ATENDIMENTO SOCIAL
1.1 Como está o sistema de SAÚDE em Londrina?
Londrina
1.1.1 Não utilizo o sistema público de saúde.
1.1.2 O sistema público de saúde atende às minhas necessidades.
1.1.3 Falta divulgação de como funciona o sistema de saúde.
1.1.4 Falta sistema informatizado para melhorar o atendimento.
1.1.5 Os horários de atendimento das UBS (postos de saúde) não atendem às minhas necessidades.
1.1.6 O atendimento das UBS (postos de saúde) não é satisfatório (superlotação, faltam médicos, especialistas e outros funcionários).
1.1.7 No meu bairro não tem UBS, tenho que utilizar unidades de outros bairros.
1.1.8 A UBS (posto de saúde) está com problemas de manutenção (goteiras, acessibilidade, precisa reforma).
1.1.9 O serviço público odontológico atende às minhas necessidades.
1.1.10 O serviço público odontológico não atende às minhas necessidades (demora no agendamento, falta de estrutura, falta serviço para adultos).
1.1.11 A localização da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) não atende às minhas necessidades (distância, dificuldade de acesso).
1.1.12 A localização do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) não atende às minhas necessidades (distância, dificuldade de acesso).
1.1.13 Faltam serviços de saúde preventiva (ações antecipadas para prevenir doenças).
1.1.14 O programa saúde da família atende às minhas necessidades.
1.1.15 O programa saúde da família não atende às minhas necessidades (não tem equipe, não resolve os problemas).
1.1.16 Falta humanização no atendimento do sistema de saúde.
1.1.17 Faltam campanhas para prevenir o uso de drogas (adolescentes e jovens).
1.1.18 Falta um centro de controle e prevenção de doenças transmitidas de animais (ex: raiva, leptospirose) para seres humanos (centro de zoonoses).

383 (37%)
88 (9%)
267 (26%)
252 (25%)
111 (11%)
463 (45%)
136 (13%)
172 (17%)
30 (3%)
240 (23%)
147 (14%)
68 (7%)
311 (30%)
17 (2%)
74 (7%)
304 (30%)
249 (24%)
280 (27%)

Região Norte
1.1Não utilizo
1.1.1 Atende
1.1.3 Falta divulgação
1.1.4 Falta sistema
1.1.5 Horários não atendem
1.1.6 Superlotação
1.1.7 Unidades de outros bairros
1.1.8 Goteiras
1.1.9 Serviço odontológico atende
1.1.10 Serviço odontológico demora
1.1.10 Localização UPA não atende
1.1.12 Localização do CAPS não atende
1.1.13 Preventiva
1.1.14 Saúde da família atende
1.1.15 Saúde da família não atende
1.1.16 Falta humanização
1.1.17 Faltam campanhas
1.1.18 Zoonoses

Região Oeste
1.1Não utilizo
1.1.1 Atende
1.1.3 Falta divulgação
1.1.4 Falta sistema
1.1.5 Horários não atendem
1.1.6 Superlotação
1.1.7 Unidades de outros bairros
1.1.8 Goteiras
1.1.9 Serviço odontológico atende
1.1.10 Serviço odontológico demora
1.1.10 Localização UPA não atende
1.1.12 Localização do CAPS não atende
1.1.13 Preventiva
1.1.14 Saúde da família atende
1.1.15 Saúde da família não atende
1.1.16 Falta humanização
1.1.17 Faltam campanhas
1.1.18 Zoonoses

1.1Não utilizo
1.1.1 Atende
1.1.3 Falta divulgação
1.1.4 Falta sistema
1.1.5 Horários não atendem
1.1.6 Superlotação
1.1.7 Unidades de outros bairros
1.1.8 Goteiras
1.1.9 Serviço odontológico atende
1.1.10 Serviço odontológico demora
1.1.10 Localização UPA não atende
1.1.12 Localização do CAPS não atende
1.1.13 Preventiva
1.1.14 Saúde da família atende
1.1.15 Saúde da família não atende
1.1.16 Falta humanização
1.1.17 Faltam campanhas
1.1.18 Zoonoses

82 (31%)
63 (24%)
21 (8%)
100 (38%)
31 (12%)
38 (14%)
4 (2%)
52 (20%)
15 (6%)
12 (5%)
75 (28%)
2 (1%)
13 (5%)
76 (29%)
63 (24%)
66 (25%)

36 (37%)
13 (13%)
70 (71%)
18 (18%)
29 (30%)
4 (4%)
39 (40%)
27 (28%)
4 (4%)
46 (47%)
1 (1%)
12 (12%)
51 (52%)
34 (35%)
38 (39%)

Região Leste

1.1Não utilizo
26 (9%)
1.1.1 Atende
72 (25%)
1.1.3 Falta divulgação
70 (24%)
1.1.4 Falta sistema
28 (10%)
1.1.5 Horários não atendem
113 (39%)
1.1.6 Superlotação
14 (5%)
1.1.7 Unidades de outros bairros
37 (13%)
1.1.8 Goteiras
12 (4%)
1.1.9 Serviço odontológico atende
52 (18%)
1.1.10 Serviço odontológico demora
31 (11%)
1.1.10 Localização UPA não atende
24 (8%)
1.1.12 Localização do CAPS não atende
82 (28%)
1.1.13 Preventiva
4 (1%)
1.1.14 Saúde da família atende
14 (5%)
1.1.15 Saúde da família não atende
75 (26%)
1.1.16 Falta humanização
58 (20%)
1.1.17 Faltam campanhas
76 (26%)
1.1.18 Zoonoses
122 (42%)

Região Sul

Distritos
1.1Não utilizo
1.1.1 Atende
1.1.3 Falta divulgação
1.1.4 Falta sistema
1.1.5 Horários não atendem
1.1.6 Superlotação
1.1.7 Unidades de outros bairros
1.1.8 Goteiras
1.1.9 Serviço odontológico atende
1.1.10 Serviço odontológico demora
1.1.10 Localização UPA não atende
1.1.12 Localização do CAPS não atende
1.1.13 Preventiva
1.1.14 Saúde da família atende
1.1.15 Saúde da família não atende
1.1.16 Falta humanização
1.1.17 Faltam campanhas
1.1.18 Zoonoses

27 (28%)

Região Centro

110 (42%)
23 (9%)

17 (17%)
4 (4%)

7 (35%)
1 (5%)
2 (10%)
5 (25%)
3 (15%)
10 (50%)
4 (20%)
4 (20%)
0 (0%)
3 (15%)
2 (10%)
2 (10%)
5 (25%)
1 (5%)
1 (5%)
2 (10%)
5 (25%)
6 (30%)

1.1Não utilizo
1.1.1 Atende
1.1.3 Falta divulgação
1.1.4 Falta sistema
1.1.5 Horários não atendem
1.1.6 Superlotação
1.1.7 Unidades de outros bairros
1.1.8 Goteiras
1.1.9 Serviço odontológico atende
1.1.10 Serviço odontológico demora
1.1.10 Localização UPA não atende
1.1.12 Localização do CAPS não atende
1.1.13 Preventiva
1.1.14 Saúde da família atende
1.1.15 Saúde da família não atende
1.1.16 Falta humanização
1.1.17 Faltam campanhas
1.1.18 Zoonoses

77 (39%)
18 (9%)
46 (23%)
46 (23%)
23 (12%)
83 (42%)
36 (18%)
30 (15%)
5 (3%)
49 (25%)
32 (16%)
17 (9%)
61 (31%)
3 (2%)
16 (8%)
48 (24%)
52 (27%)
53 (27%)

50 (31%)
16 (10%)
38 (24%)
32 (20%)
23 (14%)
87 (54%)
33 (20%)
34 (21%)
5 (3%)
45 (28%)
40 (25%)
9 (6%)
42 (26%)
6 (4%)
18 (11%)
52 (32%)
37 (23%)
41 (25%)

ATENDIMENTO SOCIAL
1.2 Como está o sistema de EDUCAÇÃO em Londrina?

Londrina
1.2.1 Não utilizo o sistema público de educação.
1.2.2 O sistema público de educação atende às minhas necessidades.
1.2.3 As escolas não atendem às minhas necessidades (distância, dificuldade de acesso, vagas).
1.2.4 Falta qualidade nas escolas (estrutura precária, manutenção, equipamentos, segurança, iluminação e limpeza).
1.2.5 Faltam profissionais especializados para atender a demanda escolar (fonoaudiólogos, psicólogos).
1.2.6 As creches não atendem às minhas necessidades (distância, dificuldade de acesso).
1.2.7 A quantidade de vagas disponíveis nas creches não atende às minhas necessidades (vagas em meio período, vagas em período integral).

