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Introdução
Este relatório contém resultados obtidos 

de maneira Qualitativa junto à 

população das classes B/C/D da cidade 

de Ribeirão Preto / SP
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Metodologia
Entre os dias 24 e 25 de Junho foram realizados 

6 (Seis) Grupos de Discussão.
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FAIXA ETÁRIA
18 A 57 ANOS

CLASSE ECONÔMICA
B/C/D

INSTRUÇÃO MÍNIMA
Fundamental Completo

INSTRUÇÃO MÁXIMA
Superior Completo

Homens e Mulheres

Composição 
dos Grupos

RELATÓRIO / PESQUISA QUALITATIVA
Junho 2020 / Ribeirão Preto - SP

5



Jardim Procópio

Ipiranga

Geraldo de Carvalho

Horizonte Verde

Campos Elíseos

Jardim Cristo Redentor

Jardim Irajá

Parque São Sebastião

Palmares

Jardim Paiva

João Rossi

Quintino Faci II

Dutra

Greenville

Heitor Rigon

Jardim Jandaia

Parque São Sebastião

Alexandre Balbo

Pacaembu

Adelino Simioni

Vila Tibério

Parque dos Servidores

Manoel Penna

Jardim Piratininga

Campos Eliseos 

Jardim Helena

Parque Ribeirão

Vila Virginia 

Jardim Paulistano

Palma Travassos

Alto do Ipiranga

Centro

Vila Albertina

Lagoinha

Paulo Gomes

Nova Aliança

Composição 
dos Bairros
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Composição 
dos Grupos

RELATÓRIO / PESQUISA QUALITATIVA

Sexo

Mulheres 
Jovens

Classe
Econômica

$

Idade

Instrução
Mínima

B/C/D

18 a 25 anos

Fundamental 
Completo

Instrução
Máxima

Superior
Incompleto

Sexo

Mulheres

Classe
Econômica

$

Idade

Instrução
Mínima

C/D

27 a 56 anos

Instrução
Máxima

Superior
IncompletoG

R
U

P
O

 1

G
R

U
P

O
 2

Novembro 2019 / Ribeirão Preto - SPJunho 2020 / Ribeirão Preto - SP

Fundamental
Completo
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Composição 
dos Grupos

Sexo

Homens

Classe
Econômica

$

Idade

Instrução
Mínima

C/D

26 a 57 anos

Instrução
Máxima

Superior 
IncompletoG

R
U

P
O

 3

Sexo

Homens 
Jovens

Classe
Econômica

$

Idade

Instrução
Mínima

C/D

18 a 22 anos

Fundamental 
Completo

Instrução
Máxima

Superior 
IncompletoG

R
U

P
O

 4
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Composição 
dos Grupos

RELATÓRIO / PESQUISA QUALITATIVA

Sexo

Mulheres

Classe
Econômica

$

Idade

Instrução
Mínima

B/C

32 a 52 anos

Fundamental 
Completo

Instrução
Máxima

Superior 
Completo

Sexo

Homens

Classe
Econômica

$

Idade

Instrução
Mínima

B/C

29 a 58 anos

Médio Completo

Instrução
Máxima

Superior 
CompletoG

R
U

P
O

 5

G
R

U
P

O
 6
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OCUPAÇÃO

RELATÓRIO / PESQUISA QUALITATIVA

Cabeleireiro, Recepcionista, Panfleteira, Menor 

Aprendiz, Assistente Administrativo, Atendente, 

Atendente de Telemarketing, Camareira, 

Segurança, Vendedora, Manobrista, Técnico de 

Som e Luz, Técnico Teatro, Porteiro, Vigilante, 

Pedreiro, Frentista, Estagiário(a), Fazendo Bicos 

e D e s e m p r e g a d o s ( a s ) , E s t u d a n t e , 

Administradora,   Pedagoga, Atriz, Dona de 

Casa, Digitadora, Assistente Financeira, 

Professor de Inglês, Promotor, Segurança, 

Operador de emp i lhade i ra , Con tador, 

Motoqueiro de aplicativo.
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PERCEPÇÃO DA 
CIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO
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PERCEPÇÃO DOS 
MORADORES EM 
RELAÇÃO À CIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO

RELATÓRIO / PESQUISA QUALITATIVA
Junho 2020 / Ribeirão Preto - SP

Percepção 

Morar e viver em Ribeirão Preto faz seus moradores 
aprovarem a cidade, não obstante reclamam da 
situação que estão passando com a pandemia de 
covid-19.

A estrutura hospitalar e as escolas públicas são 
elogiados por todos. 

Reconhecem e se orgulham que Ribeirão Preto é 
considerado um grande centro da saúde do país e que 
também é um centro econômico para as cidades da 
região, mas na pandemia é um mot ivo de 
preocupação. 
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“A cidade de Ribeirão antes era ruim, agora ficou pior”.

“Aqui em Ribeirão é tranquilo”.

“Esse ano está desenvolvendo muita coisa, tem bastante obras, 
mas o problema que este ano é de eleição né”.

“Os buracos continuam, tem muitos buracos nas ruas”.
 
“As reformas que começam hoje terminam só daqui a 3 anos”.

“A reforma do Calçadão, mexeu mexeu e continua a mesma coisa”.

“A reforma da Portugal está muito boa, tudo tão novo, que eu ate 
me perdi”.
 
“Eles só tapam os buracos, eles não fazem direito”

“Na frente da minha casa tem uma praça que ficou uns dois anos 
sem mexer, ai perto do carnaval foram la cortar o mato que estava 
a muito tempo alto”.

“Aqui tem muito desemprego, doença, insegurança, sujeira, 
corrupção”.
  
“Tem um ponto positivo de Ribeirão, as Escolas Municipais daqui 
são sensacionais”.

DECLARAÇÕES PARTICIPANTES - JOVENS PERCEPÇÃO DA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO 
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“Eu gosto de morar aqui, nasci aqui”.

"Tem tanta coisa pra melhorar aqui”.

"O hospital das clinicas é muito bom”.

"Eu amo Ribeirão”.
 
"Abaixo de Deus é o hospital das clinicas”.

"Shopping são bons, gosto do novo shopping”.

"Muita opção de lazer”.

"Tem e não tem opção de lazer, tem muita praça abandonada”.

"As escolas a onde meu filho estuda não tenho o que reclamar”.

DECLARAÇÕES PARTICIPANTES - MULHERES PERCEPÇÃO DA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO 
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“Segurança é um problema muito grande aqui”. 

"Tinha muito assalto de uber, mas acho que teve um comando ai e 
disseram que quem assaltasse uber iria morrer, ai parou”.

“O problema de Ribeirão Preto são os hospitais”.

"Ribeirão já é um polo regional pra qualquer tipo de doença, tudo que 
é caso de doença vem pra cá, vem ônibus ate do litoral pra  ca pra 
se tratar”.

DECLARAÇÕES PARTICIPANTES - HOMENS PERCEPÇÃO DA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO 
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RIBEIRÃO PRETO E 
A PANDEMIA  
COVID-19
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RIBEIRÃO PRETO E A 
PANDEMIA  COVID-19
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Há uma mudança significativa no comportamento dos entrevistados quando 
comparado com o trabalho executado em Maio 2020. O sentimento 
generalizado é que a doença chegou e hoje tem nome e sobrenome ou seja o 
número de mortos deixa em estado de pânico o Ribeirãopretano, pois todos já 
tem um amigo e/ou vizinho e/ou familiar que faleceram em função da 
pandemia.

A perda do emprego de um lado e de outro, a diminuição de renda contribuem 
para a preocupação dos moradores da cidade.

Esperam que haja convergência das ações por parte das autoridades: 
Presidente e Governador para enfrentamento da doença, tal qual ocorreu nos 
países que já superaram o Coronavirus.

Atribuem o fechamento do comércio da cidade ao comportamento 
irresponsável de parte da população da cidade que não respeitam as regras de 
distanciamento social, uso de máscaras e de álcool em gel. Relatos de festas, 
churrascos, rave e aglomerações contém em todos os grupos pesquisados.

São hoje, em sua maioria, favoráveis ao fechamento do comércio enquanto 
não diminuir o número de pessoas contaminadas e de mortes.

Grande parte da população é favorável a se aplicar multas aos que não 
respeitarem as normas estabelecidas.

A Prefeitura é criticada pela superlotação no Transporte Coletivo o que 
segundo eles tem contribuído para aumentar o número de casos de COVID.

A volta as aulas a partir de Setembro é contundentemente rejeitada pelos pais 
e mães que participaram dos grupos de discussão. 



“As coisas não estão fáceis para ninguém, coisas simples como ir 
no supermercado ficou difícil, não poder ir  ver a família e até para 
trabalhar. Trabalho no administrativo do Hospital São Lucas, lá 
estamos passando por situações muito complicadas, antes não 
dávamos valorização a um abraço e hoje é o que mais sentimos 
falta!”

“Faço estágio e minha carga horária foi reduzida, agora não tenho 
mais renda, dependo da minha família financeiramente. Preciso 
tomar todo cuidado possível porque tenho asma e meu padrasto é 
hipertenso, ficamos separados até dentro de casa. Vejo que muitas 
pessoas estão passando por situações psicológicas complicadas 
devido ao isolamento social”.

“A pandemia atrapalhou muito em questão de serviços, meu pai 
trabalhava a 5 anos no pinguim e foi mandado embora, e não 
recebeu muito do acerto da rescisão. Hoje ele trabalha como 
motorista do aplicativo Uber mas ninguém mais chama para fazer 
corrida porque tem medo. Eu, com muito custo consegui um 
emprego no meio da pandemia, mas meu chefe fala que eu não 
posso pegar mais ônibus”.

