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Olá! Tudo bem?

Criamos este Questionário para que a gente possa se REconhecer, REaproximar,
REestabelecer e imaginar o REtorrno do nosso Coletivo Roda de Conversa de Cultura do
Reggae, nesse momento de calamidade. Visto que desde 01 de Março de 2020, tivemos que
pausar, as nossas atividades presenciais nas praças, por conta da Pandemia, que se apresenta
em nosso cotidiano. De lá pra cá interrompemos Metas, Desejos e para os mais Utópicos: Até
Sonhos, através das Atividades do Coletivo.

A sua opinião é muito importante, para a nossa evolução

DESDE JÁ, AGRADECEMOS SUA VALIOSA COLABORAÇÃO.

INFORMAÇÕES: Iremos enviar este Questionario as Irmãs e aos Irmãos que pelo menos fez
presença em umas das Rodas.

                                                           NENHUMA RESPOSTA É OBRIGATÓRIA

As perguntas deste Questionário têm quatro objetivos principais:

Coletar informações socioeconômicos seus e de sua família;
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Investigar o grau de intensidade dos impactos da pandemia em nosso Coletivo;

Auxiliar o Coletivo no o Apoio da Lei 14.017/2020 de Emergência Cultural - Aldir Blanc;

Avaliar o desempenho da Coordenadoria de Alê Reggae e Sam durante a pandemia;

1-Qual a sua avaliação das medidas adotadas do Governo Federal, no Combate ao
Coronavírus?:

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

.

Escolha a RESPOSTA que mais se aproxima com sua realidade!

2-Quantas pessoas moram, na mesma casa com você? :
Moro sozinho 01 até 03,pessoas 04 até 06, pessoas Mais de 06 pessoas

.

Escolha a RESPOSTA que mais se aproxima com sua realidade!

3-Você tem quantas máscaras para usar?:

Lembrando que Zero é escolha pra quem não tem nenhuma máscara!

4-Qual a sua avaliação das medidas adotadas do Governo Municipal, no Combate ao
Coronavírus?:

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

.

Escolha a RESPOSTA que mais se aproxima com sua realidade!

5-Com quem você mora atualmente? Filhos, Mãe, e outros mais:

Digite quem é sua familia, a RESPOSTA é sua realidade!

Editar código HTML [3]

6-Como você avalia o seu comportamento em relação ao isolamento social?:
Rigoroso: saio pra

comprar o
essencial

Flexível: saio pra comprar o essencial,
relaxar, ir à casa de familiares e amigos

Impedido: continuo
trabalhando fora de

casa
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Rigoroso: saio pra
comprar o
essencial

Flexível: saio pra comprar o essencial,
relaxar, ir à casa de familiares e amigos

Impedido: continuo
trabalhando fora de

casa

.

Escolha a RESPOSTA que mais se aproxima com sua realidade!

7-Você exerce alguma atividade remunerada?:

Não Sim, com carteira
assinada

Sim, sem carteira
assinada

Sim, faço trabalhos temporários,
eventuais, bicos etc

.

Escolha a RESPOSTA que mais se aproxima com sua realidade!

8-Qual a sua avaliação das medidas adotadas do Governo Estadual, no Combate ao
Coronavírus?:

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

.

Escolha a RESPOSTA que mais se aproxima com sua realidade!

9-Você tem acesso à internet? :
SIM NÃO

.

10-Você acessa à internet, é via?:
Internet de casa

via Wife
Wife de
Vizinhos

Internet no celular (Dados
Moveis)

Não tenho acesso a
internet

.

.

.

Escolha a que mais se aproxima com sua realidade pois tem varias opções

11-Por meio de qual destes, dispositivo você acessa a internet?:
Não tenho
acesso a
internet

Tablet Computador
pessoal

Notebook
pessoal

Lan
House

Smartphone
(ou celular). Outro

Opção
1

Opção
2

Opção
3

Opção
4

Opção
5
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Não tenho
acesso a
internet

Tablet Computador
pessoal

Notebook
pessoal

Lan
House

Smartphone
(ou celular). Outro

Opção
6

Escolha a que mais se aproxima com sua realidade pois tem varias opções

12-Os espaços culturais e artísticos,organizações culturais comunitárias,cooperativas
beneficiadas terão que garantir, a contrapartida, prioritariamente, em escolas públicas,
gratuita, após a pandemia. O que iria ensinar se tivesse que ensinar algo?:

Editar código HTML [3]

13-Considerando o valor aproximado de R$ 1.000,00 do salário mínimo. Qual é sua renda
mensal?:

Não tenho
nenhuma renda

mensal
Entre 500,00 até
1.000,00 Reais

Entre 100,00 até
500,00 Reais

Mais de
1.000,00

Reais

Menos de
100,00
Reais

.

Apenas uma Resposta!

14-Editais,chamadas pública,prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor
cultural, estão previsto como apoio. Quais os equipamentos você recomenda que o
coletivo adquira como bem?:
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Faça sua lista e torne nossa!

Editar código HTML [3]

15-A Lei de Emergência Cultural tem 3 forma de apoio emergente:R$ 600 por 3 meses aos
trabalhadores e trabalhadoras da cultura que não recebam outros benefícios,tenham
renda mensal de até meio salário mínimo. Você recebe algum auxilio do governo
federal?:

Aposentadoria Auxilio Emergencial Não recebo auxilio Recebo outros auxílios

.

Apenas uma Resposta!

16-Considerando o contexto atual, fale sobre o momento que estamos vivendo (por
exemplo, aquilo te chama atenção, te deixa preocupado, te incomoda, te deixa tenso, sua
esperança, perspectivas de vida):

Editar código HTML [3]

17-Voce concorda que a Roda de Conversa se cadastre como um Coletivo Cultural para
ter acesso o subsídio de 3 e 10 mil reais, para espaços artísticos e culturais?:

SIM NÃO

.

Escolha importante para a volução!

18-Qual Atividade Cultural você sugere para o Coletivo criar e apresentar como
contrapartida à aquisição do subsídio de 3 e 10 mil reais, para espaços artísticos e
culturais?:
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Editar código HTML [3]

19-Qual a importância de fazer parte deste Coletivo Cultural, Roda de Conversa de
Cultura do Reggae?:

Digite quem é sua familia, a RESPOSTA é sua realidade!

Editar código HTML [3]

20-Como você avalia o comportamento de Alê Reggae (Alexandre) durante a Pandemia,
perante ao Coletivo Roda de Conversa de Cultura do Reggae?:

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

.

21-Como você avalia o comportamento de Sam (Josean) durante a Pandemia, perante ao
Coletivo Roda de Conversa de Cultura do Reggae?:

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

.

22-Informe seu Nome Irmã ou Irmão:

Pode ser Seu nome, sobrenome, apelido ou até mesmo seu nome Artistico.

Enviar

URL de origem (recuperadas em 26/08/2020 - 08:41): https://www.corais.org/impactocultural/node/98172
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