529 (51%)
80 (8%)
65 (6%)
386 (38%)
345 (34%)
130 (13%)
192 (19%)

Região Norte
1.2.1 Não utilizo

20 (20%)

1.2.2 Sistema público atende

13 (13%)

1.2.3 As escolas não atendem

11 (11%)

1.2.4 Estrutura precária

47 (48%)

1.2.5 Fonoaudiólogos

47 (48%)

1.2.6 Creches não atendem

19 (19%)

1.2.7 Quantidade de vagas não atendem

1.2.2 Sistema público atende
1.2.3 As escolas não atendem
1.2.4 Estrutura precária
1.2.5 Fonoaudiólogos
1.2.6 Creches não atendem
1.2.7 Quantidade de vagas não atendem

169 (64%)
17(6%)
11 (4%)
86 (33%)
75 (28%)

1.2.1 Não utilizo

45 (17%)

172 (60%)

1.2.2 Sistema público atende

12 (4%)

1.2.3 As escolas não atendem

14 (5%)

1.2.3 As escolas não atendem
98 (34%)

1.2.6 Creches não atendem
1.2.7 Quantidade de vagas não atendem

Região Sul
1.2.1 Não utilizo
1.2.2 Sistema público atende
1.2.3 As escolas não atendem

100 (51%)
22 (11%)
17 (9%)

1.2.4 Estrutura precária

63 (32%)

1.2.5 Fonoaudiólogos

63 (32%)

1.2.6 Creches não atendem

31 (16%)
36 (18%)

1.2.7 Quantidade de vagas não atendem

Distritos
1.2.1 Não utilizo
1.2.2 Sistema público atende
1.2.3 As escolas não atendem

11 (55%)
0 (0%)
1 (5%)

1.2.4 Estrutura precária
1.2.5 Fonoaudiólogos

8 (40%)
4 (20%)

1.2.6 Creches não atendem

3 (15%)

1.2.7 Quantidade de vagas não atendem

3 (15%)

16 (10%)
11 (7%)
84 (52%)

1.2.5 Fonoaudiólogos

28(10%)
42(15%)

57 (35%)

1.2.4 Estrutura precária

82 (28%)

1.2.5 Fonoaudiólogos
1.2.7 Quantidade de vagas não atendem

1.2.1 Não utilizo
1.2.2 Sistema público atende

1.2.4 Estrutura precária
1.2.6 Creches não atendem

24 (9%)

Região Leste

Região Centro

Região Oeste
1.2.1 Não utilizo

32 (33%)

74 (46%)
25 (16%)
34 (21%)

ATENDIMENTO SOCIAL
1.3 Como estão os SERVIÇOS NA ÁREA SOCIAL?
Londrina
1.3.1 Não utilizo o sistema público de assistência social.
1.3.2 O sistema público de assistência social atende às minhas necessidades.
1.3.3 Os idosos possuem poucos espaços de convivência na cidade.
1.3.4 Faltam conselhos tutelares no meu bairro (direitos da criança e do adolescente).
1.3.5 Faltam estrutura e funcionários nos centro de assistência social (CRAS, CREAS, CAM - Mulher) para melhorar a oferta dos serviços (ex.: atendimento a pessoas em situação de…
1.3.6 Os centros de assistência social (CRAS, CREAS, outros) não atendem às minhas necessidades (distância, oferta de atendimento, dificuldade de acesso).
1.3.7 O CAM - Centro de Referência e Atendimento à Mulher não atende às minhas necessidades (distância, oferta de atendimento, dificuldade de acesso).
1.3.8 Faltam campanhas para prevenir a criminalidade (cursos profissionalizantes, atividades extracurriculares).
1.3.9 Falta diálogo e programas de apoio para a população indígena do município.
1.3.10 Há prédios públicos abandonados ou sem manutenção.
1.3.11 Faltam capelas mortuárias nos bairros e distritos.

580 (56%)
19 (2%)
279 (27%)
113 (11%)
228 (22%)
72 (7%)
62 (6%)
383 (37%)
212 (21%)
315 (31%)
147 (14%)

Região Norte
1.3.1 Não utilizo
1.3.2 O sistema público atende
1.3.3 Poucos espaços para idosos
1.3.4 Faltam conselhos tutelares
1.3.5 Faltam estrutura e funcionários nos centro de assistência
1.3.6 Os centros de assistência social não atendem
1.3.7 O CAM não atende
1.3.8 Faltam campanhas para prevenir a criminalidade
1.3.9 Falta diálogo com população indígena
1.3.10 Prédios públicos abandonados
1.3.11 Faltam capelas mortuárias

39 (40%)
5 (5%)
32 (33%)
16 (16%)
25 (26%)
7 (7%)
10 (10%)
49 (50%)
23 (23%)
33 (34%)
20 (20%)

Região Oeste
1.3.1 Não utilizo
1.3.2 O sistema público atende
1.3.3 Poucos espaços para idosos
1.3.4 Faltam conselhos tutelares
1.3.5 Faltam estrutura e funcionários nos centro de assistência
1.3.6 Os centros de assistência social não atendem
1.3.7 O CAM não atende
1.3.8 Faltam campanhas para prevenir a criminalidade
1.3.9 Falta diálogo com população indígena
1.3.10 Prédios públicos abandonados
1.3.11 Faltam capelas mortuárias

Região Leste
163 (62%)

5 (2%)
67 (25%)
28 (11%)
47 (18%)
15 (6%)
10 (4%)
94 (36%)
53 (20%)
74 (28%)
26 (10%)

1.3.1 Não utilizo
1.3.2 O sistema público atende
1.3.3 Poucos espaços para idosos
1.3.4 Faltam conselhos tutelares
1.3.5 Faltam estrutura e funcionários nos centro de assistência
1.3.6 Os centros de assistência social não atendem
1.3.7 O CAM não atende
1.3.8 Faltam campanhas para prevenir a criminalidade
1.3.9 Falta diálogo com população indígena
1.3.10 Prédios públicos abandonados
1.3.11 Faltam capelas mortuárias

Região Centro
1.3.1 Não utilizo
1.3.2 O sistema público atende
1.3.3 Poucos espaços para idosos
1.3.4 Faltam conselhos tutelares
1.3.5 Faltam estrutura e funcionários nos centro de assistência
1.3.6 Os centros de assistência social não atendem
1.3.7 O CAM não atende
1.3.8 Faltam campanhas para prevenir a criminalidade
1.3.9 Falta diálogo com população indígena
1.3.10 Prédios públicos abandonados
1.3.11 Faltam capelas mortuárias

180 (62%)
2 (1%)
71 (25%)
20 (7¨%)
63 (22%)
19 (7%)
17 (6%)
95 (33%)
50 (17%)
86 (30%)
35 (12%)

Região Sul
110 (56%)
110
1.3.1 Não utilizo
2
1.3.2 O sistema público atende
2 (1%)
57
57 (29%)
1.3.3 Poucos espaços para idosos
26 (13%)
1.3.4 Faltam conselhos tutelares 26
47
47 (24%)
1.3.5 Faltam estrutura e funcionários nos centro de assistência
18 (9%)
1.3.6 Os centros de assistência social não atendem 18
14 (7%)
1.3.7 O CAM não atende 14
74
74 (38%)
1.3.8 Faltam campanhas para prevenir a criminalidade
49 (25%)
49
1.3.9 Falta diálogo com população indígena
63
63 (32%)
1.3.10 Prédios públicos abandonados
32
1.3.11 Faltam capelas mortuárias
32 (16%)

Distritos
1.3.1 Não utilizo
1.3.2 O sistema público atende
1.3.3 Poucos espaços para idosos
1.3.4 Faltam conselhos tutelares
1.3.5 Faltam estrutura e funcionários nos centro de assistência
1.3.6 Os centros de assistência social não atendem
1.3.7 O CAM não atende
1.3.8 Faltam campanhas para prevenir a criminalidade
1.3.9 Falta diálogo com população indígena
1.3.10 Prédios públicos abandonados
1.3.11 Faltam capelas mortuárias

8 (40%)
1 (5%)
6 (30%)
3 (15%)
4 (20%)
0
0
7 (35%)
2 (10%)
7 (35%)
6 (30%)

80 (50%)
4 (2%)
46 (29%)
20 (12%)
42 (26%)
13 (8%)
11 (7%)
64 (40%)
35 (22%)
52 (32%)
28 (17%)

ATENDIMENTO SOCIAL
1.4 Como estão as opções de CULTURA, LAZER E
ESPORTE?
Londrina
1.4.1 As opções de cultura, esporte e lazer na cidade atendem às minhas necessidades.
1.4.2 Faltam atividades culturais na cidade (sem agenda, sem incentivo, sem divulgação, muita burocracia).
1.4.3 Falta informação sobre eventos culturais (Filo, festivais, feiras).
1.4.4 Faltam festas e feiras rurais (festas que ocorriam nos distritos).
1.4.5 Os espaços de lazer (praças, parques, fundos de vale) não atendem às minhas necessidades (distância, dificuldade de acesso, poucos espaços).
1.4.6 Os espaços destinados aos esportes não atendem às minhas necessidades (ex.: faltam pistas de caminhada, academias ao ar livre com orientadores).
1.4.7 Falta qualidade nos espaços de lazer e esporte (sem manutenção, equipamentos, brinquedos infantis, segurança, iluminação e limpeza).

