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Apresentação

A luta pela equidade de direitos no Brasil se apresenta como um desafio para todos os cidadãos 
e cidadãs. Os impactos dessas desigualdades sobre nossas criançassão visíveis a cada dianos 
grandes centros urbanos.Neste caderno você vai encontrar as Vozes das crianças da cidade 
de Salvadorque, em suas idades de 5 a 11 anos, falam e analisam por bairros, seus principais 
problemas e propostas apontadas por elas mesmas.

Resultado de um amplotrabalho de mapeamento, escuta comcrianças residentes dos 10 
territórios  de Salvador, este cadernoconsolida o trabalho de mobilização, consulta e análise 
sistematizada no âmbito do da Plataforma dos Centros Urbanos – programa  em que se 
inscreve o Projeto Vozes da Cidade: Crianças Adolescentes participando da Construção de 
Salvador. Neste processo, a AVANTE – Educação e Mobilização Social, parceira técnica do 
projeto escutou 127 criançasem toda cidade do Salvador.

As propostas e percepções das criançassobre sua cidade, constantes neste Caderno refletem 
as diferenças de acesso a serviços públicos e de informação dessas crianças  e suas famílias 
entre os diferentes e distantes bairros da cidade. Assim, evidencia como as desigualdades 
territoriais impactam suas vidas, demandando necessidades especificas e a necessária 
priorização das políticas e serviços diferenciados para uma mesma cidade.

O projeto PCU Vozes da Cidade: crianças e adolescentes participando da construção 
de Salvador tem como premissa central a participação deles e delas no planejamento 
municipal das políticas para infância e adolescência. E neste compromisso reside a parceria 
entre CMDCA, Prefeitura, UNICEF e AVANTE.  

A partir das propostas desse Caderno, e do Plano Municipal de Redução das Desigualdades 
Intramunicipais – ambos lançados no Fórum Municipal – a Prefeitura, o CMDCA e os 
adolescentes, organizados em um GT de trabalho, conduzirão realização descentralizada 
de10 fóruns territoriais na cidade que consistirão em espaços de discussão mais 
aprofundados com a comunidade local, sobre as propostas contidas nos Cadernos das 
Crianças e dos Adolescentes; as propostas da IX Conferência Municipal; juntamente coma 
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linha de base dos indicadores sociais e as ações e programas de governo voltados à infância 
e adolescência que foram implementados em cada uma das 10 prefeituras-bairro.

O resultado final de todas estas consultas na cidade será a verificação das ações realizadas 
por território e a consolidação do Plano Decenal Municipal dos Direitos da Crianca e do 
Adolescente. Um plano quer refletirá o esforço por uma política efetivamente integrada e 
menos desigual para infância e adolescência em Salvador.

Boa leitura e Participe dos Fóruns Territoriais!!



11

     
Área

Nº Bairros Habitantes km² Hectares
Total de 

crianças de  
0 a 11 anos

1 Acupe 11.213 0,51 51,25 1.693
2 Barbalho 9.227 0,52 52,35 1.195
3 Barris 4.845 0,45 44,56 515
4 Boa Vista de Brotas 2.964 0,21 21,16 381
5 Brotas 70.158 5,04 503,84 9.844
6 Candeal 13.553 0,66 66,43 2.076
7 Centro 15.695 0,85 85,39 1.440
8 Centro Histórico 2.253 0,39 38,89 354
9 Comércio 1.345 1,39 139,10 245
10 Cosme de Farias 38.341 0,96 96,31 6.915
11 Engenho Velho de Brotas 25.703 0,94 93,97 3.990
12 Garcia 14.180 0,79 79,27 1.681
13 Luiz Anselmo 11.503 0,96 95,89 1.863
14 Macaúbas 8.556 0,30 29,68 1.402
15 Matatu 10.542 0,66  65,68 1.454
16 Nazaré 12.571 1,11 111,39 1.433
17 Santo Agostinho 4.796 0,22 21,61 528
18 Santo Antônio 4.170 0,33 32,99 571
19 Saúde 6.232 0,28 28,41 673
20 Tororó 4.717 0,44 43,94 628
21 Vila Laura 14.524 0,84 83,72 1975

287.088 17,86 1.785,83 40.856

PREFEITURA-BAIRRO I
Centro / Brotas
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Prefeitura Bairro I – Centro/Brotas

O território de Centro/Brotas possui 21 bairros integrantes, distribuídos numa área de 17,26 
km² com 287.088 habitantes - ou seja, 16 habitantes por km².

A escuta de crianças neste território foi realizada no dia 22 de outubro de 2015, com a 
participação de um grupo composto por 15 crianças – com a faixa etária entre 7 e 13 anos-  
da  Fundação Pierre Verger.

A seguir, um quadro sistematizado que apresenta o olhar das crianças sobre o território de 
Centro/Brotas, organizado pela equipe de trabalho, com vistas a destacar as falas coletadas 
no grupo.

 

Pontos Positivos
“O que eu gosto em Centro/Brotas”

Espaços para Brincar. 

“Eu brinco lá na Rua”.
“Eu brinco no meu quintal”.
“Eu caminho no Dique”.
“Na Ondina tem pista de patins, quando eu vou pra praia eu vejo”.
“Eu brinco na escada”.
“Então nosso sonho é ter crianças na rua, brincando de bola”.

Mobilidade Urbana.

“Eu caminho pra ir pra escola”.
“Atravesso duas pistas, subo a escada e chego”.
“De transporte”.
“A pé é ruim porque cansa e é bom porque a gente vai conversando e dando 
risada”.
“Andando a pé eu me adianto por causa dos engarrafamentos”.
“De bike”.
“Eu venho de skate também”.
“Andar é bom porque me adianto”.
“Eu vou de carro pra escola”.
“Vou no Salete e volto, vou na favela e volto, aí vou no Aquidabã, vou no 
Ferreira Santos, vou na Garibaldi, de transporte”.
“Eu atravesso três pistas e subo uma ladeira. Às vezes eu vou só, às vezes com 
meu irmão”.
“Eu já fui até a casa de meu pai, em São Caetano, de metrô”.
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Pontos negativos
“O que eu não gosto em Centro/Brotas”

Categorias Problemas Propostas 

Abastecimento de Água / 
Limpeza / Saneamento. 

“Quando eu vou pra escola eu vejo 
água suja”.
“Tem esgoto, tem cheiro ruim e 
fica gente lá fumando”.
“E atrás do médico (UPA) fica um 
fedor horrível de esgoto assim”.

“Consertar os esgotos porque fica 
fedendo”.
“E as pessoas lá no prédio ficam 
jogando lixo pra baixo”.

Mobilidade Urbana. 

“Na Vasco da Gama só tem uma 
sinaleira”.
“Lá onde eu moro não tem sinal 
não; tem que atravessar a passarela 
e dá medo porque é muito alta”.
“Os carros estacionam na calçada e 
aí a gente tem que sair”.
“De manhã quando eu vou para 
escola, eu tenho que passar ali por 
aquele viaduto e não tem como, 
porque não tem sinalização”.
“Andar a pé é ruim porque é 
perigoso, você pode ser assaltado”.
“Ali, em frente ao Bompreço, não 
tem aquelas ladeiras? Então, não 
tem um mercadinho e uma rua? 
Ali, dizem que acontece assalto 
aqui e acolá, toda hora, eu tenho 
que passar ali pra ir pra casa, só se 
eu der asas e voar”.
“De ônibus é ruim porque você 
corre o risco de ser assaltada; o 
cara chega lá: saca tudo! Aí, ou 
você dá sua vida ou você dá suas 
coisas”.
“Demora de atravessar porque 
senão o carro pega a pessoa”.
“A gente espera aquele sinal, que 
vai do 99 e tem um delay...” 
“A sinaleira demora pra abrir o 
sinal”.
“Aqui na Vasco da Gama só tem 
aquela sinaleira lá em baixo”.
“Você andar na calçada às vezes 
você nem consegue porque tem 
carro estacionado”.
“O metrô aqui, o único lugar que 
tem estação é Brotas”.

“Devia ter uma sinaleira, ou uma 
faixa, ou pelo menos um guarda de 
trânsito dizendo de quem é a hora de 
passar”.
“Para os carros na calçada podia botar 
aqueles ferrinhos”.
“Podia fazer que nem nos Estados 
Unidos e multar [os carros na 
calçada]”.
“O transporte [público] podia ser bem 
melhor”
“Cadeira com almofadas, mais 
confortáveis”.
“Podia ter trem”.
“Tipo assim, tem uma quantidade de 
multas que perde pontos na carteira e 
aí fica sem dirigir. Uma multa já devia 
apreender a carteira, pelo menos por 
um mês, dois meses”. 
“E transporte devia ser bem melhor”.
“Devia ter uma sinaleira, quando 
fechasse lá, abria cá, quando fechasse 
aqui, abria lá”.
“Podia ter tipo assim: metrô, já tem, 
mas o metrô daqui... E trem, podia ter 
mais trem”.
“O metrô devia parar próximo de sua 
casa, porque, tipo assim, é melhor 
andar de ônibus porque o ônibus te 
deixa perto de casa”.
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Segurança e Violência.