“Faço faculdade de psicologia , so estou tendo matérias teóricas 
nas aulas on line, as práticas não dá para fazer, os professores vão 
tentar passar depois”. 

“As enfermeiras tem medo de usar o ônibus, com medo de apanhar 
das pessoas, eles tem que trocar de roupa na hora de voltar para a 
casa”.

“Minha mãe é da linha da frente na enfermagem de um hospital, 
ela não tem direito a fazer o exame do Covid-19, só se persistir os 

sintomas da doença, aí afastam e depois fazem o teste, eu acho 
muito descaso isso”.

“O povo fica reclamando que está sem dinheiro, aí abre o comércio 
e vai todo mundo gastar”.

“Acho que começou ruim, está ruim e vai terminar ruim, não tenho 
segurança nenhuma que isso um dia isso vai passar”. 

“Tem muita gente hipócrita, reclamam tanto que tem gente 
recebendo visita, ai na hora que abriu o Centro foram tudo para lá”. 

“Vi gente do meu bairro que na hora que ganhou o auxilio do 
Governo, foram fazer churrasco”.

“O auxilio do Governo não foi bem distribuído, tem gente que só faz 
coisas erradas, tem quem nunca trabalhou e está recebendo, tem 
cara que acabou de sair da cadeia e recebeu, e tem gente que 
precisa mesmo e não conseguiu”.

“Falta muita consideração, de empatia pelo próximo, ir somente um 
integrante da família nos lugares por exemplo, temos outras 
doenças também que precisam da atitude do próximo como a 
dengue que é tão perigosa quanto o Covid”.

“Tem outras doenças como depressão e dengue, não é so sobre o 
Covid que precisa falar”.

“Já estamos sofrendo com a pandemia ai ficam falando sobre 
problemas familiares do presidente, querendo trocar o governo”.

DECLARAÇÕES PARTICIPANTES - JOVENS RIBEIRÃO PRETO E A PANDEMIA  COVID-19
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“Falta um pouco da empatia da parte do Presidente com toda a 
população, certas coisas que ele fala magoa muita gente, ainda 
mais nesse momento de pandemia. Ele precisa unir as pessoas, o 
Governo Nacional que deveria controlar a situação”.

“Todo mundo que estavam fazendo as coisas certas de alguma 
forma e ele vai lá e tira”.

“A pandemia está no Brasil desde o final do ano passado, chegou o 
carnaval e fomos avisados só que ninguém ouviu, aí virou o que 
virou. Nos outros países, partir do momento que souberam da 
situação já tomaram cuidado, aqui no Brasil não”.

“O Presidente parece uma criança birrenta, ele tira as pessoas dos 
cargos que não fazem aquilo que ele quer”.

“Na eleição para Governador o Dória era parceiro do Presidente, 
agora são piores inimigos”.
 
“Acho melhor, porque assim você tem uma noção o quanto esta o 
foco, pra vc não tirar nada do controle, mas as pessoas estão pouco 
se importando, fazendo festa, alugando chácara não estão nem ai”.

“Acho que eles não deveriam nem ter liberado o comércio, já 
estávamos no pico da pandemia, agora falam o pico está nesta 
época, deram oportunidade para espalhar ainda mais o vírus”.

“Na minha opinião todos nos vamos pegar, ninguém respeita, não 
temo como, meu ex é da Irlanda e lá todo mundo já está sem 
mascara, eles são educados, ficam afastados um do outro e 
realmente ficam em casa”.

“Aqui no Brasil o povo enfiou o pé na jaca”.

“Foi uma junção do povo que não respeitou e o governo que liberou 
tudo”.

“Como o Nogueira queria abrir shopping com praça de alimentação, 
não tinha lógica nenhuma!” 

“Já ouvi gente falando que essa pandemia é um golpe de estado”.

“Acho que não deveria abrir o comércio tão cedo, acho que tem que 
manter fechado por mais tempo”.

“Acho que tem que começar a multar quem não estiver com 
máscara, até mesmo os policiais não estão usando”.

“Tem que liberar somente o essencial, o povo foi lá para comprar 
besteira, tem gente que realmente precisa trabalhar, se não 
trabalhar e não consegue pagar as contas”. 

“Compra online está dando muito certo assim”.

“O brasileiro quer bater perna, como os idosos que são do  grupo de 
risco são os primeiros que estão na rua, são os primeiros a cair de 
cama”. 

DECLARAÇÕES PARTICIPANTES - JOVENS RIBEIRÃO PRETO E A PANDEMIA  COVID-19
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“Tem que abrir o comércio, que seja bem mais rigoroso, com multa 
na rua”.

“Deveriam mesmo é pesar na caneta, só assim as pessoas 
aprendem, tem gente que está parada sem condições, uma crise do 
caramba e ninguém se importando, não se colocam no lugar do 
outro, tem que abrir sim, se as pessoas não fizerem direito, deve 
multar para a pessoa aprender”.

“Deveriam colocar vários guardinhas para fazerem ronda nas ruas”.

“Vejo os próprios policiais sem máscaras, eles que deveriam dar  
exemplo para as pessoas”.

“Se fizessem uma analise correta para saberem quem realmente 
precisa do auxilio, não precisaria expor as pessoas, meu irmão 
conseguiu somente uma parcela, é uma pessoa que precisa de 
verdade”.

“Manter o comércio fechado está quebrando a economia, em vez de 
ter que abrir para as pessoas entrarem na loja, deveriam deixar só o 
drive, colocando uma limitação das pessoas, colocar ronda com 
fiscalização”.

“Deveriam colocar somente uma pessoa da família responsável pra 
ir fazer as compras”.

“Fui afetada com a crise porque em casa somos todos autônomos , 
temos que dividir, tem que abrir o comercio moderadamente, com 
fiscalização”.

“Os policiais estão sem máscara, me pararam porque estava com a 
minha biz e o policial não estava usando”.

“Só mexendo no bolso para as pessoas aprenderem”.

“A preocupação varia de pessoa por pessoa, trabalho na saúde, e 
tem gente que procura o hospital por causa de uma pinta que sai no 
corpo, tem que ter conscientização”.

“Outra questão para o comércio  é que fique aberto por pouco 
tempo”.

“Acho que deveriam dividir, idoso de tal idade podem ir até tal 
horário, outra idade ate tal horário assim diminuía o risco. Mas no 
supermercado essa divisão não funcionou”. 

“Acho que de grupo de risco devem mandar alguém da família para 
ir comprar e os policiais devem multar quem estiver na rua sem 
necessidade”.

“O duro é deixar esses velhinhos em casa”.

“Minha avó estava indo para igreja”. 

“Essa pandemia vai demorar muito para passar”.

“É uma doença difícil de controlar, vai ser muito difícil passar, uma 
reladinha já pode me passar e transmitir para um monte de gente, 
enquanto não tiver uma cura vai ser muito difícil controlar”.

DECLARAÇÕES PARTICIPANTES - JOVENS RIBEIRÃO PRETO E A PANDEMIA  COVID-19
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“Tem que ir abrindo o comércio aos poucos para as pessoas irem 
trabalhar”.

“Já está em teste as vacinas, em Ribeirão mesmo já tem teste em 
camundongos, mas só pra 2021”.

“Minha mãe trabalha no Hemocentro onde tem muitas senhoras que 
são do grupo de risco, mesmo aposentadas continuam trabalhando. 
Acho que se é aposentada deveria parar, está tomando lugar de 
quem precisa”.

“Tem que pensar nas pessoas que aposentaram a 20 anos atrás e 
ganhavam so 200 reais então tem que saber a historia de cada um”. 

DECLARAÇÕES PARTICIPANTES - JOVENS RIBEIRÃO PRETO E A PANDEMIA  COVID-19
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“A vida, está difícil, não só em Ribeirão mas em todo 
mundo”. 

“Esta difícil a pandemia, a falta de emprego”.

"Muita coisa ainda vai acontecer da pandemia”.

"Tem muitos desobedientes”.

"Não tem uma luzinha lá no fim do túnel”.

"O povo não obedece”.

"Os dois erram, o povo e os governantes”.

"Eu acho que quem mais erra é os governantes, se eles 
fossem mais rígido, o povo é igual gado precisa de regras”.

"O pessoal vai vendo que os outros estão abertos e vão 
abrindo também, estão perdendo o medo e estão relaxando”.

"Aquele que era pra dar mais exemplo como o Bolsonaro 
começou a fazendo errado”.
 
"O presidente fala uma coisa pra todo mundo seguir, mas 
deveria ser mais coerente”.

"Eles estão cuidando da nossa saúde e o Bolsonaro está 
ferrando”.

"O prefeito não coloca lei na cidade, ele fala que vai fechar o 
comércio, você passa no centro e está tudo lotado de gente”.

"Começa por eles, eles estão trabalhando, obra pra todo 
lado. E nos que precisamos trabalhar estamos parados”.

"Quem esta aberto de comercio é aliado com a prefeitura”.

"Se o comércio era pra estar fechado, tem que tá tudo 
fechado”.

"Não tem fiscalização nenhuma”.

"Onde tem ambulante tem aglomeração”.

"O povo fala que não tem dinheiro, mas a fila do banco esta 
enorme”. 

"Tem muita gente que não recebeu nada do auxilio, e então 
está muito difícil”.

"Eu recebi a primeira, e ate agora não tenho autorização pra 
segunda”.

"Eu tentei o auxilio mas negaram, deu dado inconclusivo”. 