110 (11%)
595 (58%)
516 (50%)
392 (38%)
374 (36%)
408 (40%)
690 (67%)

Região Norte
1.4.1 As opções atendem

6 (6%)

1.4.2 Faltam atividades culturais

54 (55%)

1.4.3 Falta informação

49 (50%)

1.4.4 Faltam festas e feiras rurais

40 (41%)

1.4.5 Os espaços de lazer não atendem

53 (54%)

1.4.6 Os espaços para esportes não atendem

59 (60%)

1.4.7 Falta qualidade nos espaços

76 (78%)

Região Oeste
1.4.1 As opções atendem
1.4.2 Faltam atividades culturais
1.4.3 Falta informação
1.4.4 Faltam festas e feiras rurais
1.4.5 Os espaços de lazer não atendem
1.4.6 Os espaços para esportes não atendem
1.4.7 Falta qualidade nos espaços

Região Leste

35 (13%)

1.4.1 As opções atendem
1.4.2 Faltam atividades culturais
130 (49%)
1.4.3 Falta informação
92 (35%)
1.4.4 Faltam festas e feiras rurais
83 (31%)
1.4.5 Os espaços de lazer não atendem
97 (37%)
1.4.6 Os espaços para esportes não atendem
162 (61%)
1.4.7 Falta qualidade nos espaços
150 (57%)

Região Centro
1.4.1 As opções atendem

36 (12%)

1.4.2 Faltam atividades culturais

170 (59%)

1.4.3 Falta informação

164 (57%)

1.4.4 Faltam festas e feiras rurais

110 (38%)

1.4.5 Os espaços de lazer não atendem

95 (33%)
93 (32%)

1.4.6 Os espaços para esportes não atendem
1.4.7 Falta qualidade nos espaços

191 (66%)

Região Sul
1.4.1 As opções atendem

22 (11%)

1.4.2 Faltam atividades culturais

104 (53%)

1.4.3 Falta informação

87 (44%)

1.4.4 Faltam festas e feiras rurais

59 (30%)

1.4.5 Os espaços de lazer não atendem

67 (34%)

1.4.6 Os espaços para esportes não atendem

70 (36%)

1.4.7 Falta qualidade nos espaços

128 (65%)

Distritos
1.4.1 As opções atendem

2 (10%)

1.4.2 Faltam atividades culturais
1.4.3 Falta informação

12 (60%)
6 (30%)

1.4.4 Faltam festas e feiras rurais
1.4.5 Os espaços de lazer não atendem
1.4.6 Os espaços para esportes não atendem
1.4.7 Falta qualidade nos espaços

11 (55%)
4 (20%)
6 (30%)
13 (65%)

9 (6%)
105 (65%)
80 (50%)
80 (50%)
72 (45%)
83 (52%)
120 (75%)

TRANSPORTE E VIAS DE CIRCULAÇÃO
2.1 Como está o TRANSPORTE COLETIVO (ônibus)
em Londrina?
Londrina
2.1.1 Não utilizo transporte coletivo.
2.1.2 O transporte coletivo atende às minhas necessidades.
2.1.3 Os trajetos dos ônibus que utilizo não atendem às minhas necessidades (muito longo, muitas paradas, sem ligação direta entre bairros).
2.1.4 A frequência dos ônibus que utilizo não atende às minhas necessidades (pontualidade, poucos horários, finais de semana).
2.1.5 No horário que utilizo, os ônibus estão sempre lotados.
2.1.6 Falta qualidade nos ônibus (limpeza, manutenção, segurança, ar condicionado, internet).
2.1.7 Falta qualidade nos terminais (limpeza, manutenção, segurança, acessibilidade, banheiros).
2.1.8 Os pontos de ônibus estão sem assentos, cobertura ou iluminação pública.
2.1.9 Faltam pontos de recarga de vale transporte ou sistema de recarga e atendimento/consultas online.
2.1.10 A falta de cobradores nos ônibus diminui a qualidade do serviço (atrasos, alta velocidade, atendimento a cadeirantes).
2.1.11 Falta terminal de transporte coletivo para outros municípios.

400 (39%)
69 (7%)
219 (21%)
309 (30%)
311 (30%)
357 (35%)
406 (39%)
324 (32%)
300 (29%)
383 (37%)
180 (18%)

Região Norte
2.1.1 Não utilizo
2.1.2 O transporte coletivo atende
2.1.3 Os trajetos não atendem
2.1.4 A frequência não atende
2.1.5 Os ônibus estão sempre lotados
2.1.6 Falta qualidade nos ônibus
2.1.7 Falta qualidade nos terminais
2.1.8 Pontos de ônibus sem qualidade
2.1.9 Faltam pontos de recarga de vale transporte
2.1.10 A falta de cobradores diminui a qualidade
2.1.11 Falta terminal para outros municípios

15 (15%)
5 (5%)
28 (29%)
47 (48%)
59 (60%)
58 (59%)
63 (64%)
54 (55%)
43 (44%)
64 (65%)
27 (28%)

Região Oeste
2.1.1 Não utilizo
2.1.2 O transporte coletivo atende
2.1.3 Os trajetos não atendem
2.1.4 A frequência não atende
2.1.5 Os ônibus estão sempre lotados
2.1.6 Falta qualidade nos ônibus
2.1.7 Falta qualidade nos terminais
2.1.8 Pontos de ônibus sem qualidade
2.1.9 Faltam pontos de recarga de vale transporte
2.1.10 A falta de cobradores diminui a qualidade
2.1.11 Falta terminal para outros municípios

Região Leste

136 (52%)
11 (4%)
51 (19%)
65 (25%)
51 (19%)
74 (28%)
78 (30%)
68 (26%)
59 (22%)
76 (29%)
32 (12%)

2.1.1 Não utilizo
2.1.2 O transporte coletivo atende
2.1.3 Os trajetos não atendem
2.1.4 A frequência não atende
2.1.5 Os ônibus estão sempre lotados
2.1.6 Falta qualidade nos ônibus
2.1.7 Falta qualidade nos terminais
2.1.8 Pontos de ônibus sem qualidade
2.1.9 Faltam pontos de recarga de vale transporte
2.1.10 A falta de cobradores diminui a qualidade
2.1.11 Falta terminal para outros municípios

Região Centro
2.1.1 Não utilizo
2.1.2 O transporte coletivo atende
2.1.3 Os trajetos não atendem
2.1.4 A frequência não atende
2.1.5 Os ônibus estão sempre lotados
2.1.6 Falta qualidade nos ônibus
2.1.7 Falta qualidade nos terminais
2.1.8 Pontos de ônibus sem qualidade
2.1.9 Faltam pontos de recarga de vale transporte
2.1.10 A falta de cobradores diminui a qualidade
2.1.11 Falta terminal para outros municípios

118 (41%)
25 (9%)
52 (18%)
71 (25%)
80 (28%)
93 (32%)
106 (37%)
73 (25%)
83 (29%)
96 (33%)
53 (18%)

Região Sul
2.1.1 Não utilizo
2.1.2 O transporte coletivo atende
2.1.3 Os trajetos não atendem
2.1.4 A frequência não atende
2.1.5 Os ônibus estão sempre lotados
2.1.6 Falta qualidade nos ônibus
2.1.7 Falta qualidade nos terminais
2.1.8 Pontos de ônibus sem qualidade
2.1.9 Faltam pontos de recarga de vale transporte
2.1.10 A falta de cobradores diminui a qualidade
2.1.11 Falta terminal para outros municípios

78 (40%)
12 (6%)
48 (24%)
71 (36%)
60 (31%)
58 (30%)
81 (41%)
59 (30%)
58 (30%)
71 (36%)
28 (14%)

Distritos
2.1.1 Não utilizo
2.1.2 O transporte coletivo atende
2.1.3 Os trajetos não atendem
2.1.4 A frequência não atende
2.1.5 Os ônibus estão sempre lotados
2.1.6 Falta qualidade nos ônibus
2.1.7 Falta qualidade nos terminais
2.1.8 Pontos de ônibus sem qualidade
2.1.9 Faltam pontos de recarga de vale transporte
2.1.10 A falta de cobradores diminui a qualidade
2.1.11 Falta terminal para outros municípios

6 (30%)
2 (10%)
3 (15%)
5 (25%)
6 (30%)
9 (45%)
7 (35%)
8 (40%)
6 (30%)
5 (25%)
1 (5%)

47 (29%)
14 (9%)
37 (23%)
50 (31%)
55 (34%)
65 (40%)
71 (44%)
62 (39%)
51 (32%)
71 (44%)
39 (24%)

TRANSPORTE E VIAS DE CIRCULAÇÃO
2.2 Como estão as outras formas de TRANSPORTE?
Londrina
2.2.1 Não tenho dificuldades nos meus trajetos (percursos, deslocamentos).
2.2.2 Meus trajetos diários são dificultados pela distância entre o meu local de trabalho e minha residência.
2.2.3 Meus trajetos diários são dificultados pela ausência de asfalto ou falta de manutenção.
2.2.4 Meus trajetos diários são dificultados pela qualidade da sinalização viária (semáforos, pintura das vias, quebra-molas...).
2.2.5 Meus trajetos diários são dificultados pela lentidão do trânsito (fluxo intenso, congestionamentos, caminhões).
2.2.6 No meu bairro acontecem muitos acidentes.
2.2.7 Os veículos de grande porte deveriam trafegar por contornos da cidade e não nas ruas internas.
2.2.8 Não consigo encontrar vagas de estacionamento com facilidade nos meus destinos.
2.2.9 Nas estradas rurais, meus trajetos são dificultados pela ausência de pavimentação ou falta de manutenção.
2.2.10 Utilizo sempre carro ou moto particular nos meus trajetos diários.
2.2.11 Utilizo sempre táxi, aplicativos de transporte ou carona nos meus trajetos diários.
2.2.12 Meus trajetos diários são realizados à pé ou de bicicleta.
2.2.13 No meu bairro faltam ciclovias/ciclofaixas ou as existentes não se conectam.
2.2.14 Minhas viagens são dificultadas pelo fechamento do aeroporto para pousos e decolagens.