“Tem muitas vezes guerra de 
facções, por todo lugar aqui”.
 “Onde eu moro tem facções”.
“É como um leão brigando com 
outro”.
“Ontem mesmo, onde eu moro, 
teve tiroteio”.
“Na TV Record”.
“Assalto na rua próxima ao 
Bompreço”.
“Onde eu moro, do lado tem um 
beco que, pra você passar, você é 
revistado praticamente e fica um lá 
em cima no topo da casa, fica só 
olhando pra você, você passa, e ele 
sacando aonde você foi e voltou. 
Aí é chato”.

“A seguramça, poderia colocar mais 
policiais na rua, nas escolas públicas”.
“Ali nos Barris, tem aquele parque; ali, 
ninguém mais brinca, por causa do 
perigo”.

Educação. 

“Hahaha, eu na escola. Se eu 
chegar todo de branco dizem que 
eu estou fazendo Macumba, só 
porque eu sou do Candomblé”.
“Se eu passo de ano na escola, diz 
que eu fiz Ebó pra passar”.
“Às vezes, pra eu fazer a prova, eu 
fico cantando música de capoeira, 
porque eu me concentro mais. 
Aí já falam: o cara tá fazendo 
Macumba ali, bota ele pra fora da 
sala”.
[sobre preconceito religioso e de 
cor]“Isso ofende as pessoas”.
“Essa daqui foi assaltada em frente 
à escola hoje”.
“E em frente à escola tinha um 
buraco grandão, a menina até caiu 
ali dentro”.
“Lá na escola não tem merenda 
não”.

“É preciso ter respeito. Se uma pessoa 
se coloca no lugar da que está ‘coisando 
bullying’, ela vai entender, porque isso 
não é uma coisa boa, [...] porque se 
fosse com eles, eles não iam gostar.”
“Mais recreio nas escolas”.
“Devia ter segurança nas escolas”.
“Os ônibus e as vans escolares poderiam 
ter poltronas mais confortáveis”.
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Espaços para Brincar. 

“Eu tenho que sair daqui e ir lá, 
nos Barris [ até a pista de skate 
na altura do 5º centro] e lá é um 
lugar muito perigoso, lá tem 
pessoas - eu não gosto nem de 
dizer isso - que não prestam, 
ficam fumando lá”.
“Se você estiver brincando na rua, 
tem a ‘capacidade’ de você ser 
assaltado”.

“Bem que podia ter mais lazer pras 
crianças... quadras, parques”.
 “Futebol, volley, basquete”.
“Ter, pelo menos, pista de skate”.
“E devia reformar aquela quadra da 
UPA”.
“Falar com ACM Neto pra reformar”.
“A gente precisa de mudança”.

Convivência Familiar e 
Comunitária. 

“Iluminação, tem lugar que é raro 
ter luz”.
“Tem muitos amigos meus que 
eu não tenho muita convivência 
com eles, porque eu não posso sair 
de casa. Eu moro em prédio, eles 
moram em casa, aí eles vão dizer: 
chegou o playboy”.
“Eles falam assim: aqui é favela”.
“Tem muito preconceito nesse 
lugar”.
“Religião e cor”.
“Tem uma mulher em frente lá 
em casa que, quando a gente está 
jogando bola, ela fala que vai furar 
a nossa bola; a gente dá um chute 
no portão dela e sai correndo”.
“Lá na rua também tem uma 
mulher que fura a bola”.

“Reurbanização, somente isso, 
reurbanizar toda a cidade”.
“Precisa melhorar o lazer”.
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Área

Nº Bairros Habitantes km² Hectares
Total de 

crianças de  
0 a 11 anos

1 Alto da Terezinha 14.010 0,94 94,30 2.982

2 Coutos 26.005 1,78 178,44 5.088

3 Fazenda Coutos 24.255 0,85 85,46 5.520

4 Ilha de Bom Jesus dos Passos 1.465 0,47 46,74 284

5 Ilha de Maré 4.236 11,01 1.100,82 932

6 Ilha dos Frades 733 13,61 1.360,99 136

7 ltacaranha 16.088 1,02 101,80 3.056

8 Nova Constituinte 9.410 0,97 97,48 2252

9 Paripe 55.039 4,86 486,41 11.498

10 Periperi 49.879 3,38 338,13 9.264

11 Plataforma 34.034 2,34 233,57 6.430

12 Praia Grande 6.091 0,39 39,49 1.116

13 Rio Sena 16.379 1,05 104,54 3.533

14 São João do Cabrito 21.284 0,92 91,99 4.406

15 São Tomé 7.207 9,24 924,02 1.564

286.115 52,84 5.284,18 5.8061

PREFEITURA-BAIRRO II
Subúrbio / Ilhas
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Prefeitura-Bairro II – Subúrbio / Ilhas 

A subprefeitura do Subúrbio/Ilhas reúne 15 bairros com uma população de 286.115 habitantes, 
numa área de 52,84 km² com baixa densidade (5,4) de habitantes por km. As ilhas possuem 
pequenas localidades próximas ao mar; a densidade é maior no subúrbio ferroviário.

A escuta de crianças neste território foi realizada no dia 25 de setembro de 2015, com a 
participação de um grupo composto por 17 crianças, com a faixa etária de 5 anos, da turma 
do último ano da educação infantil na  Creche João Paulo II.

A seguir, um quadro sistematizado que apresenta o olhar das crianças sobre o território de 
Subúrbio/Ilhas, organizado pela equipe de trabalho, com vistas a destacar as falas coletadas 
no grupo.

Pontos Positivos
“O que eu gosto no Subúrbio /Ilhas”

Convivência Familiar e 
Comunitária.

“Na casa de minha avó tem uma maré”.
“Meu pai pega peixe”.

Espaços para Brincar.

“Eu brinco no parque, na praia. Na praia eu perdi um barquinho, que eu 
acho que Gustavo deixou o barco dentro da areia.”
“Eu brinco muito em casa”.
“Eu brinco no carro”.
“Na praia, no shopping e no Parque São Bartolomeu” 
- Praias frequentadas pelas crianças: Inema, São Tomé de Paripe, Tubarão, 
Itacaranha, Ribeira – além de Ondina.
“[Gosta de] nadar e mergulhar”.
“[Gosta porque] tem algodão doce”.
“[Gosta de] soltar pipa”

Mobilidade Urbana.

“Vou pra praia de carro”.
“De busu”.
“Eu vou de moto”.
“Vou ‘de’ a pé”
“Andar de ônibus é fácil, é muito legal”.
“Ônibus é bom quando chega rápido”.

Saúde

“Eu quando estava doente tive que tomar duas injeções uma do lado da 
outra da bunda”.
“O homem pegou o negócio [seringa], fez assim em mim, eu fiquei assim, ó: 
lálálálálá. Aí, quando eu parei de chorar ele foi e me deu um pirulito”.
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Pontos Negativos
“O que eu não gosto no Subúrbio / Ilhas” 

Categorias Problemas Propostas 

Abastecimento de Água / 
Limpeza / Saneamento. 

- Lixo jogado em ruas, parques e praias.
“Quando a minha casa tá toda entupida, 
se eu ligar a água sem o balde, a minha 
vasilha vai ficar toda cheia, aí tem que 
jogar no vaso de fazer cocô e mijar”.

“As pessoas não jogar lixo na 
água”.

Mobilidade Urbana. 

“Esse trânsito pode deixar as pessoas 
demorar, para quando as pessoas 
quererem ir pro trabalho, aí a escola fica 
acabando e fica engarrafamento”.
“Minha mãe se atrasa muito quando 
ela vai pro trabalho, porque o 
engarrafamento tá muito grande”.
“Andar de ônibus pra mim é ruim”.
“Fica balançando toda hora”.
“Aí a gente vomita no ônibus”.
“Eu espero muito no ponto”.
“Às vezes o ônibus passa correndo, aí 
você faz assim [chamando o ônibus com 
o braço] e o ônibus passa correndo”.
“O cara parou lá embaixo”!

“Acabar o trânsito”.
“Parar os trânsitos dos barcos. Até 
os carros, caminhão”.
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Segurança e Violência.

“Salvador é um pouco ruim. Porque tem 
umas coisas que acontece feia. Teve um 
primo meu que morreu. Ele ‘tava’ no 
carro, aí o ônibus passou por cima do 
carro, ele ficou por baixo do ônibus”.
“Meu avô morreu porque ele estava 
andando de carro, aí ele andou e quando 
chegou no final da pista veio uma 
Ferrari, um barbeiro, vindo correndo, aí 
passou por cima do carro dele”.
“Quando minha vó deixou eu brincar 
um pouquinho lá na praia, eu vi, minha 
vó não viu, o carro andando, quando 
apareceu um ladrão que eu vi, o ladrão 
estava com uma arma, atirou no carro; o 
carro ‘tava’ assim, depois quando a roda 
daqui furou, o carro capotou, matou o 
motorista que estava dentro”.
“Ó, até que lá no Parque São Bartolomeu 
tinha 05 polícias lá”.
“Ó pra isso, tirou o homem, mandou o 
homem ficar preso assim...”.
“Um dia, lá no parque São Bartolomeu, 
um homem matou 05 pessoas, 07 
polícias, aí eu se abaixei”.
“Eu tenho medo de polícia; ô, não, meu 
primo que tem medo de polícia”.
“Eu tenho medo de ladrão”.
“Eu tenho medo de polícia também”.
“Eu tenho medo de monstro”.
“Eu tenho medo de jacaré”.
- As crianças também relatam acidentes 
com lanchas e jet skis. 

