
 

 

 
 

Cidadômetro – relatório de desempenho 
 
 

Campanha Niterói – Ações nos dias 5, 6, 8 e 9 de agosto de 2011 
 

 
 
Em Niterói, dada a concentração urbana entre o centro e a região da orla, 
optamos por dividir as quadro ações entre os bairros do centro (próximo à 
estação das Barcas) e os bairros de Vital Brazil e Santa Rosa, onde se 
localizam o Instituto Vital Brazil e o Instituto Abel que viabilizaram nossas ações 
na cidade. No primeiro participamos do evento do Dia Nacional da Saúde com 
cerca de quinhentos cidadãos funcionários e convidados do Vital Brazil. No 
segundo, participamos do evento da Conferencia Municipal de Saúde, 
realizada no ginásio do Instituto Abel para cerca de mil participantes.  
 
Um público bem mais qualificado em termos de escolaridade do que a massa 
de cidadãos comuns usuários dos serviços de barcas do centro da cidade. 
 
Com cerca de meio milhão de habitantes concentrados numa área de 130.000 
km², sendo a sexta cidade mais populosa do estado e a de maior Índice de 
Desenvolvimento Humano, Niterói integra a Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro e foi qualificada como a cidade de maior percentual de classe A do 
estado (30% , segundo a última pesquisa do IBGE, de 2010).  
 
Talvez pelo fato de ter sido capital do antigo estado do Rio de Janeiro, ou 
mesmo por estar protegida de maiores migrações demográficas por uma 
defesa natural de sua geografia, com a baía de Guanabara de um lado, as 
praias oceânicas de outro e a baixada litorânea, Niterói se destacou com o 
maior índice de cidadania atuante autodeclarada pelos 1.243 cidadãos e 
cidadãs participantes das quatro ações da campanha.  
 
Conforme se pode ver na tabela a seguir, não há muita diferença de índices 
entre os participantes de classes mais favorecidas dos bairros de Vital Brazil e 
Santa Rosa e os cidadãos comuns do centro da cidade, muito embora o 
aumento quantitativo maior de participantes do centro em relação aos dos dois 
bairros citados.  



 

 

 
 

 
 
Interessante também de se notar é que Niterói puxou pra cima o índice de 
cidadãos autodeclarados como atuantes dobrando o resultado obtido pelas 
médias das campanhas dos bairros anteriores da Zona Sul, Zona Norte e 
centro da cidade do Rio de Janeiro. O que correspondeu a uma diminuição 
considerável do índice de cidadãos autodeclarados como solidários (de 40% 
para 30%) e um pouco dos autodeclarados como conscientes (de 45% para 
38%).  
 
Niterói puxou pra cima a média dos cidadãos atuantes, mais pela diminuição 
considerável da média dos cidadãos solidários do que propriamente da média 
dos cidadãos conscientes que permaneceu basicamente a mesma. 
 