110 (11%)
161 (16%)
262 (25%)
282 (27%)
594 (58%)
144 (14%)
408 (40%)
577 (56%)
160 (16%)
499 (49%)
120 (12%)
113 (11%)
465 (45%)
232 (23%)

Região Norte
8 (8%)

2.2.1 Não tenho dificuldades
2.2.2 Dificuldades pela distância entre trabalho e residência
2.2.3 Dificuldades pela ausência de asfalto ou manutenção
2.2.4 Dificuldades pela qualidade da sinalização
2.2.5 Dificuldades pela lentidão do trânsito
2.2.6 No meu bairro acontecem muitos acidentes
2.2.7 Os veículos de grande porte por contornos
2.2.8 Faltam vagas de estacionamento
2.2.9 Ausência de pavimentação / manutenção nas estradas rurais
2.2.10 Carro ou moto particular
2.2.11 Táxi, aplicativos de transporte ou carona
2.2.12 Trajetos diários realizados à pé ou de bicicleta
2.2.13 Faltam ciclovias/ciclofaixas ou não se conectam
2.2.14 Fechamento do aeroporto para pousos e decolagens

30 (31%)
38 (39%)
37 (38%)
60 (61%)
11 (11%)
47 (48%)
53 (54%)
18 (18%)
37 (38%)
12 (12%)
9 (9%)
45 (46%)
17 (17%)

Região Leste

Região Oeste
2.2.1 Não tenho dificuldades
2.2.2 Dificuldades pela distância entre trabalho e residência
2.2.3 Dificuldades pela ausência de asfalto ou manutenção
2.2.4 Dificuldades pela qualidade da sinalização
2.2.5 Dificuldades pela lentidão do trânsito
2.2.6 No meu bairro acontecem muitos acidentes
2.2.7 Os veículos de grande porte por contornos
2.2.8 Faltam vagas de estacionamento
2.2.9 Ausência de pavimentação / manutenção nas estradas rurais
2.2.10 Carro ou moto particular
2.2.11 Táxi, aplicativos de transporte ou carona
2.2.12 Trajetos diários realizados à pé ou de bicicleta
2.2.13 Faltam ciclovias/ciclofaixas ou não se conectam
2.2.14 Fechamento do aeroporto para pousos e decolagens

35 (13%)
34 (13%)
57 (22%)
76 (29%)
155 59%
19 (7%)
107 (41%)
151 (57%)
29 (11%)
144 (55%)
26 (10%)
24 (9%)
121 (46%)

2.2.1 Não tenho dificuldades
2.2.2 Dificuldades pela distância entre trabalho e residência
2.2.3 Dificuldades pela ausência de asfalto ou manutenção
2.2.4 Dificuldades pela qualidade da sinalização
2.2.5 Dificuldades pela lentidão do trânsito
2.2.6 No meu bairro acontecem muitos acidentes
2.2.7 Os veículos de grande porte por contornos
2.2.8 Faltam vagas de estacionamento
2.2.9 Ausência de pavimentação / manutenção nas estradas rurais
2.2.10 Carro ou moto particular
2.2.11 Táxi, aplicativos de transporte ou carona
2.2.12 Trajetos diários realizados à pé ou de bicicleta
2.2.13 Faltam ciclovias/ciclofaixas ou não se conectam
2.2.14 Fechamento do aeroporto para pousos e decolagens

65 (25%)

Região Centro
2.2.1 Não tenho dificuldades
2.2.2 Dificuldades pela distância entre trabalho e residência
2.2.3 Dificuldades pela ausência de asfalto ou manutenção
2.2.4 Dificuldades pela qualidade da sinalização
2.2.5 Dificuldades pela lentidão do trânsito
2.2.6 No meu bairro acontecem muitos acidentes
2.2.7 Os veículos de grande porte por contornos
2.2.8 Faltam vagas de estacionamento
2.2.9 Ausência de pavimentação / manutenção nas estradas rurais
2.2.10 Carro ou moto particular
2.2.11 Táxi, aplicativos de transporte ou carona
2.2.12 Trajetos diários realizados à pé ou de bicicleta
2.2.13 Faltam ciclovias/ciclofaixas ou não se conectam
2.2.14 Fechamento do aeroporto para pousos e decolagens

36 (12%)
33 (11%)
57 (20%)
72 (25%)
173 (60%)
74 (26%)
109 (38%)
163 (56%)
41 (14%)
128 (44%)
52 (18%)
46 (16%)
107 (37%)
79 (27%)

Região Sul
2.2.1 Não tenho dificuldades
2.2.2 Dificuldades pela distância entre trabalho e residência
2.2.3 Dificuldades pela ausência de asfalto ou manutenção
2.2.4 Dificuldades pela qualidade da sinalização
2.2.5 Dificuldades pela lentidão do trânsito
2.2.6 No meu bairro acontecem muitos acidentes
2.2.7 Os veículos de grande porte por contornos
2.2.8 Faltam vagas de estacionamento
2.2.9 Ausência de pavimentação / manutenção nas estradas rurais
2.2.10 Carro ou moto particular
2.2.11 Táxi, aplicativos de transporte ou carona
2.2.12 Trajetos diários realizados à pé ou de bicicleta
2.2.13 Faltam ciclovias/ciclofaixas ou não se conectam
2.2.14 Fechamento do aeroporto para pousos e decolagens

17 (9%)
29 (15%)
42 (21%)
43 (22%)
114 (58%)
19 (10%)
75 (38%)
118 (60%)
34 (17%)
106 (54%)
16 (8%)
12 (6%)
92 (47%)
48 (24%)

Distritos
2.2.1 Não tenho dificuldades
2.2.2 Dificuldades pela distância entre trabalho e residência
2.2.3 Dificuldades pela ausência de asfalto ou manutenção
2.2.4 Dificuldades pela qualidade da sinalização
2.2.5 Dificuldades pela lentidão do trânsito
2.2.6 No meu bairro acontecem muitos acidentes
2.2.7 Os veículos de grande porte por contornos
2.2.8 Faltam vagas de estacionamento
2.2.9 Ausência de pavimentação / manutenção nas estradas rurais
2.2.10 Carro ou moto particular
2.2.11 Táxi, aplicativos de transporte ou carona
2.2.12 Trajetos diários realizados à pé ou de bicicleta
2.2.13 Faltam ciclovias/ciclofaixas ou não se conectam
2.2.14 Fechamento do aeroporto para pousos e decolagens

0
4 (20%)
9 (45%)
8 (40%)
8 (40%)
0
6 (30%)
10 (50%)
10 (50%)
10 (50%)
1 (5%)
0
7 (35%)
1 (5%)

14 (9%)
31 (19%)
59 (37%)
46 (29%)
84 (52%)
21 (13%)
64 (40%)
82 (51%)
28 (17%)
74 (46%)
13 (8%)
22 (14%)
93 (58%)
22 (14%)

TRANSPORTE E VIAS DE CIRCULAÇÃO
2.3 Como estão as RUAS e CALÇADAS
no SEU BAIRRO?
Londrina

162 ()16%)

2.3.1 As ruas e calçadas no meu bairro atendem às minhas necessidades.

673 (65%)

2.3.2 As ruas do meu bairro necessitam de melhorias (manutenção no asfalto, recapeamento, asfaltamento, iluminação, arborização).
428 (42%)

2.3.3 Os bueiros do meu bairro necessitam de manutenção (entupimento, alagamento).
2.3.4 No meu bairro falta a ligação entre ruas existentes (pontes, asfalto, transposição de fundo de vale).

173 (17%)

2.3.5 No meu bairro faltam travessias ou faixas elevadas para os pedestres.

321 (52%)
599 (58%)

2.3.6 No meu bairro falta qualidade nas calçadas (manutenção, degraus, buracos, declividade acentuada).
2.3.7 No meu bairro falta acessibilidade (piso tátil, rampas nas esquinas, sinalização).