“Diminuir as mortes”.

Saúde 

“Mas quando chega no hospital fala que 
o homem já morreu logo”.
“No médico é ruim porque tem vezes 
que dá pra tomar injeção”.
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Espaços para Brincar 

 “Mas só que o Parque São Bartolomeu 
está só com um ‘pinguito’ de brinquedo 
e está tendo muito tiro lá”.
“Minha vó me contou que o ladrão 
matou 02 homens lá”.
“Também tem cobra lá”.
“E as pessoas jogam lixo e a água faz 
poça”.
“Quando eu estava no Parque São 
Bartolomeu eu vi um menino se 
afogando, só que não foi só por causa da 
água não, eu vi um jacaré”.

“Aqui tem parquinho, mas tá quebrado”

Para melhorar o Parque elas 
sugerem:
“Não Jogar lixo”.
“Pegar os jacarés e tirar do rio”.
“Tirar a cobra do mato”.
“Não matar as pessoas”.

Convivência Familiar e 
Comunitária 

“Na minha tem um cachorro que fica 
na escada que fede. Ó, cheiro de carniça 
danada!”

“Eu tenho medo de ficar em casa 
sozinha”.

“Ó, minha mãe saiu e eu fiquei só, 
quando acordei, chorei, chorei, chorei 
muuuito”.
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Área

Nº Bairros Habitantes km² Hectares
Total de 

crianças de  
0 a 11 anos

1 Águas Claras 37.029 3,55 354,85 8.045

2 Boca da Mata 8.068 1,43 143,37 1.565

3 Cajazeiras II 1.137 0,51 51,21 186

4 Cajazeiras IV 3.364 0,37 37,35 638

5 Cajazeiras V 5.422 0,65 64,93 969

6 Cajazeiras VI 7.341 0,42 41,96 1.468

7 Cajazeiras VII 4.524 0,41 40,86 928

8 Cajazeiras VIII 13.013 1,27 127,15 2.902

9 Cajazeiras X 8.513 0,67 67,46 1.422

10 Cajazeiras XI 16.899 3,15 315,11 3.428

11 Castelo Branco 33.510 2,28 228,40 6.372

12 Dom Avelar 11.842 0,77 76,62 2.269

13 Fazenda Grande I 11.459 1,23 123,14 2.065

14 Fazenda Grande II 18.159 2,12 211,80 3.521

15 Fazenda Grande III 7.464 0,83 82,81 1.343

16 Fazenda Grande IV 4.774 1,11 110,52 963

17 Jaguaripe I 5.487 1,38 138,01 1.214

198.005 22,16 2.215,54 39.298

PREFEITURA-BAIRRO III
Cajazeiras
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Prefeitura-Bairro III - Cajazeiras 

A subprefeitura de Cajazeiras compreende 17 bairros distribuídos numa área de 22,18 km² 
com um a população total de 152.653 habitantes que corresponde a 8,9 habitantes por km².

A escuta de crianças neste território foi realizada no dia 10 de setembro de 2015, com a 
participação de um grupo composto por 10 crianças, com a faixa etária de 4 e 5 anos, da  
instituição Casa do Sol.

A seguir, um quadro sistematizado que apresenta o olhar das crianças sobre o território de 
Cajazeiras, organizado pela equipe de trabalho, com vistas a destacar as falas coletadas no 
grupo.

Pontos Positivos
“O que eu gosto em Cajazeiras”

Convivência Familiar e 
Comunitária.

“No caminho pra escola tem flores, perto da minha casa não”.
“Ela já me viu na Igreja, a gente fica brincando lá fora”.
“Brincar com Layla e Lavínia”.
“Comer muito doce”.
“Perto de minha casa tem muita árvore e eu gosto”.
“Gosto do mercadinho”.
“Eu moro nos prédios”.
“Eu moro em Cajazeiras V”.

Espaços para Brincar.

“Pular cerca”.
“Brincar de boneca”.
“Brincar de casinha”.
“Assistir”.
“Gosto de fazer café”.
“Subir em árvore”.
“Brincar de pega-pega, brincar na piscina e no parque”.
“Brincar de carro”.

Mobilidade Urbana.

“De bicicleta ou também a pé”.
“Ou de skate”.
“Eu ando de ônibus, moto e taxi”
“Eu venho pra escola de ônibus, eu vejo as coisas”.
“O ônibus passa rápido”.
“Meu pai gosta de ‘amoto’, eu pergunto pro meu pai: - Pai, posso ir com você? 
Ele diz não, só quando você for pra escola”.

Saúde
“Eu fui no médico aqui perto tomar injeção e foi bom”.
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Pontos Negativos
“O que eu não gosto em Cajazeiras”

Categorias Problemas Propostas

Abastecimento de Água / 
Limpeza / Saneamento. 

“A minha rua tem barata”.
“A minha rua tem lixo”.
“O caminhão de lixo não passa na 
minha rua”.
“Minha rua é muito bagunçada”.
“As pessoas jogam o lixo no chão, aí 
quando o caminhão de lixo chega, pega 
o lixo e joga no caminhão fedorento 
dele”.
“Na rua de trás tem lixo”.

“A rua precisa consertar”.
“A rua é de todo mundo”.
“Flores”.
“Umas flores diferentes”.
“Arco-íris”.

Mobilidade Urbana. “Eu não gosto de andar a pé”.

Segurança e Violência.
“Se eu visse aquelas coisas ruins 
eu arrumava tudo”.
“Arrumava os parques”.

Saúde. 
“Cuidar das pessoas”.
“Atender as pessoas”.
“Ajudar as crianças”.

Espaços para Brincar. 

“O parque está enferrujado, a gente já 
sabe”.
 “Parquinho tem brinquedos quebrados 
que precisa consertar”.
“Tem um monte de sujeira”.
“No parque tinha muitos brinquedos, 
alguém destruiu”.
“Em Cajazeiras VIII também está 
enferrujado”.

“O parque está enferrujado e a 
gente vai mandar uma carta para a 
prefeitura vir consertar o parque”.
“A prefeitura vai ter que consertar”.
“A gente vai ter que ajudar, né? 
A gente vai ter que pedir pra 
ninguém ‘num’ quebrar”.
“O parquinho precisa consertar”.
“A gente vai pegar uma vassoura, 
uma pá, pra todo mundo limpar o 
parque da Cajazeira V e também 
vai transformar a Cajazeira V 
em um parque limpo cheio de 
brinquedos”.
“Na minha rua eu queria que 
tivesse uns parquinhos”.
“Vários parquinhos, não é pouco 
parquinho não”.
“Brinquedo”.

Convivência Familiar e 
Comunitária. 

“Não gosto que mexam com meu irmão 
que é doente”.
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Área

Nº Bairros Habitantes km² Hectares
Total de 

crianças de  
0 a 11 anos

1 Aeroporto _ 10,12 1.011,62 _

2 Alto do Coqueirinho 11.145 0,47 46,56 2.326

3 Areia Branca 2.594 2,96 296,00 692

4 Bairro da Paz 19.407 1,40 140,04 4.740

5 Boca do Rio 48.032 2,69 268,79 8.234

6 Cassange 4.633 15,11 1.511,24 1.077

7 Imbuí 26.540 2,50 250,09 3.385

8 Itapuã 66.961 9,88 987,93 11.059

9 Itinga 11.951 3,38 337,61 2.585

10 Jardim das Margaridas 4.592 2,32 232,44 766

11 Mussurunga 30.838 4,90 489,73 5.347

12 Nova Esperança 6.732 11,70 1.169,80 1.921

13 Patamares 6.156 4,62 462,08 888

14 Piatã 11.441 6,18 618,06 1.425

15 Pituaçu 14.881 5,89 589,35 2.619

16 São Cristóvão 53.906 4,23 423,39 11.488

17 Stella Maris 20.641 5,47 546,60 2.860

198.005 22,16 2.215,54 39.298

PREFEITURA-BAIRRO IV
Itapuã / Ipitanga 
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Prefeitura-Bairro IV – Itapuã / Ipitanga 

A subprefeitura bairro de Itapuã e Ipitanga reúne 17 bairros - é a maior em extensão com 93, 
81 km² e uma das mais populosas também, com 340.450 habitantes.

A escuta de crianças neste território foi realizada no dia 11 de setembro de 2015, com a 
participação de um grupo composto por 10 crianças, com a faixa etária entre 9 e 11 anos, na 
Escola Municipal Malê Debalê.