"Eu tentei mas não consegui, 2018 minha renda foi maior de 
28 mil ai não consegui, mas o que tem a ver 2018 pra agora, 
não tenho dinheiro pra nada no momento”.

DECLARAÇÕES PARTICIPANTES - MULHERES RIBEIRÃO PRETO E A PANDEMIA  COVID-19
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“Muita gente que não precisa e está pegando”.

"As pessoas estão reclamando porque não conseguem  nem 
devolver o dinheiro do auxilio, quem pegou indevidamente”.

"Não vemos esperança, infelizmente”.

"Eu fui mandada embora na quarentena”.

"Eu também fui mandada embora, fazia pouco tempo ai 
fechou os shoppings, então não tinha nem dado tempo de 
fazer o registro”. 

"O pai de uma amiga minha faleceu semana passada de 
covid”.

"Meu amigo faleceu também, trabalhava no hospital”.
 
"Tenho mais medo pela doença, sou do grupo de risco, o 
emprego uma hora a gente corre atrás e consegue mas a 
doença me assusta bastante”.

"Assusto com o desemprego”.

"A pessoa que se resguarda tem medo da doença , eu não 
saio pra nada”.
 
"O desemprego também dá doença, está um alastrando o 
outro”. 

"Eu prefiro ter saúde do que um plano de saúde muito bom”. 

"Eu acho que essa divisão tem que ser pra todos, tem que 
ser pra todos, não adianta nada a gente se resguardar e eles 
virem pra cá".

"Eu fui em Serrana, lá esta tendo vida normal, tudo 
funcionando, as pessoas andando normal, lá tem ônibus de 
uma em uma hora pra vim pra cá, estão fazendo festa e 
vindo pra cá”.
 
"Na verdade o comercio aqui não fechou, mascarou, é meia 
porta, você vai lá e compra do mesmo jeito, o pessoa faz fila, 
aglomera do mesmo jeito”.

"Mercadão esta funcionando normal, e lá ainda é fechado”.

"Tinha que fechar pra todos”.

"Eu particularmente acho que tem que fazer igual no 
maranhão, fazer o lockdow, multar as pessoas que não 
comprovarem porque esta saindo”.

"Acho que a quarentena começou cedo demais, quando 
chegou no pico as pessoas já estão cansadas querendo 
viver uma vida normal”.

"Agora para controlar vai ser difícil, em todos os sentidos, 
controlar as pessoas”.
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“Direto esta tendo aglomeração nas casas, festas e 
churrascos, as pessoas não tem consideração nenhuma”. 

“É um absurdo uma vizinha minha que tem instrução foi no 
final de semana em uma festa clandestina, ai minha mãe que 
não tem estudo fica em casa, ela sabe, ai você encontra uma 
pessoa dessa e leva a doença pra casa”. 

“Como você confia em fazer um churrasco em casa e 
chamar gente, você não sabe quem está do seu lado, ela 
pode estar com a doença”.

"Estou surtando literalmente”.

"Não nascemos para ficar enclausurados, no começo era 
mais fácil agora qualquer coisa irrita, moro com a minha mãe 
idosa, 3 meses em casa estamos estressados não esta 
sendo fácil”.

"Muita perda de renda”.

"Além de se preocupar com a saude que é o mais importante  
mas a crise econômica é muito preocupante também”.

"Custo de vida aumentou muito”.

"Quando sairmos disso vamos ter a preocupação de tentar a 
correr atras disso tudo que perdemos”.

"Fiz despesa em marco e agora acho que aumentos uns 
60%, voltei com meu carrinho bem menor do começo da 
pandemia”.

"O acém está 26,9 reais o kilo antes era 17 reais, não está 
dando mais pra comprar carne, estamos virando vegano”.

"Acho q estamos no meio do pico”.

"Acho que aqui em Ribeirão estamos no inicio”. 

"Nem sei se vai ter natal”. 

"Minha expectativa é voltar depois do carnaval”.

Tem a possibilidade de voltar as escolas em setembro, mas 
eu acho que não volta”.

"Esse ano eu acho que deveria ser perdido, mas isso é fora 
da realidade das escolas particulares”.

"Nas escolas públicas isso que o Doria falou foi utopia, eu 
sou professora e isso não acontece não”. 

"Tenho vários colegas de trabalho infectados”.

"Não foi culpa do comercio porque ninguém esta fazendo a 
quarentena”.
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“Acho q foi culpa da falta de planejamento, foi pouco tempo 
do comercio, poucas horas, ai fez vila fora o povo sem noção 
que ia passear

"Agora esta na safra, tem o pó, a fuligem da colheita da 
cana, o planejamento foi errôneo, na Europa estavam no 
inverno, ai agora no verão deles estão liberando, nos 
estamos entrando no inverno que é muito seco, agora aqui 
vai ser pior”.

"Cada país tomou uma medida, deveria ser uma força tarefa 
da união, as pessoas que tem responsabilidade pensa na 
conservação, no isolamento e outras pessoas que não tem 
responsabilidade nem com si mesmo nem com o próximo 
acha que é tudo mentira”.

"Brasileiro não é um povo educado pra agir nesta situação”.

"O governo fez a parte dele, o problema é como as pessoas 
agem, não e culpa do comercio mas sim do povo, deveria 
abrir o comercio e as pessoas terem consciência”. 

“Tem que ter consciência não pode deixar a Deus dará”.

"Não precisamos esperar as coisas aconteceram, não houve 
um consenso com o governo, agora onde você passa tem 
gente conversando e comercio aberto, alguns isolados, 
presos  e outros nem aí”.

"Por isso que eu acho que o comercio não tem culpa no 
aumento dos casos”.

"Tem que ter um treinamento para usar a mascara, sou 
enfermeira e sei que só usar nao protege”.

"As medidas foram tomadas, o governo esta investindo mas 
as pessoas que não fazem as partes delas”.

"Tenho uma vizinha que vai 5 vezes no mercado por dia, 
agora ela vai de mascara mas ela vai, e ela ainda é idosa do 
grupo de risco”. 

"Acho que os governantes deveriam ter um consenso, eles 
estão só brigando”.

"Na minha opinião tem que parar tudo, só assim, com regras 
mais rígidas, as pessoas ficarão dentro da sua casa”.

"Mas ai você vai quebrar o país com tudo parado por causa 
de meia dúzia que faz festinha”. 

"Foi uma tentativa de tentar resolver mas não teve 
conscientização, aqui em Ribeirão não foi cumprido”. 

"A taxa de 45% de isolamento deve estar errado, é menos”.

"Se passa na praça do Canhão da 13 de maio, o pessoal fica 
fazendo exercício, caminhando, todos os dias”. 
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“Eu achei um máximo o que fizeram na Itália, tinha que ter 
um documento mostrando que realmente você precisava 
sair”.

"Tem estado que está melhor, então tem que liberar pra 
eles”. 

"Imagina o desespero ver fechar tudo, a quebra do país”.

"Não sabemos se é real, será que isso é real mesmo, 
estamos no vermelho mesmo”.

"Ribeirão esta mesmo na fase critica, como está os boletins 
médicos, temos que rever este conceito e pensar em alguma 
coisa mais efêmera”. 

"Baseado nas coisas que estamos vivendo, eu deixaria no 
vermelho”.

"Eu tenho medo como está, a crise econômica eu deixaria no 
laranja, eu abrira o comércio”. 

"Se ficar abrindo vamos ficar prorrogando, porque depois vai 
fechar novamente, tem que fechar logo tudo de uma vez pra 
parar logo isso, quando paramos eu achei que seria só uns 
20 dias e agora estamos sem prazo pra acabar”.

"Eu acho que tem que abrir o comércio, essa questão 
psicológica esta mexendo muito com as pessoas, por ai 
aumenta o assalto e a violência, abrindo com isso vai passar 

uma esperança nas pessoas, que isso vai passar, mas agora 
parece que isso nunca vai acabar, parece que estamos num 
filme de terror”.

"Vou falar com embasamento da saude, sabendo que todos 
nos vamos passar, você prender todo mundo não adianta, 
tem que abrir para normalizar logo”.

"Laranja, eu preciso sobreviver não adianta eu não morrer de 
covid mas assim posso morrer de fome”.

"Eu recebi a primeira parcela do auxilio, graças a Deus estou 
esperando a segunda”.

"Muita gente que não precisa como o bolsa família, recebe”. 

"Minha amiga, o ex companheiro recebeu por ela, ele tem 
emprego mas ele foi la e pegou o auxilio dela”.

"Deveria ter o modelo de antes, quem estava desempregado 
estaria recebendo o auxilio desemprego e não este auxilio 
que é uma esmola”. 

"Se a pessoa esta recebendo o auxilio desemprego deveria  
receber o auxilio também”.

“É um dinheiro muito grande se ver quanta gente que 
recebeu, acho que o governo poderia aproveitar pra fazer 
uma  triagem pra ver quem recebe o bolsa família que ja tem 
emprego, hoje tem a carteira registrada e recebe a bolsa”.
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“Acho que essa doença existe mas tem dinheiro envolvido, 
essa doença já existe a tempo, eles já fizeram isso pra 
decimar as pessoas que são mais fracas”.

"A doença existe à bastante tempo mas agora ela é real, a 
população tem que levar ela a serio, a pessoa tem que se 
prevenir, não adianta meia dúzia só se prevenir se esse 
povo matar um monte de gente, todo mundo tem q se unir e 
controlar ela de alguma forma”.

"Fui fazer um bico agora de Uber e levei gente pra uma 
rave, o povo não está nem aí, todo mundo sem usar 
mascara, tem q levar a serio, só na minha rua tem umas 4 
pessoas isoladas porque estão infectadas”.
 