499 (49%)

Região Norte
2.3.1 As ruas e calçadas atendem

5 (5%)

2.3.2 As ruas necessitam de melhorias

79 (81%)

2.3.3 Os bueiros necessitam de manutenção
2.3.4 Falta a ligação entre ruas existentes

50 (51%)
21 (21%)

2.3.5 Faltam travessias ou faixas elevadas

35 (36%)

2.3.6 Falta qualidade nas calçadas

71 (72%)

2.3.7 Falta acessibilidade

62 (63%)

Região Leste

Região Oeste
2.3.1 As ruas e calçadas atendem
2.3.2 As ruas necessitam de melhorias
2.3.3 Os bueiros necessitam de manutenção
2.3.4 Falta a ligação entre ruas existentes
2.3.5 Faltam travessias ou faixas elevadas
2.3.6 Falta qualidade nas calçadas
2.3.7 Falta acessibilidade

2.3.1 As ruas e calçadas atendem

58 (22%)

9 (6%)

2.3.2 As ruas necessitam de melhorias

160 (61%)

2.3.3 Os bueiros necessitam de manutenção

95 (36%)

2.3.4 Falta a ligação entre ruas existentes

45 (17%)

2.3.5 Faltam travessias ou faixas elevadas

88 (33%)

2.3.6 Falta qualidade nas calçadas

135 (51%)

2.3.7 Falta acessibilidade

121 (46%)

Região Centro
2.3.1 As ruas e calçadas atendem

61 (21%)

2.3.2 As ruas necessitam de melhorias

168 (58%)

2.3.3 Os bueiros necessitam de manutenção
2.3.4 Falta a ligação entre ruas existentes

115 (40%)
20 (7%)

2.3.5 Faltam travessias ou faixas elevadas

67 (23%)

2.3.6 Falta qualidade nas calçadas

151 (52%)

2.3.7 Falta acessibilidade

104 (36%)

Região Sul
2.3.1 As ruas e calçadas atendem

28 (14%)

2.3.2 As ruas necessitam de melhorias

128 (65%)

2.3.3 Os bueiros necessitam de manutenção

74 (38%)

2.3.4 Falta a ligação entre ruas existentes

43 (22%)

2.3.5 Faltam travessias ou faixas elevadas

55 (28%)

2.3.6 Falta qualidade nas calçadas

118 (60%)

2.3.7 Falta acessibilidade

107 (55%)

Distritos
2.3.1 As ruas e calçadas atendem

1 (5%)

2.3.2 As ruas necessitam de melhorias

16 (80%)

2.3.3 Os bueiros necessitam de manutenção
2.3.4 Falta a ligação entre ruas existentes
2.3.5 Faltam travessias ou faixas elevadas
2.3.6 Falta qualidade nas calçadas
2.3.7 Falta acessibilidade

10 (50%)
6 (30%)
4 (20%)
11 (55%)
8 (40%)

122 (76%)
84 (52%)
38 (24%)
72 (45%)
113 (70%)
97 (67%)

ECONOMIA E MEIO AMBIENTE
3.1 Qual a sua opinião sobre a INDÚSTRIA
em Londrina?
Londrina

3.1.1 As indústrias instaladas em Londrina atendem às necessidades da população (empregos, localização).
3.1.2 Faltam indústrias na cidade (oportunidade de emprego).
3.1.3 Faltam indústrias (pequeno e médio porte) próximas ao meu bairro (proximidade da casa e local de trabalho).
3.1.4 Faltam indústrias nas áreas rurais e distritos.
3.1.5 Há muitos empecilhos para instalação de indústrias de pequeno porte .
3.1.6 As indústrias de grande porte causam incômodos e devem ficar longe da cidade e de áreas residenciais.
3.1.7 Faltam incentivos fiscais e políticas para industrialização na cidade.
3.1.8 As áreas industriais estão vazias porque falta infrestrutura para instalação imediata de empresas.

50 (5%)
760 (74%)
348 (34%)
332 (32%)
406 (39%)
244 (24%)
538 (52%)
317 (31%)

Região Norte
3.1.1 As indústrias atendem às necessidades da população
3.1.2 Faltam indústrias na cidade
3.1.3 Faltam indústrias (pequeno e médio porte) no meu bairro
3.1.4 Faltam indústrias nas áreas rurais e distritos
3.1.5 Há muitos empecilhos para instalação de indústrias
3.1.6 As indústrias de grande porte causam incômodos
3.1.7 Faltam incentivos para industrialização
3.1.8 As áreas industriais estão vazias porque falta infraestrutura

6 (6%)
76 (78%)
45 (46%)
39 (40%)
42 (43%)
16 (16%)
55 (56%)
33 (34%)

Região Oeste
3.1.1 As indústrias atendem às necessidades da população
3.1.2 Faltam indústrias na cidade
3.1.3 Faltam indústrias (pequeno e médio porte) no meu bairro
3.1.4 Faltam indústrias nas áreas rurais e distritos
3.1.5 Há muitos empecilhos para instalação de indústrias
3.1.6 As indústrias de grande porte causam incômodos
3.1.7 Faltam incentivos para industrialização
3.1.8 As áreas industriais estão vazias porque falta infraestrutura

Região Leste

20 (8%)
195 (74%)
78 (30%)
70 (27%)
90 (34%)
56 (21%)
130 (49%)
74 (28%)

4 (2%)
3.1.1 As indústrias atendem às necessidades da população
126 (78%)
3.1.2 Faltam indústrias na cidade
72 (45%)
3.1.3 Faltam indústrias (pequeno e médio porte) no meu bairro
3.1.4 Faltam indústrias nas áreas rurais e distritos
55 (34%)
3.1.5 Há muitos empecilhos para instalação de indústrias
74 (46%)
39 (24%)
3.1.6 As indústrias de grande porte causam incômodos
82 (51%)
3.1.7 Faltam incentivos para industrialização
3.1.8 As áreas industriais estão vazias porque falta…
48 (30%)

Região Centro
3.1.1 As indústrias atendem às necessidades da população
3.1.2 Faltam indústrias na cidade
3.1.3 Faltam indústrias (pequeno e médio porte) no meu bairro
3.1.4 Faltam indústrias nas áreas rurais e distritos
3.1.5 Há muitos empecilhos para instalação de indústrias
3.1.6 As indústrias de grande porte causam incômodos
3.1.7 Faltam incentivos para industrialização
3.1.8 As áreas industriais estão vazias porque falta infraestrutura

9 (3%)
210 (73%)
78 (27%)
91 (31%)
114 (39%)
72 (25%)
165 (57%)
97 (34%)

Região Sul
3.1.1 As indústrias atendem às necessidades da população
3.1.2 Faltam indústrias na cidade
3.1.3 Faltam indústrias (pequeno e médio porte) no meu bairro
3.1.4 Faltam indústrias nas áreas rurais e distritos
3.1.5 Há muitos empecilhos para instalação de indústrias
3.1.6 As indústrias de grande porte causam incômodos
3.1.7 Faltam incentivos para industrialização
3.1.8 As áreas industriais estão vazias porque falta infraestrutura

10 (5%)
138 (70%)
66 (34%)
66 (34%)
78 (40%)
58 (30%)
96 (49%)
62 (32%)

Distritos
3.1.1 As indústrias atendem às necessidades da população
3.1.2 Faltam indústrias na cidade
3.1.3 Faltam indústrias (pequeno e médio porte) no meu bairro
3.1.4 Faltam indústrias nas áreas rurais e distritos
3.1.5 Há muitos empecilhos para instalação de indústrias
3.1.6 As indústrias de grande porte causam incômodos
3.1.7 Faltam incentivos para industrialização
3.1.8 As áreas industriais estão vazias porque falta infraestrutura

1 (5%)
15 (75%)
9 (45%)
11 (55%)
8 (40%)
3 (15%)
10 (50%)
3 (15%)

ECONOMIA E MEIO AMBIENTE
3.2 Qual a sua opinião sobre COMÉRCIO
E SERVIÇOS?

Londrina

3.2.1 Os comércios e serviços do meu bairro atendem às minhas necessidades.
3.2.2 Faltam comércios e serviços no meu bairro.
3.2.3 Faltam oportunidades de emprego no bairro onde eu moro.

372 (36%)
298 (29%)
268 (26%)
532 (52%)

3.2.4 Faltam opções de comércio e serviços noturnos (feiras, estabelecimentos 24h).
3.2.5 Faltam opções de serviços itinerantes (culturais, nos distritos, mutirões sociais).
3.2.6 Há muitas restrições para instalação de empresas (legislação/zonenamento, burocracia).