A seguir, um quadro sistematizado que apresenta o olhar das crianças sobre o território de 
Itapuã / Ipitanga, organizado pela equipe de trabalho, com vistas a destacar as falas coletadas 
no grupo.

Pontos Positivos
“O que eu gosto em Itapuã/Ipitanga”

“A praia”

“A Lagoa do Abaeté”

“O Parque na Orla”

“A Praça da Igreja”

“O Shopping Salvador Norte”

“O cinema do Shopping”

“O Parque do Abaeté”

“O CRAS”

“A Casa da Música”

“As roupas de 10 reais”

“A pracinha indo para a praia”
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Pontos Negativos
“O que eu não gosto de Itapuã/Ipitanga”

Categorias Problemas Propostas

Abastecimento de Água / 
Limpeza / Saneamento.

“Esgoto a céu aberto”.

“Muito lixo nas praias e no Abaeté”.

“O lixo na praia e o canal de esgoto 
que cai na praia”.

“Tirar o lixo das praias e das ruas”.

Mobilidade Urbana. 
“O ônibus é mais ou menos, mas o 
preço está muito caro”.

Segurança e Violência.

“A violência”.

“A falta de segurança e assaltos”.

“Falta de policiamento”.

“Tráfico de drogas”.

“Ter mais segurança”.

Saúde. 

“O atendimento da UPA é ruim, só 
ficam no zap- zap. E quando atendem a 
pessoa ficam na maior grosseria”.

“Na UPA falta atendimento médico e 
remédios. Minha vó nunca consegue 
pegar o remédio ela tem sempre que 
comprar”.

“Botar mais médicos e remédios 
para a gente”.

Educação. 

“As fardas da escola, que a Prefeitura só 
dá na época de eleição. E o sapato que 
dá é muito ruim”.

“A escola é pobre não tem sala de 
computação”

“A escola não tem estrutura e nem 
materiais”.

“Está faltando professores”.

“Ter uma qualidade melhor da 
farda e do sapato”.

“A merenda da escola quase todo 
dia é a mesma coisa, precisa de 
mais merendas”.

“Ter aula de informática na escola”.

“Ter aula de inglês”.

“Ter uma melhor estrutura”.

“Ter mais professores”

“Precisa de mais projetos como 
oficinas para ocupar o nosso 
tempo”.

“Piscina na escola para a gente fazer 
aula de natação”.

“Botar uma biblioteca bem grande 
na escola, antes tinha e acabou”.

“Ter mais materiais escolares”.
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Espaços  para  Brincar. 

“O espaço para a gente brincar na 
escola. Ali embaixo tem um ferro que 
eu me arranhei brincando”.

“Em Itapuã tem umas praças, mas estão 
horríveis”.

“Aqui falta espaço para a gente se 
divertir”.

“Botar um parque e uma quadra”.

Meio Ambiente e Urbanismo.

“As pistas esburacadas”.

“O lixo na praia e o canal de esgoto que 
cai na praia”.

“As construções inacabadas”.
“Falta de recurso público para Itapuã”.

“A Lagoa do Abaeté precisa de 
reforma, tá muito poluída e 
perigosa”.
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Área

Nº Bairros Habitantes km² Hectares
Total de 

crianças de  
0 a 11 anos

1 Boa Viagem 2.322 0,24 23,99 277

2 Bonfim 9.446 0,90 90,06 1.231

3 Calçada 5.024 0,73 73,50 954

4 Caminho de Areia 12.318 0,37 37,14 1.887

5 Lobato 29.169 1,51 150,82 5.820

6 Mangueira 12.310 0,28 28,24 2.283

7 Mares 2.359 0,26 26,49 346

8 Massaranduba 20.160 0,53 53,02 3.595

9 Monte Serrat 6.590 0,42 41,89 923

10 Ribeira 19.578 0,86 85,68 2.881

11 Roma 3.636 0,27 26,99 472

12 Santa Luzia 7.702 0,40 39,57 1.423

13 Uruguai 30.370 0,91 90,92 5.578

14 Vila Ruy Barbosa/Jardim 
Cruzeiro 19.448 0,42 42,04 3.014

180.432 22,16 2.215,54 39.298

PREFEITURA-BAIRRO V
Cidade Baixa 
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Prefeitura-Bairro V – Cidade Baixa 

A subprefeitura da Cidade Baixa engloba 14 bairros com 180.432 habitantes numa área pequena, 
de apenas 8,10 km² (quadrados), no entanto, densamente povoada - 22,3 habitantes por km².

A escuta de crianças neste território foi realizada no dia 23 de setembro de 2015, com a 
participação de um grupo composto por 11 crianças, com a faixa etária de 7 a 8 anos, na 
Escola Comunitária Luíza Mahin.

A seguir, um quadro sistematizado que apresenta o olhar das crianças sobre o território de Cidade 
Baixa, organizado pela equipe de trabalho, com vistas a destacar as falas coletadas no grupo.

Pontos Positivos
“O que eu gosto em Cidade Baixa”

Convivência Familiar e 
Comunitária / Espaços para 
Brincar 

“Amor, carinho e sinceridade”.
“Amigos para brincar”.
Parques
Pátio
Escola
Espaço cultural
Quadra
Casa
Brinquedoteca
Biblioteca

Mobilidade Urbana.

“Gosto de carro e bicicleta”.
“Gosto de bicicleta”.
“Eu gosto de andar de moto”.
No ônibus:
“O motorista do ônibus”.
“O banco alto”.
“A janela, quando eu fico sentada na janela da frente”.
“A espera” (quando o ponto é na sombra e a espera não é longa).

Saúde. “Comer frutas e verduras”.
“Alimentação saudável”.
“O remédio também”.
“O Posto de Saúde fica perto de casa”.
“Gosto da injeção”..
“A gente toma vacina”.

Educação. “A Professora”.
“A Diretora e a Coordenadora”.
“A biblioteca”.
“Fazer o dever”.
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Pontos Negativos
“O que eu não gosto em Cidade Baixa”

Categorias Problemas Propostas

Abastecimento de Água / 
Limpeza / Saneamento. 

“Na minha casa, quando o caminhão passa cedo e 
depois vai embora, as pessoas continuam jogando 
lixo pra amanhã pegar o lixo”.
“O pessoal joga lixo no esgoto”.
“Do nada, o pessoal joga lixo no chão”.
“O pessoal joga lixo na maré”.
“No dia de domingo só passa tarde”.
“Lá tem gato que também fica assim rasgando”. [Os 
sacos de lixo]
“E tem cachorro”. 
“Tem a água que passa também correndo”.

“Parar de jogar” [Lixo na 
rua]
“Tem que asfaltar a 
rua que está cheia de 
buraco”.
“Tapar os buracos”.
“A prefeitura e a 
EMBASA têm que tapar 
os buracos”.

Mobilidade Urbana. 

Na bicicleta:
“Eu tenho medo de andar de bicicleta porque é 
perigoso que a gente pode se desequilibrar, cair e 
o carro pegar”.
“Os buracos que a gente tem que desviar”.
“Meu pai sempre me dá [a bicicleta] mas eu acho 
perigoso porque o carro pode bater”. 
“Perigoso andar no quadro da bicicleta”.
“Na bicicleta se a gente apertar o freio e o freio 
não estiver bom a gente cai”.
“Tem trânsito”.
No ônibus:
“Não gosto do balanço do ônibus”.
“Eu não gosto da fumaça”.
“Do cheiro de gasolina”.
“Da violência no ônibus”.
“Eu não gosto de ninguém com a cabeça na janela”.
“O ônibus parou e o cara caiu de cabeça no chão”.
“Na ilha o homem deu uma cadeirada no motorista”.
“Eu não gosto de ficar em pé, que a gente pode 
desequilibrar e cair”.
“Eu enjoo”.
“É porque tem muita gente, aí não dá pra sentar”.
“Tem muita gente em pé”.
“Domingo é cheio”. 
“Sábado pior ainda, sábado é lotado, porque o 
pessoal vai tudo pra praia”.
“E tem que esperar o ônibus também”.
“O sol fica batendo na cabeça”.
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Segurança e Violência.

“É muito xingamento”. 
“Tem violência verbal”.
“Ela me bate, - mas ele me bate também”.
“A gente tá na rua brincando com nossos amigos, 
aí as pessoas pega e fica trocando tiro”
“Todo domingo na minha rua tem tiro”.
“Na minha, tem mais”.
“Lá todo dia tem”.
“Violência e maldade”.
“Eu vi, quando eu morava lá na outra casa, tinha 
um bocado de gente num bar, aí depois desceu 
pra encontrar com a menina; aí depois, eu vi, a 
menina ‘tava’ correndo porque viu a polícia. Aí foi 
e atirou. Foi lá pro céu”.
“E tem a casa da minha amiga, que é da minha 
sala, disse que entrou um ladrão na casa dela, que 
é lá em cima, aí foi e teve sangue”.
“Quando o ladrão saiu ela disse que a polícia foi e 
prendeu o ladrão”.