"É uma pandemia devastadora, eu vi em uma reportagem 
um prefeito falando que ninguém na cidade dele tem, 
porque o povo está tudo em casa, eu peguei covid, eu 
vacilei, fui na casa da minha sobrinha não sabíamos que 
ela estava, deu 3 dias estava mal e todo mundo na minha 
casa também, temos que levar a serio, quebrei a 
quarentena e peguei covid”.
 
"Tem muita coisa aberta”.

"Não tem fiscalização que precisava ter, principalmente  no 
mercado”.

"No Jardim Progresso ninguém respeita, ninguém de 
mascara até no supermercado entram sem mascara”.

"A fiscalização de Ribeirão pPreto não esta batendo 
encima, se estivesse já estaria melhor”.

"Eles atestam que morreu de covid sendo que morreu de 
outra coisa, é muito dinheiro envolvido, o governador de 
São Paulo é um pilantra, ele quer amedrontar o povo, eu 
preciso ir na rua pra sustentar meu filho”.

"Quem é da faixa de risco tem que ficar em casa, não 
podemos matar um milhão de fome”.

"Ate a criança esta indo no supermercado”.

"Essa pandemia afetou muito, eu trabalhava registrado, era 
o mais novo na empresa e fui mandado embora”.

"A gente que é adulto a gente aguenta, mas e nossos filhos, 
não aguentam ficar sem comer”.

"A maior preocupação da gente é passar fome, hoje em dia 
o arroz que era 12 foi pra 15 a18 reais, aumentou tudo, 
aproveitaram essa pandemia e aumentaram tudo”.

"Veio o auxilio, mas estão segurando a terceira parcela”.

"Tem muita maracutaia, tem muita gente que não precisa e 
recebe”.

"Gente que nunca trabalhou registrado, e esta recebendo”.
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“Vi morador de rua falando que não vê a hora de receber o 
auxilio pra gastar em droga”.

“Tem até preso que está recebendo”.
 
"Na minha igreja tiveram que arrecadar dinheiro pra ajudar 
a população dentro das favelas”.

"Muita gente perdeu parte da renda”.

"Estão despejando as pessoas, os donos das casas não 
querem nem saber”.
 
"Trabalho com evento e o ultimo foi em fevereiro”.
 
"O Bolsonaro esta tentando resolver o assunto”.

"Pra mim ele esta deixando a desejar”.

"Estou preocupado acho que já já vai estourar uma bomba 
aí”.

"O Dória não tem interesse com Ribeirão Preto”.
 
"Ele apareceu pra falar que o comercio de Ribeirão Preto 
precisa fechar”.

"Eles não querem o cloraquina porque custa centavos de 
dólares e o que eles querem custam 5mil dólares é isso 
que eles querem”.

"O auxílio esta vindo porque o Datena esta batendo junto, 
está cobrando”.

"A maior preocupação nossa é o desemprego e a fome”.
 
"Já era problemas antigos que esta maior agora”.

"Precisa voltar a funcionar”.
 
“Tem que voltar a funcionar e as pessoas terem mais  
consciência”.

"Acho que tem que fechar tudo”.
 
"O que adianta você ir trabalhar, pega a doença e passa 
pra sua filha, passa pra sua sogra que ficam em casa”.

"Tem lei pra isso, agora não pode te despejar”.

"Falaram que não iria cortar a luz mas estão cortando”.

"Acho que se não liberar logo vão saquear os 
supermercados e mercados, a pessoa tem fome, eles não 
estão nem aí vão la assaltar tudo”.

"O problema de Ribeirão é o sistema de saúde, se abrir o 
comercio daqui 20 dias vão fechar as portas, não vão mais 
suportar, fui na upa do Quintino com covid, fiquei em uma 
sala de isolamento com 13 pessoas”.
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“As autoridades de Ribeirão Preto não estão dando 
exemplo, eles não estão usando mascara, não vejo 
nenhum policial usando”.

"Agora os policiais estão usando sim”.

"Transporte coletivo esta lotado”.

"Muita gente entra no ônibus sem mascara”.

"Eu moro no cristo redentor, tínhamos no aplicativo antes 
era de 15 em 15 minutos agora é a cada 50 minutos que 
passa ônibus, chega cheio de gente, lotado o dia todo”. 

"Tem que fazer a pessoa sem mascara descer do ônibus”. 

"Vai chegar uma hora que não tem jeito, não tem como ficar 
em casa”.

“Não circula dinheiro, como pagar as contas”.

“Esta crescendo a pandemia, esta feia coisa”.

"Abriram o comercio aí piorou, voltou pra linha vermelha”.

"A duas ou três semanas atrás você não ouvia muito de 
gente próxima que pegou, agora não você vê que vizinho 
pegou, parente também”.

"A vida esta normal, as pessoas estão jogando bola com a 
porta fechada, academias funcionando”.

"Esta no vermelho só para empresas”.

"Fila de banco lotado sem respeitar o distanciamento e 
supermercados lotados”.

"Eu sou a favor de fechar  o comercio”. 

"Eles só desrespeitam, fazem isso ate alguém bem próximo 
pegar também”.

"No meu trabalho ja pegaram”. 

"Antes era só número, agora ja tem nome sobrenome e 
rosto”. 

"Eu moro em um apartamento que tem vista pro calcarão, 
Ribeirão atende a região, então muita gente da região vem 
pra cá, então fica muita gente de fora, é meia porta mas 
não comporta, deveria ter um controle mais efetivo das 
pessoas de Ribeirão, vem muita gente de fora e esta tendo 
uma sobrecarga”.

"É meio contraditório não dá pra fechar tudo”.

"Se a população ficasse 15 dias só em casa ja melhoraria, 
mas tem gente que precisa ir trabalhar pra poder 
sobreviver”.
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"Eu acho que cada cidade sabe o que funciona melhor, 
cada um conhece a sua casa, como o governador vai saber 
da cidade aqui”.

"O ideal seria por cidade, se faz por região está 
penalizando as cidades que não tem nem caso”. 

"O governo de outros países focaram em tudo, e acabou 
em um mês, aqui no brasil começou em briga politica”.

"A briga do Doria e Bolsonaro atrapalhou muito”.

"Muita gente não acredita, não usa a mascara porque tem o 
exemplo na politica”. 

"Ele esta com o contato com a manifestação com o povo, 
passa uma imagem que não é tão perigoso”.

"Incentivou a população a ir filmar hospitais de campanha”.

"Não tem um plano direito, nao ouvi plano ainda depois da 
recessão, vai quebrar muitas empresas”.

"Eu não consegui o auxílio, eu pedi faz tempo, estou 
desempregado”. 

"Tem gente que pegou este auxílio e fez churrasco”. 

"Falta o poder publico controlar, saber direitinho, fazer um 
controle, ver mais honestamente quem realmente precisa”. 

"O pessoal fala mal do bolsa família mas tem gente que 
realmente que precisa, a realidade nossa é diferente do 
pessoal da Bahia, lá é muito difícil”.

"O governo aqui parece meio perdido sem saber se libera 
ou não, se tivesse feito uma medida mais rigorosa no 
começo, já teria sido extinguido e nao estaríamos passando 
por esta situação”.

"Mais gente foi contaminada por causa da liberação do 
comércio”.

"O Brasil testa pouco, pouca gente faz o teste, o médico 
que olha pra sua cara e vê se vai fazer, poucos que 
conseguem ver se realmente teve ou não”. 

"Só depois que vier uma vacina que tem que liberar”. 

"Não tem como ter um controle efetivo, tem que focar no 
problema”.

"A mutação do covid que a população não esperava”. 

"Não sabemos se realmente veio da china, ou se veio do 
Estados Unidos”.

"Não vai ser possível abrir as escolas”.

"Pra mim a escola tem data fim quando chegar próximo as 
eleições, aí não vai poder mais ter compra por licitação”. 
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"Vai abrir as escolas porque estava perto das eleições”.

Eu acho que o Doria está certo o que esta fazendo, eu só 
não concordo em abrir a escola agora em setembro, eu 
mesmo não deixo minha filha ir pra escola esse ano, só o 
ano que vem”. 

"Doria está usando a pandemia como campanha pra ser 
Presidente um dia”.

"Ele esta fechando o comercio, se ele quisesse ser politico 
ele estaria abrindo, mas também acho que político usa isso 
pra roubar dinheiro”. 

"Se não fosse a atitude do Doria, acho que estaria muito 
pior, foi determinante pra ter uma segurada, o conflito maior 
foi do governo federal”.

"Em Belo Horizonte fecharam a cidade não podia entrar na 
cidade, por que  aqui não faz a mesma coisa ?”.

"A região estourada de casos como que vai abrir o 
comercio ?”.

"Cachorro que tem muito dono morre de fome, no Brasil é 
assim, cada um pensando só na eleição ninguém está 
pensando nas pessoas, pensam só nos votos”. 

"Aqui tivemos tempo, ja deveríamos ter aprendido com 
outros países, o Bolsonaro ate agora não fez uma meia 
culpa, ele ainda continua falando que é uma gripinha”.

"Todo mundo se uniu em outros países, só no Brasil que 
tem esta guerra politica, uma guerra que esta custando 
muitos e muitos entes queridos”.

"E uma conta de não bate, tinha 6 casos, do nada estourou 
uns 500% casos”.

"A festa continua, parou a oficial, mas nas chácaras esta 
rolando ainda”. 

"9h da manha encontra sempre os grupos de risco nos 
butecos”.