345 (34%)
297 (29%)

3.2.7 O centro histórico está abandonado, faltam opções de lazer e cultura, horário ampliado de comércio e segurança.

570 (55%)

Região Norte
3.2.1 Os comércios e serviços do meu bairro atendem
3.2.2 Faltam comércios e serviços no meu bairro
3.2.3 Faltam oportunidades de emprego no bairro
3.2.4 Faltam opções de comércio e serviços noturnos
3.2.5 Faltam opções de serviços itinerantes
3.2.6 Há muitas restrições para instalação de empresas
3.2.7 O centro histórico está abandonado

32 (33%)
34 (35%)
42 (43%)
56 (57%)
34 (35%)
34 (35%)
49 (50%)

Região Leste

Região Oeste
3.2.1 Os comércios e serviços do meu bairro atendem
3.2.2 Faltam comércios e serviços no meu bairro
3.2.3 Faltam oportunidades de emprego no bairro
3.2.4 Faltam opções de comércio e serviços noturnos
3.2.5 Faltam opções de serviços itinerantes
3.2.6 Há muitas restrições para instalação de empresas
3.2.7 O centro histórico está abandonado

3.2.1 Os comércios e serviços do meu bairro atendem

93 (35%)
86 (33%)
60 (23%)
126 (48%)

3.2.2 Faltam comércios e serviços no meu bairro

59 (37%)

3.2.3 Faltam oportunidades de emprego no bairro

56 (35%)

3.2.4 Faltam opções de comércio e serviços noturnos
3.2.5 Faltam opções de serviços itinerantes

83 (31%)
73 (28%)

53 (33%)

3.2.6 Há muitas restrições para instalação de empresas
149 (56%)

3.2.7 O centro histórico está abandonado

Região Centro
3.2.1 Os comércios e serviços do meu bairro atendem
3.2.2 Faltam comércios e serviços no meu bairro
3.2.3 Faltam oportunidades de emprego no bairro

126 (44%)
29 (10%)
40 (14%)

3.2.4 Faltam opções de comércio e serviços noturnos
3.2.5 Faltam opções de serviços itinerantes
3.2.6 Há muitas restrições para instalação de empresas

155 (54%)
89 (31%)
83 (29%)

3.2.7 O centro histórico está abandonado

182 (63%)

Região Sul
3.2.1 Os comércios e serviços do meu bairro atendem
3.2.2 Faltam comércios e serviços no meu bairro
3.2.3 Faltam oportunidades de emprego no bairro
3.2.4 Faltam opções de comércio e serviços noturnos
3.2.5 Faltam opções de serviços itinerantes
3.2.6 Há muitas restrições para instalação de empresas
3.2.7 O centro histórico está abandonado

64 (33%)
81 (41%)
61 (31%)
95 (48%)
69 (35%)
53 (27%)
99 (51%)

Distritos
3.2.1 Os comércios e serviços do meu bairro atendem

4 (20%)

3.2.2 Faltam comércios e serviços no meu bairro

9 (45%)

3.2.3 Faltam oportunidades de emprego no bairro

9 (45%)

3.2.4 Faltam opções de comércio e serviços noturnos
3.2.5 Faltam opções de serviços itinerantes
3.2.6 Há muitas restrições para instalação de empresas
3.2.7 O centro histórico está abandonado

7 (35%)
8 (40%)
7 (35%)
8 (40%)

93 (58%)
62 (39%)
47 (29%)
83 (52%)

ECONOMIA E MEIO AMBIENTE
3.3 Qual a sua opinião sobre a AGRICULTURA,
ÁREA RURAL e TURISMO?
Londrina
3.3.1 Faltam atrativos para a agroindústria.

270 (26%)

3.3.2 Falta incentivo para a agricultura familiar e hortas comunitárias (capacitação, cooperativas, incentivos fiscais).

540 (53%)

3.3.3 Falta incentivo para a agricultura orgânica e ecológica.

529 (51%)
571 (56%)

3.3.4 As áreas com potencial turístico, gastronômico e para esportes radicais não possuem infraestrutura para os visitantes (parques, pedreiras, cachoeiras).

612 (60%)

3.3.5 Falta incentivo para o turismo nas áreas rurais.
3.3.6 Falta definição quanto aos usos permitidos nas Zona de Amortecimento (Mata dos Godoy).

347 (34%)

Região Norte
3.3.1 Faltam atrativos para a agroindústria

27 (28%)

3.3.2 Falta incentivo para a agricultura familiar

57 (58%)

3.3.3 Falta incentivo para a agricultura orgânica e ecológica

54 (55%)

3.3.4 As áreas com potencial turístico não possuem infraestrutura

57 (58%)

3.3.5 Falta incentivo para o turismo nas áreas rurais

56 (57%)

3.3.6 Falta definição de usos permitidos nas Zona de Amortecimento

30 (31%)

Região Oeste
3.3.1 Faltam atrativos para a agroindústria

Região Leste
3.3.1 Faltam atrativos para a agroindústria

64 (24%)

38 (24%)

3.3.2 Falta incentivo para a agricultura familiar

121 (46%)

3.3.2 Falta incentivo para a agricultura familiar

3.3.3 Falta incentivo para a agricultura orgânica e ecológica

124 (47%)

3.3.3 Falta incentivo para a agricultura orgânica e ecológica

86 (53%)

3.3.4 As áreas com potencial turístico não possuem infraestrutura

84 (52%)

147 (56%)

3.3.4 As áreas com potencial turístico não possuem infraestrutura
3.3.5 Falta incentivo para o turismo nas áreas rurais
3.3.6 Falta definição de usos permitidos nas Zona de Amortecimento

161 (61%)
81 (31%)

3.3.5 Falta incentivo para o turismo nas áreas rurais

3.3.6 Falta definição de usos permitidos nas Zona de Amortecimento

Região Centro
3.3.1 Faltam atrativos para a agroindústria

81 (28%)
156 (54%)

3.3.2 Falta incentivo para a agricultura familiar
3.3.3 Falta incentivo para a agricultura orgânica e ecológica

150 (52%)
151 (52%)

3.3.4 As áreas com potencial turístico não possuem infraestrutura

168 (58%)

3.3.5 Falta incentivo para o turismo nas áreas rurais
3.3.6 Falta definição de usos permitidos nas Zona de Amortecimento

101 (35%)

Região Sul
3.3.1 Faltam atrativos para a agroindústria

54 (28%)

3.3.2 Falta incentivo para a agricultura familiar

102 (52%)

3.3.3 Falta incentivo para a agricultura orgânica e ecológica

104 (53%)

3.3.4 As áreas com potencial turístico não possuem infraestrutura

121 (62%)

3.3.5 Falta incentivo para o turismo nas áreas rurais
3.3.6 Falta definição de usos permitidos nas Zona de Amortecimento

118 (60%)
72 (37%)

Distritos
3.3.1 Faltam atrativos para a agroindústria

6 (30%)
14 (70%)

3.3.2 Falta incentivo para a agricultura familiar
3.3.3 Falta incentivo para a agricultura orgânica e ecológica

11 (55%)

3.3.4 As áreas com potencial turístico não possuem infraestrutura

11 (55%)

3.3.5 Falta incentivo para o turismo nas áreas rurais
3.3.6 Falta definição de usos permitidos nas Zona de Amortecimento

90 (56%)

14 (70%)
8 (40%)

95 (59%)
55 (34%)

ESTRUTURA URBANA
4.1 Qual a sua opinião sobre a HABITAÇÃO
em Londrina?
Londrina
4.1.1 Falta habitação popular (quantidade).
4.1.2 A habitação popular disponível não tem qualidade (longe do centro, falta infraestrutura, materiais ruins).
4.1.3 Há pouco incentivo para a habitação popular (leis/programas).
4.1.4 No meu bairro, existem áreas irregulares (ocupações sem infraestrutura, iluminação, esgoto).
4.1.5 No meu bairro, me incomoda a presença de novos prédios (edificios verticais).
4.1.6 No meu bairro, me incomoda o conflito entre as residências e o comércio, serviços e indústria (barulho, estacionamento, movimento, poluição).
4.1.7 A diversidade de usos (comércio e residência) favorece a qualidade de vida (segurança, movimento de pessoas).
4.1.8 Falta segurança no meu bairro.
4.1.9 A burocracia dificulta a regularização de imóveis e loteamentos.

329 (32%)
458 (45%)
301 (29%)
161 (16%)
100 (10%)
118 (11%)
296 (29%)
728 (71%)
248 (24%)

Região Norte
4.1.1 Falta habitação popular (quantidade)
4.1.2 A habitação disponível não tem qualidade
4.1.3 Há pouco incentivo para a habitação popular
4.1.4 No meu bairro, existem áreas irregulares
4.1.5 No meu bairro, me incomoda a presença de novos prédios
4.1.6 Conflito entre as residências e o comércio, serviços e indústria
4.1.7 A diversidade de usos favorece a qualidade de vida
4.1.8 Falta segurança no meu bairro
4.1.9 A burocracia dificulta a regularização

37 (38%)
54 (55%)
32 (33%)
28 (29%)
4 (4%)
2 (2%)
22 (22%)
74 (76%)
28 (29%)

Região Oeste
4.1.1 Falta habitação popular (quantidade)
4.1.2 A habitação disponível não tem qualidade
4.1.3 Há pouco incentivo para a habitação popular
4.1.4 No meu bairro, existem áreas irregulares
4.1.5 No meu bairro, me incomoda a presença de novos prédios
4.1.6 Conflito entre as residências e o comércio, serviços e indústria
4.1.7 A diversidade de usos favorece a qualidade de vida
4.1.8 Falta segurança no meu bairro
4.1.9 A burocracia dificulta a regularização

Região Leste

78 (30%)
93 (35%)
71 (27%)
39 (15%)
38 (14%)
19 (7%)
78 (30%)
59 (22%)