“Parar de xingar”.
“Se controlar”.
“Se a gente respeitar 
o outro, o outro vai 
respeitar a gente”.
“Parar de resmungar a 
mãe, a avó”.
“A gente precisa de 
solução”.
“Parar de matar”. 
“Parar de agredir”.
“Parar de bater nos 
outros”.
“Parar de jogar lixo no 
chão”.
“Parar de roubar”.
“Quando eu faço 
malcriação, eu faço 
assim: mãe, eu vou te 
obedecer e te amo!”

Saúde. 

“Eu não gosto porque quando tem muita gente 
ou a gente está sem cartão, aí a gente não pode 
entrar”.
“O problema do Posto perto de onde eu moro é 
porque ele tá sujo. E quando o banheiro está sujo 
ninguém lembra”.
“A demora de atender”.
“A SAMU demora”.
“Minha tia já chamou a SAMU e só chegou 
quando ela já estava no médico”.
“Eu detesto injeção”.

Espaços para Brincar. 

“Tem violência, quando a gente tá brincando na 
rua”.
“Quando a gente tá brincando aí chega uma 
pessoa e não deixa a gente brincar”. 
“Manda a gente sair”.
“Quando os maiores chegam a gente tem que 
deixar eles brincar. Porque eles mandam a gente 
sair” .

“Ter mais brinquedos 
no parque”.
“Ter mais brinquedos 
no parque para todo 
mundo poder brincar”.
“Ter mais parques e 
quadras”.
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Área

Nº Bairros Habitantes km² Hectares
Total de 

crianças de  
0 a 11 anos

1 Alto das Pombas 3.823 0,13 13,40 618
2 Amaralina 4.125 0,48 47,62 333
3 Barra 17.298 1,35 135,08 1.402
4 Calabar 6.484 0,14 14,13 1.269
5 Caminho das Árvores 12.323 2,05 204,52 1.368
6 Canela 5.339 0,37 36,55 400
7 Chapada do Rio Vermelho 21.955 0,61 61,16 4.251
8 Costa Azul 20.204 1,05 104,58 2.509
9 Engenho Velho da Federação 24.555 0,60 60,08 4.415
10 Federação 36.362 2,15 215,06 5.188
11 Graça 18.454 0,86 86,03 1.513
12 Itaigara 10.874 1,25 124,90 966
13 ' Jardim Armação 3.025 1,03 102,90 361
14 Nordeste de Amaralina 21.887 0,64 64,27 3.497
15 Ondina 20.298 2,07 207,11 2.405
16 Pituba 65.160 4,43 442,73 6.718
17 Rio Vermelho 18.334 1,70 169,86 1.889
18 Santa Cruz 27.083 0,60 60,10 4.929
19 STIEP 13.646 1,25 124,53 1.699
20 Vale das Pedrinhas 5.162 0,16 15,59 887
21 Vitória 5.225 0,31 31,24 394

361.616 23,21 2.321,44 47.011

PREFEITURA-BAIRRO VI
Barra / Pituba 
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Prefeitura-Bairro VI – Barra / Pituba 

Essa subprefeitura congrega 21 bairros dentre os mais nobres da cidade e, portanto, a 
população com maior poder aquisitivo. Dotado de infraestrutura e de serviços básicos, possui 
uma população de 361.616 habitantes distribuídos numa área de 23,21 km²

O território da Barra/Pituba, excepcionalmente, recebeu duas propostas de consulta de 
crianças: a primeira foi a consulta piloto da proposta em 12 de agosto de 2015, com 11 
crianças de 07 a 08 anos, na Escola Aberta do Calabar; a segunda, no dia 27 de outubro de 
2015, com 08 crianças de 03 a 08 anos, no Espaço Curumim, no Rio Vermelho.

A escolha desses dois espaços de consulta ajuda a melhor qualificar a consulta nesta 
subprefeitura marcada por grandes disparidades socioeconômicas, abrigando tanto as áreas 
de maior poder aquisitivo quanto aquelas de baixo poder de compra e alta vulnerabilidade 
social. Coexistem na subprefeitura Barra/Pituba locais de maior proteção social com outros 
de grande violação de direitos e altos índices de violência. As crianças no Calabar e no Rio 
Vermelho trazem os tons dessas desigualdades, bem como traçam o que há de comum entre 
esses dois mundos.

A seguir, os quadros sistematizados que apresentam o olhar das crianças sobre o território de 
Barra / Pituba, organizado pela equipe de trabalho, com vistas a destacar as falas coletadas 
nos grupos.
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Pontos Positivos
“O que eu gosto no Calabar”

ESCOLA ABERTA – CALABAR
“Brincar de boneca em casa”.
“Ficar na laje, no quarto e na janela”.
“Gosto de brincar”.
“Gosto de jogar na quadra”.
“Gosto de ficar na porta andando de bicicleta”.
“Gosto de jogar bola”.
“Eu gosto de ajudar minha mãe”.
“Ficar vendo o sol e os passarinhos”.
“Eu gosto quando meu pai vai para o parque comigo”.
“Eu fico na minha janela empinando arraia ou no Campo Santo”.
“Eu fico em casa brincando com meus irmãos”.
“A minha casa é pequena e só tem dois quartos, e minha mãe dorme no sofá e eu e minha irmã ‘dorme’ juntas”

Pontos Negativos
“O que eu não gosto em Calabar”
ESCOLA ABERTA – CALABAR

Problemas
As crianças levantaram alguns pontos que as incomodam no dia a dia - a maioria se refere à violência, seja a 
vivida no ambiente doméstico, seja a violência urbana.
“Não gosto de ir para rua porque pode ter tiroteio”.
“Não gosto de ficar sozinho em casa e de castigo”.
“Não gosto quando as pessoas me xingam ou me batem”.
“Eu não gosto de ficar em casa”.
“Eu não gosto de guerra de tiro”.
“Minha mãe me deixa às vezes muito triste e por isso que eu fico chateada”.
“Eu não gosto de tiroteio e de brigas”.
“Minha mãe não deixa eu brincar de bola”.
“Não gosto que fica caindo sujeira na quadra”.
“Eu não gosto que me coloquem apelido”.
“Eu não gosto da violência”.
“Eu quero que minha mãe pare de me bater um pouco, porque ela nunca deixa eu brincar, Nunca falei isso para 
ela porque eu tenho vergonha”.
“Eu não gosto quando tem tiroteio quando eu vou para quadra”.
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Pontos Positivos
“O que eu gosto em Barra / Pituba”

ESPAÇO CURUMIM – RIO VERMELHO

“Eu estudo na Lua Nova”.
“Eu estudo na Via Magia”.
“Eu ando de carro”.
 “Eu andei de ônibus na barriga da minha mãe em Belém do Pará”.
“Às vezes quando eu estou com meu pai eu vou a pé para escola”.
“Eu tenho um vídeo game”.
“Eu tenho um Furby; era 400 reais e agora é 100”.
“Eu tenho quatro desse bichinho [Furby]: um lobo, um gato, um pinguim e um cachorro”.
“Eu gosto de brincar de pega-pega”.
“Eu gosto muito de brincar de salsichão, é tipo esconde-esconde”.
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Pontos Negativos
“O que eu não gosto em Barra / Pituba”

ESPAÇO CURUMIM – RIO VERMELHO
Categorias Problemas Propostas

Mobilidade Urbana.

“O problema que sempre de manhã quando 
a gente estuda tem engarrafamento”.

“Eu pego engarrafamento todo dia do Rio 
Vermelho para a Federação, tudo por causa 
de uma escola, que fica uma fila de carro 
gigante”.

“Para acabar com o engarrafamento, tem 
gente que poderia usar outro caminho ou 
as pessoas irem mais tarde, em horários 
diferentes, porque aí todo mundo não ia 
sair no mesmo horário”.

- Como falar com todo mundo sobre sair 
em horários diferentes?
 “A gente pode ir no rádio”.
 “Fazer um protesto na rua”.
 “Fazer um vídeo e botar no facebook” “Ou 
pegar uma borboleta e botar na caixinha 
e levar para outros povos para falar do 
engarrafamento”.

“Árvore é considerado ser vivo no 
reino vegetal. Dizer às pessoas para 
não cortar árvores”.
“Eu pegaria uma casa velha que 
ninguém usa mais, eu ia demolir ela 
e botava uma praça ou alguma coisa 
legal para criança. Com natureza, 
oxigênio”.
“Pintar a cidade de cores lindas, 
pintando parques, as casas que estão 
feias e sem pagar”.
“Que as coisas ruins fossem caras e as 
coisas boas fossem baratas”.
“Eu não ia deixar matar as florestas. Às 
vezes precisa cortar uma árvores, mas 
não todas”.
“Cuidar do lugar abandonado”.
“Eu abriria mais escolas públicas”.
“Eu deixaria a cidade mais radical com 
pistas de corrida, com pistas de skate”.

Limpeza / 
Saneamento.