"Você liga pra denunciar eles falam que não tem efetivo 
para fiscalizar, não tem o que fazer”.

"Eles falam que só não pode ter fluxo na porta, ai dentro do 
ambiente esta lotado, e é festa anunciada no Instagram, é 
vida que segue normal”.

"Ta tendo muita festa, eu mesmo participei numa festa perto 
da favela do SBT”.
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DEMANDAS DA CIDADE 
DE RIBEIRÃO PRETO

Junho 2020 / Ribeirão Preto - SP

PESQUISA QUALITATIVA 
RELATÓRIO

Ficar livre desta terrível doença é hoje a principal preocupação do 

ribeirãopretano. Aliada a esta questão está a situação financeira seja pela 

perda do emprego seja pela diminuição da renda. Segundo eles para 

piorar, tem -se um acréscimo significativo dos preços dos produtos de 

consumo das famílias: Arroz, feijão, ovos, etc.

Todo este cenário leva a diminuição da auto estima do morador da cidade.

Emprego e Saúde são as principais demandas qualitativas. Reclama-se 

ainda da Zeladoria, Segurança e opções de Lazer.

33



“Falta administração e comunicação”.

“Acho que faltam recursos na saúde”.

“Teve momento que faltou até paracetamol, no SUS faltam 
investimentos”. 

“Os brasileiros são os que mais conseguem coisas de graça do 
governo é também o que mais reclama”. 

“Nesse período de pandemia, não encontrei remédio de dor de 
garganta nos 3 postos que eu fui então acho que não 
distribuíram tudo isso que falam no vídeo não”. 

“Ando mais a pé, não pego ônibus”. 

“Ultimamente eu não estava usando ônibus não mas a partir de 
semana que vem vou usar mais”.

“Estou tendo que acordar as 5 horas da manhã, os ônibus estão  
passando de 1 em 1 hora”.

“Os ônibus continuam lotados”. 

“Está muito difícil emprego, meu irmão foi mandado embora”.

“Ano passado estava difícil agora piorou para arrumar emprego”. 
“Saúde - especialidade aqui está complicado, preciso passar por 
um neuro e eu não consigo”.

“Não é todo mundo que tem oportunidade de ir fazer uma 
faculdade”.
 
“Pro ETEC tem que concorrer a uma bolsa”.

“Cursos para todos as faixas etárias, meu padrasto por exemplo 
precisa”.

“Tudo de graça, se não for, mas um preço bem acessível”.

"Na época da Darcy eu fazia um curso de informática, tinha um 
custo de 25 reais que era o valor da apostila”.
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“Tem e não tem opção de lazer, tem muita praça abandonada”.

"Bosque esta muito jogado, largado”.

"Deveria ter um centro em cada bairro, para crianças fazerem um 
esporte, uma cultura”.

"As vezes tem praça mas é ocupada por andarilho, quando tem 
um terreno eles não tomam conta mas as comunidades vão lá e 
tomam conta de tudo, faço parte de uma ong, vamos nos lugares, 
as assistências sociais só dão, não ensinam nada. Deveriam dar 
palestras para o pessoal das comunidades”. 

"No fim da Silveiro Martins, ali é um buraco que não dá nem pra 
aproveitar, la não tem rua não tem nada, esta juntando os zumbis 
Pra você subir o viaduto da via norte, la esta sem condição, você 
não sabe”.

"A Dom Pedro ninguém merece, pelo amor de Deus gente”.

"Colocar mais profissionais, capacitar eles”. 

“Construir um centro cultural em cada bairro, com educação e 
esporte”.

"Na escola educação física é uma vez na semana  só, mas tem 
que ter alguma coisa pra criança fazer, um judô, um futebol”.

"Não tem lugar pra criança ir brincar”.
 
"Precisa de um lugar de lazer, onde a criança pode soltar uma 
pipa, um campão”.

"Não adianta ensinar adulto agora, precisa ensinar as crianças, eu 
luto por eles”.

"Eu centro de esportes, uma computação alguma coisa pra eles 
fazerem”.

“Precisa dar curso para a população”.

"Deveria no certo era aumentar o numero de ônibus, porque o 
risco de pegar covid no ônibus é muito maior do que dentro de 
uma loja”.

"Uma vez por semana eu preciso ir na escola que dou aula pra 
fazer os videos, pego ônibus e no ponto e ônibus lotado, cheguei 
mega atrasada, passaram 3 ônibus lotados fui conseguir ir no 4 
ônibus”.

"As industrias nao pararam onde tem muito mais gente que usa 
ônibus”.

"Tem que ter mais transporte urbano pra gente”. 

"Falta ônibus”.
 
"Faltou planejamento dos horários dos ônibus”.

"Dependendo do andamento da situação precisa ser revisto, isso 
que os governantes não fazem"

"As pessoas olham no aplicativo quando vai ter ônibus ai todas 
saem no mesmo horário o que gera aglomeração”.
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"Preciso pegar o ônibus pra ir pra Sertãozinho, se eu não correr eu 
perco o bom pastor ai só bem a noite consigo pegar outro”.

"Tem que estender o horário, tem que deixar o horário normal, 
quem pode ir de manha, vai de manha, quem pode ir a tarde vai a 
tarde, distribuindo assim os usuários”.

"Tem que fazer os dois estender o horário e o numero de 
ônibus”.

“Jardim Juliana e Vila Abranches estão esquecidos”.
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“Ta sem lazer Ribeirão”.

"A única praça que eu vi que esta organizada é do macarrão la do 
progresso”.

“A questão do transporte público a gente vê que ainda não teve um 
controle efetivo para a população”. 

"Diminuíram a quantidade de ônibus mas nao é de hoje, desde 
antes”.

"Tem mais gente precisando de ônibus e agora tem menos ônibus”. 

"Mas não está tendo escola, ai os horários de pico teoricamente 
deveria diminuir também”. 

"Demora 2h pra chegar ônibus”.

"Diminuiu se não me engano 40% a quantidade de ônibus”.
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Junho 2020/  Ribeirão Preto - SP

PESQUISA QUALITATIVA 
RELATÓRIO

A atual gestão administrativa é aprovada qualitativamente pelos 
moradores de Ribeirão Preto. 

O principal legado desta gestão foi a recuperação financeira do 
município, as obras de mobilidade urbana e recape de ruas e avenidas 
na cidade. Espontaneamente a aprovação é tímida. Com o processo de 
discussão e apresentação de vídeos, as obras passam a ter relevância 
e os esforços dos administradores são reconhecidos. 

As obras e ações na área da Saúde e Educação são as mais 
valorizadas pelos moradores de Ribeirão Preto. Neste sentido, as 
reformas / construção das UPA’s da Zona Norte e no bairro 
Sumarezinho são de grande visibilidade e neste momento de 
pandemia, são considerados vitais e de grande abrangência. As 
reformas / construções de escolas são sempre bem vistas mesmo que 
neste momento não estejam funcionando.

Vagas em creches são fundamentais para a retomada ao trabalho das 
mães ribeirãopretanas. 

AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL
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“A Ex-Prefeita  fez coisas boas sim, mas não tem como 
desmerecer o tanto de cagada que aconteceu principalmente a 
questão financeira”. 

“Ai  é  desculpa do Prefeito que não tem dinheiro, mas cadê o 
dinheiro”. 
 
“A questão do remédio que ele falava que tinha deixar rodar 
dinheiro para ele conseguir”. 

DECLARAÇÕES PARTICIPANTES - JOVENS AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
40



“Ônibus, sem comentário, esta horrível”.

"Estão carregando gado”.

"Tem buraco demais”.

"Recapeamento mal feito, a roda da minha moto já entortou umas 3 
vezes e está geral, mesmo nos bairros dos ricos”.

"Eles arrumam metade e deixam a outra metade sem fazer”.

"Deu uma melhorada, estava terrível”. 

"Depois do pontilhão eles não mexeram mais nada”.

"Esses prédios da minha casa minha vida, a gente tem que financiar 
mas a gente não consegue, tinha que ser mais acessível”. 

"O programa minha casa minha vida é uma ilusão, tem que pagar 
parcela cara, como que a gente faz”.

"Eu moro la no Heitor Rigon, a dona lá nunca morou lá, ela mora la 
no jockey”.

"Eles deveriam tirar dessas pessoas, elas não precisam e ganham”. 

"Na UPA as enfermeiras ficam dormindo”.

“Nas escolas eles estão pouco se lixando, cada mês que você vai é 
um professor”.

"Muito mato nas praças, sem iluminação”.

"Estão reclamando muito das praças na televisão”.

"É o próprio povo que não tem educação eles destroem todas as 
praças”.

"Lixeira não tem, precisa ensinar essas pessoas que jogam lixo no 
chão”.

"Eles falam que tem que diminuir o comercio, mas ai eles vão la e 
diminuem o numero da linha de ônibus, as pessoas a grande 
maioria precisa dos ônibus pra irem ir trabalhar”.

“Minha amiga está muito mal, foi na UPA da 13 e não atenderam 
ela”.

“A saúde não é tão ruim assim”.

DECLARAÇÕES PARTICIPANTES - MULHERES AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
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“Esta sendo feito, mas é uma marca de todo politico, ultimo ano faz
tem umas ruas la que esta recapeando”.

"Educação péssimo, nada nada nada”. 

"Isso tudo é politico, comunismo, esta manipulando as pessoas, a 
longo prazo pra pegar o poder, nos temos que parar pra pensar, ler 
e refletir”. 

"O terminal de ônibus já era projeto de administração anterior”.

"Ate hoje a avenida do aeroporto não asfaltaram ainda”.