4.1.1 Falta habitação popular (quantidade)
4.1.2 A habitação disponível não tem qualidade
4.1.3 Há pouco incentivo para a habitação popular
4.1.4 No meu bairro, existem áreas irregulares
4.1.5 No meu bairro, me incomoda a presença de novos prédios
4.1.6 Conflito entre as residências e o comércio, serviços e indústria
4.1.7 A diversidade de usos favorece a qualidade de vida
196 (74%)
4.1.8 Falta segurança no meu bairro
4.1.9 A burocracia dificulta a regularização

Região Centro
4.1.1 Falta habitação popular (quantidade)
4.1.2 A habitação disponível não tem qualidade
4.1.3 Há pouco incentivo para a habitação popular
4.1.4 No meu bairro, existem áreas irregulares
4.1.5 No meu bairro, me incomoda a presença de novos prédios
4.1.6 Conflito entre as residências e o comércio, serviços e indústria
4.1.7 A diversidade de usos favorece a qualidade de vida
4.1.8 Falta segurança no meu bairro
4.1.9 A burocracia dificulta a regularização

93 (32%)
135 (47%)
89 (31%)
22 (8%)
22 (8%)
53 (18%)
91 (31%)
202 (70%)
67 (23%)

Região Sul
4.1.1 Falta habitação popular (quantidade)
4.1.2 A habitação disponível não tem qualidade
4.1.3 Há pouco incentivo para a habitação popular
4.1.4 No meu bairro, existem áreas irregulares
4.1.5 No meu bairro, me incomoda a presença de novos prédios
4.1.6 Conflito entre as residências e o comércio, serviços e indústria
4.1.7 A diversidade de usos favorece a qualidade de vida
4.1.8 Falta segurança no meu bairro
4.1.9 A burocracia dificulta a regularização

59 (30%)
102 (52%)
60 (31%)
27 (14%)
29 (15%)
26 (13%)
58 (30%)
125 (64%)
48 (24%)

Distritos
3 (15%)
4.1.1 Falta habitação popular (quantidade)
2 (10%)
4.1.2 A habitação disponível não tem qualidade
4.1.3 Há pouco incentivo para a habitação popular
2 (10%)
2 (10%)
4.1.4 No meu bairro, existem áreas irregulares
4.1.5 No meu bairro, me incomoda a presença de novos prédios
2 (10%)
4.1.6 Conflito entre as residências e o comércio, serviços e… 1 (5%)
4 (20%)
4.1.7 A diversidade de usos favorece a qualidade de vida
15 (75%)
4.1.8 Falta segurança no meu bairro
8
(40%)
4.1.9 A burocracia dificulta a regularização

59 (37%)
72 (45%)
47 (29%)
43 (27%)
5 (3%)
17 (11%)
43 (27%)
116 (72%)
38 (24%)

ESTRUTURA URBANA
4.2 Como estão as ÁREAS VERDES E DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL?
Londrina
4.2.1 As áreas de proteção ambiental (fundos de vale, nascentes, parques) do meu bairro possuem potencial para cultura, lazer, esportes.
4.2.2 No meu bairro, as áreas de proteção ambiental estão sem conservação (limpeza/remoção de lixo, manutenção, equipamentos).
4.2.3 No meu bairro falta um PEV - Ponto de Entrega Voluntária (coleta de resíduos/entulho).
4.2.4 Faltam ações de educação ambiental (ex.: coleta e separação de resíduos).
4.2.5 No meu bairro, as áreas de proteção ambiental estão ocupadas informalmente (moradias, plantações, criação de animais).
4.2.6 Os lagos e rios da cidade precisam de manutenção (desassoreamento).
4.2.7 Falta conhecimento do que é permitido dentro de áreas de proteção ambiental.
4.2.8 Falta fiscalização da arborização na cidade (árvores inadequadas, muito grandes, com perigo de queda, frutíferas).
4.2.9 Falta fiscalização de empreedimentos que estão causando impactos (barulho, poluição, trânsito).

380 (37%)
502 (49%)
530 (52%)
568 (55%)
139 (14%)
668 (65%)
455 (44%)
598 (58%)
453 (44%)

Região Norte
4.2.1 As áreas de proteção ambiental possuem potencial
4.2.2 As áreas de proteção ambiental estão sem conservação
4.2.3 Falta um PEV - Ponto de Entrega Voluntária
4.2.4 Faltam ações de educação ambiental
4.2.5 As áreas de proteção ambiental estão ocupadas informalmente
4.2.6 Os lagos e rios da cidade precisam de manutenção
4.2.7 Falta conhecimento das permições em áreas de proteção
4.2.8 Falta fiscalização da arborização na cidade
4.2.9 Falta fiscalização de empreedimentos que causam impactos

21 (21%)
67 (68%)
67 (68%)
66 (67%)
29 (30%)
68 (69%)
49 (50%)
63 (64%)
40 (41%)

Região Leste

Região Oeste
4.2.1 As áreas de proteção ambiental possuem potencial
4.2.2 As áreas de proteção ambiental estão sem conservação
4.2.3 Falta um PEV - Ponto de Entrega Voluntária
4.2.4 Faltam ações de educação ambiental
4.2.5 As áreas de proteção ambiental estão ocupadas informalmente
4.2.6 Os lagos e rios da cidade precisam de manutenção
4.2.7 Falta conhecimento das permições em áreas de proteção
4.2.8 Falta fiscalização da arborização na cidade
4.2.9 Falta fiscalização de empreedimentos que causam impactos

112 (42%)

4.2.1 As áreas de proteção ambiental possuem potencial
4.2.2 As áreas de proteção ambiental estão sem conservação
123 (47%)
4.2.3 Falta um PEV - Ponto de Entrega Voluntária
4.2.4 Faltam ações de educação ambiental
133 (50%)
4.2.5 As áreas de proteção ambiental estão ocupadas informalmente
27 (10%)
176 (67%)
4.2.6 Os lagos e rios da cidade precisam de manutenção
104 (39%)
4.2.7 Falta conhecimento das permições em áreas de proteção
4.2.8 Falta fiscalização da arborização na cidade
151 (57%)
4.2.9
Falta
fiscalização
de empreedimentos que causam impactos
118 (45%)

44 (27%)

115 (44%)

Região Centro
4.2.1 As áreas de proteção ambiental possuem potencial
4.2.2 As áreas de proteção ambiental estão sem conservação
4.2.3 Falta um PEV - Ponto de Entrega Voluntária
4.2.4 Faltam ações de educação ambiental
4.2.5 As áreas de proteção ambiental estão ocupadas informalmente
4.2.6 Os lagos e rios da cidade precisam de manutenção
4.2.7 Falta conhecimento das permições em áreas de proteção
4.2.8 Falta fiscalização da arborização na cidade
4.2.9 Falta fiscalização de empreedimentos que causam impactos

109 (38%)
107 (37%)
133 (46%)
157 (54%)
25 (9%)
188 (65%)
134 (46%)
164 (57%)
138 (48%)

Região Sul
4.2.1 As áreas de proteção ambiental possuem potencial
4.2.2 As áreas de proteção ambiental estão sem conservação
4.2.3 Falta um PEV - Ponto de Entrega Voluntária
4.2.4 Faltam ações de educação ambiental
4.2.5 As áreas de proteção ambiental estão ocupadas informalmente
4.2.6 Os lagos e rios da cidade precisam de manutenção
4.2.7 Falta conhecimento das permições em áreas de proteção
4.2.8 Falta fiscalização da arborização na cidade
4.2.9 Falta fiscalização de empreedimentos que causam impactos

90 (46%)
95 (48%)
94 (48%)
102 (52%)
21 (11%)
125 (64%)
85 (43%)
112 (57%)
88 (45%)

Distritos
4.2.1 As áreas de proteção ambiental possuem potencial
4.2.2 As áreas de proteção ambiental estão sem conservação
4.2.3 Falta um PEV - Ponto de Entrega Voluntária
4.2.4 Faltam ações de educação ambiental
4.2.5 As áreas de proteção ambiental estão ocupadas informalmente
4.2.6 Os lagos e rios da cidade precisam de manutenção
4.2.7 Falta conhecimento das permições em áreas de proteção
4.2.8 Falta fiscalização da arborização na cidade
4.2.9 Falta fiscalização de empreedimentos que causam impactos

4 (20%)
11 (55%)
12 (60%)
9 (45%)
3 (15%)
11 (55%)
9 (45%)
10 (50%)
6 (30%)

107 (66%)
101 (63%)
101 (63%)
34 (21%)
100 (62%)
74 (46%)
98 (61%)
63 (39%)

ESTRUTURA URBANA
4.3 Como está a ÁREA URBANA?
Londrina
4.3.1 Existem muitas edificações sem utilização ou abandonadas no meu bairro.
4.3.2 Existem muitos terrenos vazios (sem utilização) no meu bairro.
4.3.3 Nos terrenos vazios do meu bairro há criação de animais, plantações ou descarte de lixo e entulho de obra.
4.3.4 Algumas ruas acabam em terrenos vazios (dificultam o acesso e o transporte público).
4.3.5 Faltam fiscalização e políticas públicas para ocupação dos terrenos vazios.
4.3.6 Os terrenos vazios devem ser ocupados antes de considerar o aumento da cidade (perímetro urbano).
4.3.7 A cidade (perímetro urbano) precisa aumentar pois há pouca oferta de terrenos.