“Uma vez a gente foi a pé para o salão que 
minha mãe ia fazer a mão e a gente foi a pé, 
no caminho só tinha cocô de cachorro”
.“O maior problema do meu bairro é a falta 
de higiene, muita construção que deixa resto 
de poeira, cocô de cachorro”.
“Tem que ter mais lixeiras e organizadas: 
orgânicas e recicláveis”.
“Reciclar mais o lixo, fazer brinquedos com 
garrafas de refrigerante”
“A pracinha é muito suja, eu tenho alergia”
“Limpar as praias, porque quase não tem 
praia em Salvador que é limpa, quase tudo 
e suja”.

“Colocava fitas coloridas na cidade”.
“Limpar as praias, porque quase não 
tem praia em Salvador que é limpa, 
quase tudo é suja”.
“Eu ia botar pistas radicais e vídeo 
game para todo lado”.
“Não jogar lixo na rua”.
“Tem que ter mais lixeiras e 
organizadas: orgânicas e recicláveis”.
“Reciclar mais o lixo, fazer brinquedos 
com garrafas de refrigerante”.
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Segurança Pública.

“As pessoas que fazem mal às outras acabam 
sendo presas, por fazer mal, mas se a polícia 
tiver perto”.
“Eu não me sinto segura no meu bairro”.
“Um dia eu ‘tava’ saindo de casa e vi dois 
assaltantes serem presos. Já teve vários 
assaltos lá, minha irmã já foi assaltada, 
roubaram o celular dela, a sandália”.
“A minha babá ‘tava’ andando, aí o ladrão viu 
ela mexendo o celular e assaltou ela perto da 
minha casa”.
“As pessoas da creche têm medo da polícia 
porque pode matar o pai, o tio, o avô, a mãe, 
qualquer um da polícia”.
“Eu não tenho medo da polícia” (fala de 
todos)
“Eu acho que a polícia devia respeitar um 
pouco as pessoas, e ouvir o que elas têm a 
dizer. Porque eu vi uma polícia não deixando 
uma pequena pessoa entrar em um lugar”.
“Eu não me sinto segura, eu penso que o 
ladrão vai me matar. Na escola eu não me 
sinto segura, eu fico sabe como? Eu fico me 
escondendo o tempo todo. Às vezes o moço 
que fica no portão ele deixa o portão aberto 
e eu penso que um ladrão pode entrar e ir na 
minha sala e me pegar e minha mãe ter que 
pagar muito dinheiro para me soltar”.
“Pra me sentir segura eu acho que deveria 
ter um monte de polícia em volta do prédio”.
“Eu acho que deveria ter polícia em volta 
das casas. Eu queria que a polícia ficasse em 
volta da minha casa e me protegesse”.
“No meu prédio tá tendo uma onda de 
assaltos. Lu, minha babá, me contou que já 
sabe o ladrão da região dela, é um homem de 
boné que anda de bicicleta. É ridículo todo 
mundo já sabe e ele tá solto”.
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Saúde.

“Quando eu adoeço eu vou para o meu 
médico, meu pediatra. Minha mãe paga é 
300 reais a consulta”.
“O meu médico bota um palitinho na minha 
boca que tem sabor, é muito bom”.
“Eu não vou para o hospital há 4 anos”.
“Eu só vou em Posto de Saúde mesmo para 
tomar vacina. Doeu, eu tinha 4 anos e foi um 
escândalo só”.
“Eu já fui num Posto de Saúde em Praia 
do Forte, quando a água viva encostou em 
mim”.

Espaços para Brincar.

“Eu já fui na Praça Dona Flora que é uma 
praça bem grande e boa. Mas cortaram a 
grama que a gente ficava brincando e era 
massa”.
“Eu já fui na Pracinha que tem moto, eu 
brinco de moto e pula-pula”.
“A maioria das praças tem brinquedo, mas 
nem todas têm”.
“Eu já fui em uma praça que tinha uma feira 
do livro”.
“A pracinha é muito suja, eu tenho alergia”.
“Uma vez eu ‘tava’ na pracinha e tinha um 
monte de folha, aí eu pisei e caí no buraco, lá 
tem um monte de buraco”.
“Precisa limpar o areal nas praças, fazer tudo 
por elas”.
“O balanço tá quebrado, aí a pessoa senta e 
cai” 
“Isso aconteceu comigo, quando sentei no 
balanço, comecei a balançar e buf caí!”.
“Não jogar lixo nas ruas”.
“Quem levar cachorro, tem que botar umas 
placas: limpe o cocô do cachorro, e se ele 
quiser fazer xixi leva para a grama ou para 
o poste”.
“O lugar que eu mais gosto de brincar é aqui 
no Curumim”.
“Gosto de praia e da Praia do Forte”.
“Gosto de brincar na piscina da minha vó”.
“Também gosto de brincar no meu prédio 
antigo”.
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Área

Nº Bairros Habitantes km² Hectares
Total de 

crianças de  
0 a 11 anos

1 Alto do Cabrito 17.051 1,11 111,29 3.437
2 Baixa de Quintas 2.135 0,25 24,67 370
3 Boa Vista de São Caetano 17.688 0,59 58,96 3.416
4 Bom Juá 15.528 0,42 42,15 2.951
5 Caixa D'água 22.446 0,80 80,30 3.317
6 Campinas de Pirajá 11.673 0,96 95,71 2.483
7 Capelinha 16.033 0,42 42,01 2.860
8 Cidade Nova 18.722 0,59 59,37 3.056
9 Curuzu 16.681 0,39 38,55 3.001
10 Fazenda Grande do Retiro 53.806 1,48 148,29 9.817
11 IAPI 24.452 0,98 98,32 4.442
12 Lapinha 5.004 0,33 32,80 711
13 Liberdade 41.802 1,21 121,24 6.359
14 Marechal Rondon 19.470 0,65 64,84 3.695
15 Pau Miúdo 20.740 0,70 70,44 3.465
16 Pero Vaz 22.054 0,46 45,68 3.974
17 Retiro 262 1,10 110,22 40
18 Santa Mônica 7.389 0,32 31,92 1.152
19 São Caetano 51.159 1,69 169,33 8.912

384.095 14,46 1.445,92 67.458

PREFEITURA-BAIRRO VII
Liberdade / São Caetano
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Prefeitura-Bairro VII – Liberdade / São Caetano

A subprefeitura Liberdade/São Caetano está constituída por 19 bairros, com uma população 
de 384.095 habitantes. É seguramente a mais densamente povoada com 26,6 habitantes por 
km², distribuídos em 14, 46 km²

A escuta de crianças neste território foi realizada no dia 02 de setembro de 2015, com a 
participação de um grupo composto por 10 crianças, com a faixa etária entre 9 e 12 anos, 
integrantes da Banda Erê na instituição Ilê Aiyê.

A seguir, um quadro sistematizado que apresenta o olhar das crianças sobre o território de 
Liberdade/São Caetano, organizado pela equipe de trabalho, com vistas a destacar as falas 
coletadas no grupo.

Pontos Positivos
“O que eu gosto em Liberdade / São Caetano”

“As escolas, principalmente as particulares que têm mais segurança”.

“O Posto de Saúde Mãe Hilda Jitolu é muito bom, quando precisa a gente vai para lá”.

“A Banda Erê e o Ilê Aiyê”.

“Brincar na rua”.

“Do terreiro de Candomblé Ilê Axé Jitolu”.

“O Plano Inclinado da Liberdade”.

“O comércio da Liberdade - uma coisa que é muito boa aqui é o comércio, tem uma loja de 10, tudo é barato 
e a feirinha do Japão que tem aqui que vende frutas, verduras”.

“Os vizinhos e amigos”.

“Esportes praticados nas ruas como capoeira, boxe”.

“Passagem do Ilê Mirim no Carnaval”.

“Os turistas”.

“O Shopping da Liberdade”.
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Pontos Negativos
“O que eu não gosto em Liberdade / São Caetano”

Categorias Problemas Propostas

Abastecimento de Água / 
Limpeza / Saneamento. 

O lixo - “O lixo é horrível, fica um 
fedor, o caminhão só passa uma vez por 
semana lá na rua”.

“Muita sujeira nas ruas”. 

“Sujeira na praia, porque também fica 
jogando esgoto nas praias”.

“Esgoto a céu aberto”.

“Falta de água” - “Quando quebrou 
adutora, um tubo de água na obra do 
metrô, a gente aqui ficou 2 meses sem 
água”.

“Mais recolhimento de lixo e 
saneamento básico”.

“Aqui falta muita água, tem que 
ter mais abastecimento”.

Mobilidade Urbana. 

“Os buracos nas ruas, lá na rua tem um 
bocado de buracos, a gente pode até cair”. 

“Os ônibus que estão caros, ficam lotados 
e atrasam muito”.

“O engarrafamento” 

“Precisa melhorar o tráfego de 
automóveis, porque fica muito 
engarrafamento”.

“Precisa asfaltar as ruas que estão 
cheias de buracos”.

“Tem que ter segurança nos 
ônibus”.