"Segundo meus colegas Uber são obras desnecessárias”.

"São obras importantes mas não nesse momento”. 

"Tem muita escola fechada por falta de condição”.

"Eu acho que não libera as upas não esta muito cru”.

"Na Pacaembú a construtora fez escola e upa mas não tem medico"
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“A gente quase não vê o Prefeito”.

“Ele vai aparecer na eleição”.

“O Prefeito aparece lá para fazer uma graça e depois nunca mais 
a gente vê”. 

“Tem reformas que nunca terminam, exemplo do no meu bairro no 
Paiva”.

“O Prefeito não sabe se divulgar, precisa ter um pouco mais de 
comunicação com a comunidade. Trabalho no Sassom, se eu não 
estiver uniformizada os guardas me tratam de forma bruta, falta 
sensibilidade e comunicação, não sabemos os projetos que ele 
tem na mente, nem todo mundo tem o interesse de entrar na 
internet para saber quais são os projetos de governo dele”. 

“A única vez que ouvi o Prefeito falando foi quando ele quis abrir o 
comércio, mas o Doria barrou. Ele espera chegar na merda para 
fazer alguma coisa”.

“Só vai concluir as que estão quase prontas, ai vai terminar as 
próximas só próximo da outra eleição, isso se não deixar lá 
abandonado”.

DECLARAÇÕES PARTICIPANTES - JOVENS REALIZAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
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REALIZAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

“É por causa do prefeito mesmo que esta essa bagunça, ele 
esta ate escondido”.

"Eu não vi nada que ele fez de bom”.

"Bom vamos ver como que vai ficar as obras depois que ficarem 
prontas né”.

"Está fazendo diversas obras”. 

"Ele tinha que mostrar mais do que ele faz, o povo fica 
perguntando o que ele faz, ninguém sabe o que ele esta 
fazendo”.

"Essas obras já estavam no papel da gestão passada, ele só 
está dando continuidade”. 

“Disseram que quem deu o material pra construir a nova 
comunidade, ele deu pra quem votaria nele, e acho que isso é 
verdade esta tudo la 

"Querendo ou não a cidade esta crescendo, o transito esta cada 
vez pior, essas obras pode ser que melhora”. 
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“Ele veio com outro pensamento, a Ex-Prefeita  valorizava mais as 
pessoas que precisavam trabalhar do que passar na mão de uma 
empresa”.

"Pegou a cidade quebrada sim”. 

"Esta fazendo as coisas porque é época das eleições”.

"Todo politico dá esta desculpa eles sempre fazem isso”.

"Não pararam os impostos, eles ganham muito dinheiro”. 

"Eu não sei onde o Prefeito colocou esses profissionais da saúde”.

"O prefeito já teve a chance dele”.

"As coisas que ele fez já era projeto de muito tempo ele só esta 
continuando”.

"Ele so ta terminando”.

"O Prefeito ficou muito apagado, eu esperava mais dele, ele apareceu 
mais agora por causa da pandemia, mas por muito tempo ele ficou 
sumido”.
  
"O pai dele era do povão ía nos lugares”.



“Agora ele esta fazendo o serviço dele”.

"Parecia que antes não tinha ninguém lá e agora tem”. 

"Os impostos que ele continuou cobrando de qualquer pessoa, 
como a água, ele deveria ajudar a população e não cobrar 
agora na pandemia, como na favela eles não pagam água e luz 
e ainda tem ar condicionado, o governo municipal nessa hora 
poderia nos ajudar e não cobrar”.

"Ele pegou aqui afundado, é difícil ele fazer alguma coisa, ele 
está fazendo alguma coisa agora porque também é eleição mas 
ele esta fazendo”.

"Eu acho que agora não deveria ser o momento de fazer 
alguma coisa, parou o trânsito na minha rua pra fazer viaduto, 
não é o momento”.

"Na campanha ele fez uma excelente campanha, ia nos bairros,  
abraçava todo mundo, ele faltou com a palavra, mas eu não 
desaprovo o governo dele, até que esta mais ou menos, 
comparado ao governo que ele pegou”.

"Acho que tem muita propaganda e pouca ação, ele investe 
muito em propaganda,  as escolas a qualidade caíram muito no 
governo dele”.

"Esse dinheiro que está fazendo ponte ele deveria colocar na 
UPA e terminar”.

"Ele recapeou muito a cidade, mas eu vi a notícia que ele 
alugou ambulâncias e tinha varias outras lá paradas, eu acho 
que não era o momento, deveria mexer no que precisava”.

"Eles trazem trabalhadores de fora, traz o pessoal da Bahia, do  
nordeste porque a mão de obra é barata”.

"Pra mim a sensação que não tinha ninguém lá, ai a 4 meses 
pra trás veio”. 

“O Prefeito nem mora em Ribeirão”.

“A lá, falando que o prefeito não mora aqui, ja espalhando fake 
news”.

“Que ele mora aqui ou não, eu não sei, sei que ele estuda na 
Unaerp”.

“O prefeito não governa sozinho também, nenhum governante 
governa sozinho”. 
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“A nota do prefeito esta zero”.

"Não sei nem como ele entrou”.
 
"Ele só entrou porque o outro lá que concorria, roubava”.

"Ele autorizou fazer lá os viadutos"

"Tem coisas que estavam paradas que ele pegou pra fazer, esta 
mexendo na tabulação de esgoto, corredor pros ônibus, 
recapeando varias ruas, mas do covid ele esta vendido, precisa 
de dinheiro pra pegar os impostos, ele vai liberar e vai 
aumentar o numero de doentes, enquanto não inventarem a 
vacina tinha que fechar tudo”.

"O trabalho do prefeito é fazer tudo”.
 
"Esta tendo resultado, esta fazendo alguma coisa, tem coisa 
que a muito tempo Ribeirão precisava e agora ele esta 
fazendo”.

"Ele começou a fazer agora”. 

"Entraram e agora tem que fazer coisa pra gente”. 

"No primeiro momento o pessoal aqui estavam avaliando pela 
pandemia, agora que viram as obras viu que ele esta sendo 
bom”.

"Esta fazendo porque é ano de eleição o ano passado não fez 
nada”.

"Mas também, ele pegou a prefeitura quebrada”.

"Ele colocou a casa em ordem e agora que esta sobrando um 
dinheiro que ele esta conseguindo fazer alguma coisa”. 

"Pegou Ribeirão afundado, precisamos pensar nisso, devia 
decimo terceiro pros funcionários, Marinho Sampaio não quis 
assumir a prefeitura, só a Glaucia que teve dó da população”.

"Mas com a covid o prefeito deveria proibir a entrada de outras 
pessoas bloquear as viagens”. 

"O Nogueira já vai deixar a cidade legal, então ele tem que 
manter, vim agora com os empregos e educação" 

“Ele fez os viadutos, mexeu com o esgoto, fazendo melhorias 
com recapeamento”.

"Ele está fazendo as coisas que são obrigação dele, de asfalto, 
por conta de lei”. 

"Na verdade ele nem mora aqui”.

"Ficou 3 anos sem aparecer"

"Ele não tem nem residência aqui”.

"Nem ele respeita a quarentena, todas as obras tem grupos de 
pessoas conversando”.

"Ame que ele prometeu e não cumpriu, segundo bom prato 
também não, falou que iria liberar o aeroporto, não cumpriu”. 
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"Ele sabia que a cidade estava destruída e sabia que o 
município não produz dinheiro, ele já sabia na companha que 
ele não teria condição de cumprir”.

"Do que eu tenho de experiência, todo ano de eleição que vem 
o asfalto, esperam os 4 anos ai agora que fazem pra fazer 
aquela vista, aquela maquiagem mas isso é no geral e é um 
descaso”.

"Ja satisfez o ego de ser prefeito”.

"Ele não entregou nada”.

"Eu sinto que ele desamparou muito a periferia, ele ignorou”.

"Ele ignorou o povo todo, mesmo no nova aliança esta cheio de 
buraco”.
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PESQUISA QUALITATIVA 
RELATÓRIO

MEIOS DE COMUNICAÇÃO

 Mantem-se o observado em Maio ultimo, TV e Redes Sociais são os veículos 
de comunicação com maior audiência. Os Ribeirãopretanos acompanham o dia 
a dia da cidade e interagem sobre notícias veiculadas de modo que a 
repercussão da ação passa ser relevante. 
Fake News são checadas pelo Google
Em Ribeirão Preto destacam-se os seguintes veículos e comunicadores:

Redes Sociais

EPTV
Jornal da Clube

Programa do Leo
Record

Datena
Tv Camêra

Tv Thahi 

Band
CBN

Thathi

Instagram e Facebook
WhatsApp

G1

Cidade On
UOL

X-Tudo
Terra

Blog/Sites

Rádios Televisão
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PESQUISA QUALITATIVA 
RELATÓRIO

MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Permanece a mudança no comportamento do ribeirãopretano em 

função da pandemia. Este fenômeno já foi observado em maio. 

Seu olhar em termos de acompanhar os meios de comunicação 

voltaram-se mais para os jornais, televisivos e lives das autoridades 

públicas nas mídias sociais.

Estão esgotados de tanta notícia da pandemia e do auxilio emergencial 

de R$ 600,00. Aliado a isto estão estafados da cobertura sobre racismo 

no EUA.

Questionam sobre a diferença de informações e números passados 

pela Tv Globo e outros canais abertos o que gera duvidas sobre a real 

situação da pandemia de covid-19 no Brasil.

