, comércio 1 0,1% 
Trazer mais empresas e investir na juventude com capacitação e 
concurso público 

1 
0,1% 

Trazer mais empresas que venham gerar mais empregos para a 
população . 

1 
0,1% 

Turismo cultural 1 0,1% 
Turismo rural e urbano como fonte de desenvolvimento e pessoas 
capacitadas para gerir que tenham conhecimento e não 
apadrinhamento 

1 
0,1% 

Urbanização do Rio Pajeú, regularização das calçadas e estruturação 
dos locais de laser. 

1 
0,1% 

Valorizar e incentivar o crescimento econômico como a vinda de 
grandes empresas. Incentivar e proporcionar, aos jovens e adultos, 
cursos técnicos, bacharelado ou licenciatura, mas com oportunidade 
de estágio. 

1 

0,1% 

Valorizar os pequenos produtores; priorizar e incentivar os MEI; 
Organizar os artesãos, assim estarão contribuindo para o 
desenvolvimento econômico e principalmente gerando empregos. 

1 
0,1% 

Varejista e fast food criativos 1 0,1% 
Vejo que diante do que passamos recentemente, as pessoas estão 
ganhando mais seu espaço no mercado de trabalho. Inclusive está 
sendo até a disponibilidade de cursos para as pessoas se aperfeiçoar 
para o mercado de trabalho. 

1 

0,1% 

Vejo um ponto forte o comércio, porém precisa melhorar o 
atendimento ao público, as indústrias precisam ganhar mais espaço e 
serem ampliadas para garantir mais emprego à população. 

1 
0,1% 

vindo grandes Indústrias para nossa cidade. 1 0,1% 
Expansão na zona urbana, com muitos loteamentos abertos e uma 
carência da população por moradia digna 

1 
0,1% 

Nenhuma 47 5,6% 

Não sei 45 5,4% 

Não Respondeu  251 30,0% 

 