“Ter espaço para criança nos 
ônibus, porque se criança ficar 
em pé no ônibus pode cair, 
porque ele vai muito rápido e é 
capaz de se machucar”. 

“O Plano Inclinado precisa 
melhorar;  tem quebrado toda 
hora. Meu tio ficou preso porque 
quebrou na hora”.

Segurança e Violência.

“Tráfico de Drogas e traficantes”.

“Tiroteios – eu ‘tô’ lá em cima da minha 
laje tomando sol só vejo pá,pá,pá”.

“As armas dentro e fora da Escola”.

“As matanças”.

“Os ladrões, assaltos e arrastões – eu 
‘tava’ saindo daqui do Ilê indo pra casa e 
fui assaltada. Eu sinto medo”.

“A polícia matando inocente”.

“As corrupções”

“Colocar mais polícia”.

“Ter mais inteligência para votar 
em pessoas boas, para deixar o 
país melhor”.
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Educação. 

“Estrutura e segurança nas escolas”.

“A merenda escolar”.

“Dentro das escolas está tendo muitas 
brigas, matança e baixaria”.

“As escolas que precisam melhorar 
a estrutura física, colocar quadra 
e piscina para ter aula de natação 
e ter mais vigilantes, para evitar 
armas e drogas no colégio”.

“Melhorar a alimentação nas 
escolas, ter professores mais 
dedicados”.

Espaços para Brincar. 

“Aqui não tem parquinho e pracinhas 
para a gente brincar; para a gente brincar 
na rua precisa chamar os outros”.

“Lá perto da ladeira tinha um 
parquinho velho, uma escorregadeira 
enferrujada e um balanço, só tem isso. E 
agora tá quebrado, não consertou mais”.

“Fui descer na escorregadeira e cortei 
minha perna”.

“Aqui precisa ter uma praça para 
brincar e um parquinho”.

“Melhorar o policiamento, 
principalmente nas praças”.

“A gente precisa que bote 
parques e pracinhas para a gente 
brincar lá na rua”.

Convivência Familiar e 
Comunitária. 

“Os meninos da rua dela não ‘pode’ ir 
para a minha rua; se chegar perto da 
escadinha tem tiroteio, e quem tiver 
perto toma também. É horrível”.

“Você tá indo para o médico rápido, 
eles pegam e te param e perguntam  
para onde você tá indo, aí a pessoa até 
desmaia”.
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Área

Nº Bairros Habitan-
tes km² Hectares

Total de 
crianças de  
0 a 11 anos

1 Arenoso 16.604 0,55 55,00 3.297
2 Arraial do Retiro 8.938 0,58 57,68 1.718
3 Barreiras 17.960 0,91 91,14 3.094
4 Beiru/Tancredo Neves 50.416 1,60 160,21 9.477
5 Cabula 23.869 3,44 343,88 3.334
6 Cabula VI 9.364 0,66 65,63 1.383
7 Calabetão 7.298 0,59 58,79 1.636
8 Centro Administrativo da Bahia 2,13 212,91 _
9 Doron 8.742 0,34 34,21 1.105
10 Engomadeira 12.550 0,35 35,40 2.341
11 Granjas Rurais Presidente Vargas 1.998 1,55 154,55 467
12 Jardim Santo Inácio 8.670 0,37 37,29 1.769
13 Mata Escura 32.349 2,78 277,64 5.850
14 Narandiba 14.368 1,12 112,37 2.895
15 Nova Sussuarana 12.206 49 48,90 2.797
16 Novo Horizonte 12.952 1,01 100,88 2.819
17 Pernarnbués 64.983 3,17 317, 11.006
18 Resgate 6.708 0,44 44,30 794
19 Saboeiro 6.682 1,02 101,82 872
20 São Gonçalo 17.275 0,75 75,41 3.298
21 Saramandaia 11.272 0,33 32,77 2.648
22 Sussuarana 28.809 1,55 154,64 6.227

374.013 25,73 2.572,73 68.827

PREFEITURA-BAIRRO VIII
Cabula / Tancredo Neves
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Prefeitura-Bairro VIII – Cabula / Tancredo Neves

A subprefeitura Cabula/Tancredo Neves é composta por 22 bairros, numa área geográfica de 
25,73 km² e 374.013 habitantes, com uma densidade populacional de 14,5 habitantes por km².

A escuta de crianças neste território foi realizada no dia 09 de setembro de 2015, com a 
participação de um grupo composto por 15 crianças, com a faixa etária entre 9 e 12 anos, da 
instituição ACOPAMEC

A seguir, um quadro sistematizado que apresenta o olhar das crianças sobre o território de 
Cabula/Tancredo Neves, organizado pela equipe de trabalho, com vistas a destacar as falas 
coletadas no grupo.

Pontos Positivos
“O que eu gosto em Cabula / Tancredo Neves”

O campo de futebol.

A ACOPAMEC.

A Praça do Pampulha.

A churrascaria. 

O evento que acontece em comemoração ao dia das crianças (uma vez por ano) ao lado do campo de futebol.

A laje para empinar arraias.

O parque na frente da escola - mas costuma ter tiroteio e é perigoso.

A pizzaria.

O Bar e Restaurante Matias.

A lan house.

A loja de brinquedos e a loja de roupas.
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Pontos Negativos
“O que eu não gosto em Cabula / Tancredo Neves”

Categorias Problemas Propostas 

Abastecimento de Água / 
Limpeza / Saneamento. 

“A Falta de água”.

“Esgoto a céu aberto”.

“Desabamentos e inundações quando 
chove”.

“Muito lixo nas ruas, aí transmite muita 
doença, dengue”.

“Poluição”.

“Melhorar a coleta de lixo”

Mobilidade Urbana. 

“Os buracos na rua”.

“A falta de energia e iluminação nas 
ruas”.

“Os ônibus demoram muito para 
passar”.

“Engarrafamento e o trânsito”.

“Precisa de mais ônibus, eles 
demoram muito para passar”.

Segurança e Violência.

“A rua onde eu moro (Rua Fortaleza) 
tem muita violência e tiroteio. Não 
pode ficar na porta”.

“O tráfico de drogas”.

“Muitos roubos e porte ilegal de armas”. 

“Não gostei que fechou o Posto Policial 
no fim de linha”.

“A única coisa que a polícia faz é ficar 
com medo, não sabe fazer nada”.

“A porta da minha casa eu não gosto, 
não pode deixar nem um pouquinho 
aberta que tem tiroteio, os caras 
fumando”.

“A rua onde moro eu também não 
gosto! Lá não pode nem botar o pé na 
rua, é deserta, é muita bagunça”.

“Melhorar a segurança com mais 
policiais e melhorar o presídio”.

Saúde. 

“O atendimento no Posto de Saúde é 
péssimo”.

“O Posto de Saúde é todo sujo, falta 
médicos e enfermeiros”.

“No Posto de Saúde tem que ter 
mais médicos e enfermeiros”.
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Educação. “As escolas precisam melhorar”.

“A escola tem que ter mais 
professores; melhorar as aulas; ter 
mais limpeza; e ter uma merenda 
melhor”.

“As escolas poderiam melhorar 
com mais segurança e reformas”.

Espaços para Brincar. “Falta espaço para brincar”.

“Ter um parque e uma pista de 
skate”.

“Eu quero um parque”.

“Se aqui tivesse um parque eu ia 
todo dia”.

Convivência Familiar e 
Comunitária. “O barulho e som alto dos vizinhos”.
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PREFEITURA-BAIRRO IX 
Pau da Lima     

Área

Nº Bairros Habitantes km² Hectares
Total de 

crianças de  
0 a 11 anos

1 Canabrava 13.664 2,44 244,02 2.708
2 Jardim Cajazeiras 7.572 0,69 69,05 1.617
3 Jardim Nova Esperança 14.008  1,25 125,19 2.867
4 Nova Brasília 16.716 2,94 294,25 3.621
5 Novo Marotinho 4.238 0,24 23,96 795
6 Pau da Lima 24.693 1,15 114,51 4.731
7 Porto Seca Pirajá 72 1,11 111,42 18
8 São Marcos 28.591 1,06 105,90 6.025
9 São Rafael 25.790 1,90 190,42 4.123
10 Sete de Abril 18.215 1,57 156,54 3.751
11 Trobogy 7.158 3,61 361,43 1.150
12 Vale dos Lagos 12.860 1,04 104,16 2.109
13 Vila Canária 11.218 0,90 89,71 2.154

184.795 19,91 1.990,57 35.669
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Prefeitura-Bairro IX – Pau da Lima

A subprefeitura de Pau da Lima tem apena 13 bairros com muitos conjuntos habitacionais - 
184.795 habitantes distribuídos em 19,91 km², com uma densidade de 9,3 habitantes por km².

A escuta de crianças neste território foi realizada no dia 09 de setembro de 2015, com a 
participação de um grupo composto por 10 crianças, com a faixa etária entre 4 a 6 anos, da 
Escola de Educação Infantil Alvorada Nova – Mansão do Caminho.