Clamam por notícias que permitam a melhora na condição de vida da 

população. O sentimento é de que o poder público deva acolher e 

cuidar das pessoas. Esperam que as autoridades caminhem em uma 

única direção.

Deve-se priorizar na comunicação as ações voltadas as áreas da saúde 

e educação. Não é o momento para se falar em conquistas em termos 

de melhoria urbana. Não que estas ações não tenham importância mas 

sim o momento que exige um olhar humano para a sociedade.
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“Eu uso todos os meios de comunicação”.

“Televisão a gente desliga, só tem coisa ruim, só vejo 
pela internet, entro no Facebook e aparece alguma 
coisa interessante”.

“TV That tem bastante live, tem na rádio também”.

DECLARAÇÕES PARTICIPANTES - JOVENS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

RÁDIO E TV
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“Eu sempre pergunto pra algum familiar que vê 
televisão porque quando é verdade passa na TV”.

“Eu vejo que site que veio a notícia”.

“Eu procuro no google pra conferir”.

“O erro do brasileiro é achar que se tem curtida no 
Facebook é verdade”.

“Vejo se tem no Uol, Terra e G1, aí eu sei se realmente 
está falando a verdade ali”.

"Entro no Cidade On, X Tudo”.

REDES SOCIAIS



“A televisão só fala de covid, só fala sobre isso”. 

"Tv clube, Leo Oliveira”.

"Eu gosto do Leo”.

"Televisão, lá em casa é 24 horas”.

"Não vejo mais eu parei”.

"Tv that diverge muito com a globo”. 

"Você assiste um programa vc tem que ter seu senso 
critico, nessa pandemia eu estou me prendendo a artigos 
científicos a assuntos do covid”.

DECLARAÇÕES PARTICIPANTES - MULHERES MEIOS DE COMUNICAÇÃO

RÁDIO E TV
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“A  rota da verdade na radio eu ouço muito”.

"Eu escuto por tabela o Corauci minha mãe escuta todo 
dia”.

“Muito, todo dia e toda hora”.
 
"Eu leio de tudo”.
 
"Eu leio mais noticias”.

"Eu acompanho o site da prefeitura e redes 
sociais, queria morar na cidade que mostra 
nas redes sociais”.

"Checamos a notícia”.

"Eu recebi um anuncio que alem de ser fake é 
um vírus”.

REDES SOCIAIS

"Converso muito com meu irmão de São Paulo, quando é coisa da 
economia pergunto pra ele, quando é coisa da saúde pergunto pra 
quem trabalha na saúde”.

"Eu pesquiso em sites seguros”.

"Hoje ninguém mais compartilha noticia sem ver”.

"Não tem mais gente que compartilha fake”. 

"Eu trabalho hoje 24h por dia no WhatsApp”.

"Mensagem sem foto primeiro eu olho a mensagem qualquer coisa 
eu excluo"



“A globo só mostra tragédia, se você for ver o Datena mostra as 
mesmas informações mas sem essas manipulações”.

"Difícil ver Tv”.

"Vejo tv câmera também”.

"Rádio não”.

“Ouço no radio musicas e noticias também”. 

DECLARAÇÕES PARTICIPANTES - HOMENS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

RÁDIO E TV
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COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

  Analisamos a campanha institucional da prefeitura veiculada nos meios de 
comunicação da cidade, denominada: “Avanços na educação, saúde e 
mobilidade”. Foram testados 4 videos com ações realizadas em todas as 
regiões da cidade: Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul e Zona Leste. Além de 
2 videos que circulam nas redes sociais referente as reformas de unidades 
de saúde: UPA da zona norte e UPA do Sumarezinho.
  De maneira geral o material foi amplamente aprovado pelos participantes 
com ênfase nas obras e ações realizadas na área da saúde e da educação. 
Reclamaram que a oferta de remédios sofreu descontinuidade durante vários 
meses. Entendem que as obras de mobilidade urbana irão beneficiar toda a 
cidade mas nesse momento o foco é na saúde para resolver as questões da 
pandemia de covid-19.
  A informação de recapeamento de mais de 400km não reflete a importância 
da mesma, ou seja os participantes não ficam sensibilizados com esta 
informação, não sabem dizer se é muito ou pouco.
  As melhorias na área da educação são sempre aprovadas e merecedora de 
elogios. Creche ainda é uma demanda relevante.
  Os corredores de ônibus são aprovados porém querem mudanças 
significativas no transporte publico. Neste momento a superlotação e a 
demora entre os horários que os ônibus circulam são alvos de muitas criticas. 
  Ocorreu uma sensível melhora na avaliação da administração municipal 
após a exibição dos videos institucionais.
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“Estão construindo Viaduto”.

“Não tem só o Viaduto em construção, tem também a UPA”.
 
“Estão mexendo no da UPA da Cuiaba”.

“O vídeo da escola é mentira, tem tanta gente em Ribeirão tentando 
colocar criança em creche e não consegue”.
 
“Pacaembu fizeram muitas casas mas não fizeram nenhuma creche. 
São obras importantes para a população”.

“A parte da saúde é verdade, isso ai eu vi, foi trabalho terceirizado 
não da prefeitura”.  

“Estão mexendo na Avenida Maurilio Biagi e na Dom Pedro”.
  
“Nos bairros de rico está tudo bonitinho, no nosso bairro está tudo 
destruído”.

“Eu não assisto televisão então não sei se isso já passou”. 

“Zona sul ainda está em construção”.

“Estão mexendo mesmo, vejo muitas obras pela cidade”.

“A agilidade do transito é mentira, se acontecer alguma coisa 
ninguém entra la”.

“No meu bairro isso não chegou não”.  

“Sou do Campos Elíseos, o que tem de mais próximo é a Dom 
Pedro, na avenida 13 de Maio não mexeu nada, ali não tem 
nenhuma modificação”. 

Zona leste 
“Moro ali não teve nenhuma alteração ainda”.

“Hoje passei lá de frente a UPA e estava lotado”. 

“Falta medicamento e contratação de profissionais”.

“A pessoa vai em uma UPA e não fica menos de 2 horas”.

“Só sai da UPA com uma receita de dipirona”. 
 
“Fui na UPA com um cisto no útero, iria operar de apêndice sorte 
que a mulher chegou lá correndo e viram o erro que iriam cometer”.

“Estas obras são importantes”.
 
“Tem que se manter o ano inteiro para a cidade andar”.

“Falta de medicação nos postos de saúde são mais importantes 
resolver”

“Para mim, de tudo que a prefeitura fez, o mais importante foi na 
educação”.

DECLARAÇÕES PARTICIPANTES - JOVENS COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
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“Acho que construir a creche realmente é muito bom, tem mães que 
não conseguem ir trabalhar porque não tem onde deixar os filhos, 
até entram na justiça para conseguir uma vaga”.

“Essa reforma é onde?
  
“Essa é a que eu vi, construíram do zero não foi  reforma, pegaram 
uma unidade e transformaram”.  

“Acho que essa é do Quintino, parece que agora retomou muitas 
obras ficam paradas”. 

“Quando que foi isso? Só agora vai fazer ?”

“Falou que vai ter as coisas mas pergunta se vai ter gente para 
trabalhar, vai ter que contratar”. 

“Quando vamos a algum posto de saúde, eles sempre encaminham 
a gente para outro lugar”. 
 
“Tem enfermeira que nem olha para sua cara, deixa você lá jogado”. 
 
“Concordo que aqui é por cor, tem gente que fica la desde de manhã 
esperando ai chega a noite e ainda não fi atendido,  e tem gente que 
chega e já passa tudo na frente”.

“A gente não vê o que ele faz, só estamos vendo agora”.

“Falta comunicação, não sabemos como está sendo o trabalho 
dele”.

“São serviços essenciais esses que estão fazendo”. 

“Em geral, tudo é importante”.

"Educação e saúde é muito importante, mas não deixa desmerecer 
os assuntos de mobilidade”.

“No momento da pandemia, o certo era terminar todos os hospitais”. 

“Agora todos os hospitais estão focados no Covid e quem tem 
outras doenças e não tem para onde ir”. 

“Eles não estão deixando as pessoas continuarem os outros 
tratamentos”. 

“Fui procurar o atendimento médico com muita dor, estava sem 
mascara não me atenderam, duvido que lá não tinha alguém para 
me atender, fora que tinha umas duas enfermeiras sentadas”.
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“Os ônibus de Ribeirão misericórdia, um descaso, vive quebrando”.  
 
“Falaram de vaga de escola so não especificamente de creche”.  
 
“Acho que talvez conseguem terminar a tempo”.
 
“Abrir é fácil quero ver se vai ter funcionário para funcionar, os 
equipamentos, ar condicionado nos vimos que tem”.

“Vai abrir novas escolas, mas ai falaram que não vai ter aula este 
ano, vão fazer revezamento dos alunos”.
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“São obras importantes, ficou parada por muito tempo, agora 
retomou novamente pra terminar e desafogar”.

"Falta muito remédio”.
 
"Eu vi na televisão, esta faltando muito medicamento”.
 
"Eu vi que encontraram muito remédio tudo vencido”.

"Eu faço tratamento, falta muito os remédios pra mim”.

"Está começando a aparecer”.

"Você anda parece que tem um morro, não é lisinho, seria legal 
recapear mesmo”.

"Tinham que fazer igual fizeram na Francisco Junqueira”.

"Aqui tem mais tapa buraco, que dura só dois meses”.

"Acho que é muito pouco o que fizeram”.
 
"A gente não vê esses 400 km, não tem tudo isso”.

"No Heitor Rigon na Zona Norte eu não consegui matricular minha 
filha de jeito nenhum”. 