130 (13%)
364 (35%)
286 (28%)
159 (15%)
383 (37%)
301 (29%)
98 (10%)

Região Norte
4.3.1 Muitas edificações sem utilização ou abandonadas

6 (6%)

4.3.2 Muitos terrenos vazios (sem utilização)

41 (42%)

4.3.3 Nos terrenos vazios há animais, plantações ou lixo e entulho

46 (47%)

4.3.4 Algumas ruas acabam em terrenos vazios

23 (23%)

4.3.5 Faltam fiscalização e políticas para ocupação dos terrenos vazios

44 (45%)

4.3.6 Terrenos vazios devem ser ocupados antes do aumento da cidade

32 (33%)

4.3.7 A cidade precisa aumentar pois há pouca oferta de terrenos

9 (9%)

Região Oeste
4.3.1 Muitas edificações sem utilização ou abandonadas

22 (8%)

4.3.2 Muitos terrenos vazios (sem utilização)

93 (35%)

4.3.3 Nos terrenos vazios há animais, plantações ou lixo e entulho
4.3.4 Algumas ruas acabam em terrenos vazios

67 (25%)
48 (18%)

4.3.5 Faltam fiscalização e políticas para ocupação dos terrenos vazios
4.3.6 Terrenos vazios devem ser ocupados antes do aumento da cidade
4.3.7 A cidade precisa aumentar pois há pouca oferta de terrenos

Região Leste

91 (34%)
71 (27%)

4.3.1 Muitas edificações sem utilização ou abandonadas

24 (9%)

19 (12%)

4.3.2 Muitos terrenos vazios (sem utilização)

67 (42%)

4.3.3 Nos terrenos vazios há animais, plantações ou lixo e entulho

69 (43%)

4.3.4 Algumas ruas acabam em terrenos vazios

27 (17%)

4.3.5 Faltam fiscalização e políticas para ocupação dos terrenos vazios

73 (45%)

4.3.6 Terrenos vazios devem ser ocupados antes do aumento da cidade
4.3.7 A cidade precisa aumentar pois há pouca oferta de terrenos

Região Centro
68 (24%)

4.3.1 Muitas edificações sem utilização ou abandonadas
4.3.2 Muitos terrenos vazios (sem utilização)

89 (31%)

4.3.3 Nos terrenos vazios há animais, plantações ou lixo e entulho

50 (17%)
23 (8%)

4.3.4 Algumas ruas acabam em terrenos vazios
4.3.5 Faltam fiscalização e políticas para ocupação dos terrenos vazios

103 (36%)

4.3.6 Terrenos vazios devem ser ocupados antes do aumento da cidade

90 (31%)

4.3.7 A cidade precisa aumentar pois há pouca oferta de terrenos

33 (11%)

Região Sul
4.3.1 Muitas edificações sem utilização ou abandonadas

15 (8%)

4.3.2 Muitos terrenos vazios (sem utilização)

72 (37%)

4.3.3 Nos terrenos vazios há animais, plantações ou lixo e entulho

49 (25%)

4.3.4 Algumas ruas acabam em terrenos vazios

34 (17%)

4.3.5 Faltam fiscalização e políticas para ocupação dos terrenos vazios

64 (33%)

4.3.6 Terrenos vazios devem ser ocupados antes do aumento da cidade

57 (29%)

4.3.7 A cidade precisa aumentar pois há pouca oferta de terrenos

18 (9%)

Distritos
4.3.1 Muitas edificações sem utilização ou abandonadas
4.3.2 Muitos terrenos vazios (sem utilização)

0
2 (10%)

4.3.3 Nos terrenos vazios há animais, plantações ou lixo e entulho

5 (25%)

4.3.4 Algumas ruas acabam em terrenos vazios

4 (20%)

4.3.5 Faltam fiscalização e políticas para ocupação dos terrenos vazios
4.3.6 Terrenos vazios devem ser ocupados antes do aumento da cidade
4.3.7 A cidade precisa aumentar pois há pouca oferta de terrenos

8 (40%)
1 (5%)
2 (10%)

50 (31%)
12 (7%)

PARTICIPAÇÃO POPULAR
5.1 Qual é a sua opinião sobre a PARTICIPAÇÃO
POPULAR nas decisões públicas?
Londrina
5.1.1 Não conheço as formas de participação popular.
5.1.2 As formas de participação popular não são satisfatórias (fóruns, audiências, conferências, conselhos).
5.1.3 Faltam meios de divulgação em massa dos eventos de participação (rádio/TV, carro de som, ações sociais).
5.1.4 A falta de ações (resposta) do poder público desestimula/desanima a participação popular.
5.1.5 Não me sinto representado por nenhuma organização, associação, clube, cooperativa, grupos, conselhos, instituições, entre outros.
5.1.6 A associação de moradores do meu bairro está inativa.
5.1.7 Falta cultura, projetos e campanhas de educação cidadã.
5.1.8 O questionário digital facilita a participação popular (atinge maior número de pessoas).

269 (26%)
337 (33%)
651 (63%)
617 (60%)
423 (41%)
309 (30%)
506 (49%)
583 (57%)

Região Norte
5.1.1 Não conheço as formas de participação popular
5.1.2 As formas de participação popular não são satisfatórias
5.1.3 Faltam meios de divulgação em massa
5.1.4 A falta de ações do poder público desestimula
5.1.5 Não me sinto representado por nenhuma organização
5.1.6 A associação de moradores do meu bairro está inativa
5.1.7 Falta cultura, projetos e campanhas de educação cidadã
5.1.8 O questionário digital facilita a participação popular

24 (24%)
36 (37%)
70 (71%)
70 (71%)
49 (50%)
40 (40%)
54 (55%)
55 (56%)

Região Oeste
5.1.1 Não conheço as formas de participação popular
5.1.2 As formas de participação popular não são satisfatórias
5.1.3 Faltam meios de divulgação em massa
5.1.4 A falta de ações do poder público desestimula
5.1.5 Não me sinto representado por nenhuma organização
5.1.6 A associação de moradores do meu bairro está inativa
5.1.7 Falta cultura, projetos e campanhas de educação cidadã
5.1.8 O questionário digital facilita a participação popular

Região Leste

5.1.1 Não conheço as formas de participação popular
5.1.2 As formas de participação popular não são satisfatórias
159 (60%)
5.1.3 Faltam meios de divulgação em massa
5.1.4
A
falta de ações do poder público desestimula
149 (56%)
106 (40%)
5.1.5 Não me sinto representado por nenhuma organização
60 (23%)
5.1.6 A associação de moradores do meu bairro está inativa
117 (44%)
5.1.7 Falta cultura, projetos e campanhas de educação cidadã
146 (55%)
5.1.8 O questionário digital facilita a participação popular
72 (27%)
81 (31%)

Região Centro
5.1.1 Não conheço as formas de participação popular
5.1.2 As formas de participação popular não são satisfatórias
5.1.3 Faltam meios de divulgação em massa
5.1.4 A falta de ações do poder público desestimula
5.1.5 Não me sinto representado por nenhuma organização
5.1.6 A associação de moradores do meu bairro está inativa
5.1.7 Falta cultura, projetos e campanhas de educação cidadã
5.1.8 O questionário digital facilita a participação popular

85 (29%)
104 (36%)
186 (64%)
173 (60%)
122 (42%)
76 (26%)
148 (51%)
175 (61%)

Região Sul
5.1.1 Não conheço as formas de participação popular
5.1.2 As formas de participação popular não são satisfatórias
5.1.3 Faltam meios de divulgação em massa
5.1.4 A falta de ações do poder público desestimula
5.1.5 Não me sinto representado por nenhuma organização
5.1.6 A associação de moradores do meu bairro está inativa
5.1.7 Falta cultura, projetos e campanhas de educação cidadã
5.1.8 O questionário digital facilita a participação popular

46 (23%)
62 (32%)
123 (63%)
110 (56%)
68 (35%)
59 (30%)
98 (50%)
107 (55%)

Distritos
5.1.1 Não conheço as formas de participação popular
5.1.2 As formas de participação popular não são satisfatórias
5.1.3 Faltam meios de divulgação em massa
5.1.4 A falta de ações do poder público desestimula
5.1.5 Não me sinto representado por nenhuma organização
5.1.6 A associação de moradores do meu bairro está inativa
5.1.7 Falta cultura, projetos e campanhas de educação cidadã
5.1.8 O questionário digital facilita a participação popular

4 (20%)
3 (15%)
10 (50%)
12 (60%)
10 (50%)
6 (30%)
8 (40%)
8 (40%)

38 (24%)
51 (32%)
103 (64%)
103 (64%)
68 (42%)
68 (42%)
81 (50%)
92 (57%)