A seguir, um quadro sistematizado que apresenta o olhar das crianças sobre o território de 
Pau da Lima, organizado pela equipe de trabalho, com vistas a destacar as falas coletadas no 
grupo.

Pontos Positivos
“O que eu gosto em Pau da Lima”

“O Parquinho da Mansão do Caminho”.
“A pizzaria”.
“Um pula-pula na ladeira”.
“O Jardim Botânico”.
“A Escola Alvorada Nova, a professora e da merenda”.
“As meninas gostam de brincar de bonecas e os meninos jogar futebol”.
“Fazer ballet e assistir desenho na Escola”.
“O Centro Espírita da Mansão do Caminho”.
“O Tio Divaldo e o Tio Nilson, só que ele já morreu agora só tem Tio Divaldo; ele é muito legal, porque ele 
dá comida e viaja para um monte de lugar para conseguir dinheiro para dar pão para a gente”.
“O Coral da escola para a gente cantar”.
“A Biblioteca no bairro 7 de Abril”.
“O Posto de Saúde”.
“As Plantas”.
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Pontos Negativos
“O que eu não gosto em Pau da Lima”

Categorias Problemas Propostas

Abastecimento de Água / 
Limpeza / Saneamento. 

“O Lixo, e quando a lata de lixo fica 
aberta que sai cheiro ruim e sai baratas”.
“Não gosto que fique deixando muito 
lixo para a cidade”.
“Os pombos que sujam a rua”.
“Do esgoto que fica fedendo”.

“Pegar os lixos das ruas”.

Mobilidade Urbana. 

“Não gosto quando os carros ficam 
estacionados na calçada”.
 “Se tiver muito carro polui, porque sai 
muita fumaça”.
“Se tiver muito carro, a gente não pode 
passar”.
“Eu não gosto de ônibus cheio que não 
tem lugar para sentar; deixa os pés 
cansados. Mas também a gente tem que 
dar o lugar para os mais velhos e para 
quem tem bebezinhos”.

“A gente tem que ter muito cuidado 
com os carros e também temos que 
atravessar as ruas e olhar para um 
lado e para outro”.

“Colocar faixa de pedestre”

Segurança e Violência.

“Não gosto de ladrão que fica roubando 
tudo; roubaram o celular de um amigo 
meu. O caminho é muito escuro”.
“O meu bairro não é muito violento 
mas é. A gente não gosta da violência”.

“Ter umas lâmpadas para iluminar 
o caminho”.
“Ter mais polícia, porque tem 
muito ladrão”.

Saúde. 
“No meu bairro não tem hospital, só 
Posto”.

“Queria que tivesse um hospital 
para bebês e crianças para minha 
mãe poder me levar”

Educação. 

“A gente não gosta que outro colega 
fique batendo no outro, nem xingando 
a pró”

“Eu queria que tivesse uma piscina 
na escola”.
“Na cidade poderia ter mais 
escolas, mais professoras e mais 
polícia, porque tem muito ladrão”.
“Na escola devia ter uma cartola de 
mágico”.

Espaços para Brincar. 

“No meu bairro não tem parque, só tem 
um pula-pula”.
“No meu bairro não tem praça”.

“Ter mais brinquedos no parque”.
 “Colocar mais praças para 
brincar”.
“Queria que tivesse uma 
montanha-russa”.
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Convivência Familiar e 
Comunitária. 

“Na minha casa eu brinco, desenho e 
assisto televisão”.
“Em casa a gente gosta de dormir e de 
brincar”.

“Minha mãe disse que não é para eu 
ficar na rua”.

Meio Ambiente e Urbanismo.

“A gente não gosta quando fica matando 
a árvore”.

“Não gosto que fica maltratando os 
bichinhos”.

“Não gosto da escuridão do bairro”.

“Não gosto dos buracos da rua”.

“Plantar mais árvores”.

“Precisa ‘tampar’ os buracos”.
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PREFEITURA-BAIRRO X 
Valéria     

Área

Nº Bairros Habitantes km² Hectares
Total de 

crianças de  
0 a 11 anos

1 Moradas da Lagoa 16.189 1,34 134,47 3.908
2 Palestina 6.007 0,86 85,74 1.407
3 Pirajá 30.641 10,94 1.094,47 6.710
4 Valéria 26.210 12,17 1.216,80 6.251

79.047 25,31 2.531,48 18.276
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Prefeitura-Bairro X – Valéria

A subprefeitura de Valeria é a menor da cidade, tem apenas 4 bairros com 79.047 habitantes,  
numa área total de 25,31 km² , com a menor densidade entre as prefeituras - 3,1 habitantes 
por km².

A escuta de crianças neste território foi realizada no dia 01 de setembro de 2015, com a 
participação de um grupo composto por 20 crianças, com a faixa etária entre 5 a 9 anos, do 
Colégio Estadual Milton Santos.

A seguir, um quadro sistematizado que apresenta o olhar das crianças sobre o território de 
Valéria, organizado pela equipe de trabalho, com vistas a destacar as falas coletadas no grupo.

Pontos Positivos
“O que eu gosto em Valéria”

“Escola Milton Santos, que tem tudo”.
“Mercados”.
“O que eu mais gosto na Valéria são os ensinamentos na escola”.
“Eu gosto do Carnaval da Valéria”.
“Professoras”.
“Igreja”.
“Barraquinhas de pastel”.
“Parque”.
“Aula de Informática e Inglês”.
“Condomínio Village Maré”.
“Amigos”.
“Diretora”.
“Educação Física”.
“Polícia que protege”.
“Flores e Árvores”.
“Árvores que têm frutos”.
“Família”.
“Parque do Condomínio Village”.
“Campo de Futebol”.
“Pula Pula no Largo”.
“Rua Derba, que tem dois parques e uma escola”.
“Rua da Bolachinha”.
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Pontos Negativos
“O que eu não gosto em Valéria”

Categorias Problemas Propostas 

Abastecimento de Água\ 
Limpeza e Saneamento.

“Não gosto do Lixo”.

“Do esgoto” [Não gosto]

“Precisa pegar o lixo para não jogar 
no chão; o carro do lixo não passa 
às vezes”.

“Precisa de um lugar maior para 
colocar o lixo para os cachorros 
não pegarem”.

Mobilidade Urbana.

“Gente dirigindo sem carteira”.

“Carros e motos estacionados no 
passeio, se o carro está no passeio a 
gente tem que ir para a pista e pode ter 
acidente e morrer”.

“O trânsito para ir para a praia é ruim”.

“Os ônibus têm muitas bactérias, estão 
sujos”.

“O engarrafamento”.

“Mais metrôs”.

“Multar os carros”.

“Precisa melhorar os ônibus porque 
estão sujos, não passam no horário 
certo e demoram muito para chegar 
nos pontos”.

“Precisa melhorar o 
engarrafamento”.

Segurança e Violência.

“A violência é muito ruim; melhor a 
gente nem falar”.

“Não gosto da Rua da Bolachinha, é 
muito violenta, rola um bocado de 
tiro”.

“Não gosto nem da polícia nem dos 
bandidos, gosto de gente boa”.

“Teve uma vez que teve guerra aqui na 
Valéria”.

“Não gosto dos ladrões; todo dia tem 
assalto aqui na Valéria”.

“Não gosto dos tiroteios à noite. Lá na 
rua teve tiroteio e eu ouvi tudo; senti 
tristeza”.

“Não gosto da polícia que fica de 
rodeio e mata gente inocente”.

“A polícia desceu encapuzada e matou 
meu tio”.

“O que eu quero é que acabe com a 
violência”.

“Precisa de Segurança para 
Valéria”.

“Precisa melhorar a Rua da 
Bolachinha”.



81

Saúde. 

“Não gosto do dentista de Valéria”.

“Não gosto da sujeira do Hospital”.

“A UPA falta médico, às vezes, e 
distribui a ficha e não atende”.

“Precisa limpar o hospital e de 
mais médicos”.

Educação.

“Falta de segurança na escola”. “Mais educação e mais escolas 
públicas”.

“A escola precisa de mais  brinquedo 
de menina . Não tem brinquedo de 
menina nenhum, só tem de menino, 
eu queria panelinha, bonecas...”

Espaços para Brincar.

“Aqui não tem muito lugar para 
brincar, só no Largo”.

“Precisa de um parquinho para as 
crianças brincarem, igual o da Irmã 
Dulce”.

“Precisa melhorar a quadra”.

“Mais parques e mais espaços para 
brincar”.

“Eu queria colocar um carrossel, 
um circo e um cinema nessa Valéria 
que não tem nada”.

Convivência Familiar e 
Comunitária.

“Não gosto de arrumar a casa”.

Meio Ambiente e Urbanismo.

“Não gosto da Rua da Pista”.

“Dos buracos na estrada”.

“Das moradias”.

“Os Buracos nas calçadas”.

“A praia poluída e cheia de lixo”.

“As ruas precisam melhorar”.

“As casas de Valéria precisam 
melhorar”.

“Mais casas para morar e mais 
trabalho”.

“Plantar Flores e Árvores”.
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