"Isso é mentira, eu te falo com toda convicção que isso é mentira, eu 
ando pra todo lado em Ribeirão e eu não vejo tudo isso não”. 

"Eu não percebo todo esse recapeamento não”.

"A Dina Rizzi deu uma melhorada sim, melhorou muito, lá era uma 
buraqueira sem fim”.

"São coisas boas, na pratica são boas não na teoria"

"As que eu conheço melhorou muito, na Dina Rizzi la era perigoso ai 
eu passei la e vi que melhorou muito realmente”.

"A UPA do Quintino é uma vergonha, eu não sei o que acontece com 
os médicos então”.

"Acabou estragando tudo de novo”.
 
"Mas pelo menos esta fazendo alguma coisa”.

"Ah isso sim, se for realmente entregar nas próximas semanas será 
bom”.

"A UPA são os mais importantes, neste momento o mais importante 
são as UPAs”.

"Por enquanto as aulas estão suspensas, precisamos de assistência 
medica”.

"Nunca tinha visto esses vídeos, nem na internet eu não vi”.

"Eu vi lá porque moro lá perto aí vi que estão pintando”. 
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“Recapeamento eu não sabia”.

"Essas obras da UPA eu não sabia como esta do lado de dentro, 
achei interessante”.

"Algumas ruas vc 'veja' que fizeram alguma coisa”.

"Obras boas, temos que concordar isso sim”. 

"Se fizeram tudo isso acho que não faltou mostrar nada não”

"Acho que eles falaram de todos, fizeram em todos os setores”.

"Falta cumprir, que falar é fácil”.

"Na educação falam que tem esse monte de vagas e não tem”
 
"Remédio tbm, tomo remédio continuo e não tem 

"Não só vaga na escola, acho que o tempo também, só têm até às 
16h da tarde, acho que poucas pessoas conseguem trabalhar só 
este período”.

"Não sei como que vamos fazer quando voltar o comércio com as 
crianças”. 

"Treinar essas enfermeiras mal educadas”.

"Colocar as upas pra funcionar”.

“Dar lazer e educação”. 

"Professores de qualidade”.

“No Jornal Regional passa muito essa propaganda, principalmente 
dos viadutos”.

“Da UPA não é de hoje, faz muito tempo que estão fazendo”.

“Contratou mesmo, eu não sei se foi todo esse número não de 
médicos”.

“Eu preciso de médico, acho que não tem todo esse número de 
médico, se tivesse não precisaria ficar tanto tempo esperando 
atendimento”.

“Atendimento de especialista pra mim está perfeito”.

“Você levou sorte, ortopedista pro meu filho eu não consigo”.

“A rede municipal não conversa com a rede estadual, não é culpa 
dos profissionais”.

“Tem bairro que não tem nem saneado básico”.

“470km é pouco para Ribeirão”.

“Antes fazia só o tapa buraco que era uma vergonha, e agora ele foi 
lá e fez”.
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“É um universo paralelo este video, falta bastante para recapear”. 

“Como iria entregar o Pacaembu sem asfalto”.

“Só vi escolas novas nos bairros novos”.

"Escolas nesses bairros são das construtoras”.

“Falta muita vagas nas creches”.

“Não adianta escola nova se não tem manutenção, está muito 
complicado a questão da educação, chegam no quarto ano sem 
saber ler”.

“As escolas antigas, todas, precisam de reformas estruturais, 
mandam as verbas para as escolas e eles fazem obras meia boca, 
ele cortou professores horistas, agora  está sem monitores, 
contrataram alunos do ensino médio para trabalhar com crianças  
sem preparo nenhum, aí deixam cair, e este assunto é muito sério”.

“Mas aí era para dar oportunidade de emprego”.

“Essa queda da educação veio na época do Covas, a tempos atras”. 

“Na saúde eu acho que nem começou”.

“Desnecessário corredor de ônibus nessa hora”. 

“Eu pego remédio e todo mês falta”.

“Até dipirona falta, até soro estavam reclamando que não tinha”.

“Queria morar nessa Ribeirão da propaganda”.

“No posto do Castelo, os médicos são maravilhosos, mas remédio 
nunca tem, eles falam que só em paracetamol e o resto preciso 
comprar”.

“É fica muito boa do Ribeirão Verde, Marincek estava precisando”.

“Na questão da infraestrutura ele está fazendo um bom trabalho, 
muita coisa começou antes da pandemia, se ele parasse poderia dar 
até multa”.

“Eu não quero ver nada disso de obra, de corredor de ônibus, quero 
resolver a questão da saúde”.

“Isso aí da UPA, se acontecer toda essa obra, será maravilhoso”.

“Essas obras eu acompanhei, sei que roubaram todos os ar 
condicionados, foram colocar sem porta, se já estivesse pronto não 
gastaria tanto na UPA da 13 de maio”.

“Todos os governos anteriores pegou um dinheirinho nessa obra da 
UPA”.

“Prefeito está com uns pontinhos nessas obras da saúde”.

“Ele fez muito menos que ele prometeu, está fazendo agora nos 
últimos 4 meses de mandato”.
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“Se tivesse começado a trabalhar antes, já teria terminado a obra da 
UPA”.

“É no meu bairro essa UPA Norte, se ele não fechar a distrital ele 
ganha votos aí”.
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“Se eu vi isso umas duas vezes foi muito”.

"Do quintino esta sucateada, destruído”.
 
"Lá é obra federal com recurso federal e não da prefeitura”.

"Temos que ver como que vai ser atendimento”.

"Remédios dos postinhos, vários tipos não tem, sempre falta”.

"A UPA do Sumarezinho e da Cuiaba faz muito tempo que está 
parado”.
 
"É pouco recapeamento”.

"Se você andar tudo dá isso ai mesmo de recapeamento”.

"O que ele esta falando é verdade tem muita coisa”.
 
"Estão fazendo sim”.

"Estão fazendo nos bairros bonitos”.

"Em todo lugar que eu andei está melhor, antes era maior 
buraqueira e agora melhorou muito”.
 
"Tinha coisa que demoraram 30 anos pra fazer e eles fizeram um 
'avenidão' ficou perfeito”.

"Não vi isso não, mas não usei postinho, tenho que ser sincero”.

"Se ele fizer tudo isso aí vai ficar 10 a cidade, mas tem que manter 
né”.
 
"Todo postinho tinha guarda civil, hoje não tem mais, a população 
não esta respeitando os guardas municipais”. 

"Alguns eu vi, só alguns pedaços”.

"Eu vi mesmo essas obras”.
 
"Todas elas começam igual e depois muda”. 

"Conheço essas obras da zona leste”.

“Morei perto deste viaduto, demorou muito esse viaduto, virou uma 
novela”.

"A passarela do progresso estão mexendo lá”. 

"Do Amin Calil vai resolver o problema mas já era pra ter feito isso”. 

"Depende dos outros, é muito do partido não é a prefeitura que 
consegue fazer uma obra dessa ai”.

"O mais importante é saúde e educação"

"Tudo é importante”.
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"Fazer é fácil, quero ver manter tudo, fazer funcionar”.

"O que mais preocupa a população é o ar condicionado não estar 
funcionando”.

"É uma obra bem vinda de grande porte, mas o antigo posto, que 
administra é a Santa Lydia, terceirizou, tem que ser bem 
administrada”.

"Tem que fazer e tem que gerir, tem que alguém cuidar”.

“Ligou o bairro Portinari com o Flamboyant, isso é bom”.

“O viaduto da rotatória Amil Calil vai ficar muito bom”.

"Agora essa semana que começou as propagandas com as 
inaugurações das obras”.

“Tem muita rua que não precisava que ele fez”.

“Fez só nas ruas, falta as principais primeiro”.

“Pra ele fazer as principais, as paralelas tem que estar boa, se não 
ninguém vota nele”.

“Sou motorista de Uber, eu rodo bastante e eu posso dizer, é pouco 
recapeamento , ainda tem muitos buracos, o asfalto aqui é nojento, 
acho pouco 430km de recapeamento de asfalto”.

“Os corredores são necessários mas os comerciantes reclamam por 
falta de estacionamento”.

“Já deveria ter feito isso a 2 anos atras, não precisava esperar o 
ultimo ano”.

“A maioria ainda tem que terminar, deixa a entender que ele fala que 
tem que se reeleger para continuar as obras”.

“As vagas estão sendo criadas, sempre no futuro, aquele negocio de 
final de novela, segura tudo pro final”.

“Não é no ultimo ano que a pessoa precisa ir em uma UPA, eu já 
fiquei 6 horas esperando atendimento”.

“A obra da Av Portugal não foi necessária, não dá para entender 
porque fizeram lá”.

“Da Candido Portinari foi ótimo”.

“As obras da zona Sul vai ficar bom”.

“Não tem fluxo de carro”.

“Vai continuar travando nos mesmo lugares”.

“O trânsito afunila muito, mesmo com as obras”.

“Ribeirão precisa de um metro para melhorar o fluxo”.
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“Na Amin Calil deveria solucionar o problema rapidamente”.

“A obra do Planalto verde se fez necessário”.

“Candido Portinari lá melhorou muito, foi muito importante, fazia 
mais de 30 anos e ninguém fazia nada, foi muito bom”.

“Com o dinheiro que gastou com esses viadutos já dava pra ter feito 
umas 3 UPAs, é um absurdo o que ele fez”.

“Que vai entregar pode até ser, mas que vai funcionar é outra 
historia”.

“Antes dele pegar ja tinha estes projetos”.

“Essa UPA Norte vai custar duas vezes mais”. 
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