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SÃO GONÇALO

6926,89

TANGUÁ
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NOVA FRIBURGO

71

CACHOEIRAS
DE MACACU

7

Percepção sobre igualdade na diversidade
NITERÓI
Pessoas que acreditam
não existir diferenças de condições de vida e de
8631,23
tratamento entre pessoas no lugar onde moram (2012) (média)*
Fonte: IBASE – Pesquisa Cidadania Percebida
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* OBSERVAÇÃO: O valor atribuído à percepção da área do Incid é uma média
ponderada que leva em conta a população dos 14 municípios.

Ficha técnica
Enunciador do
Indicador
Definição/
Conceitos

Percepção sobre a igualdade na
diversidade
Percepção sobre igualdade, auferida
a partir da consciência sobre duas
situações: a existência de desigualdades
de acesso aos direitos básicos e a
existência de preconceitos e/ou formas
de discriminação.

Fonte de Pesquisa

INCID/IBASE

Ano de referência

2012

Tipo de Medida

REALIZAÇÃO:

Média

PARCERIA:

VARIÁVEIS

Q12_Não existem pessoas no lugar onde você
mora sem acesso aos serviços de educação de
que precisam.
Q15_Não existem pessoas onde você mora que
quando têm um problema de saúde ficam sem
atendimento adequado.
Q18_As condições de água, ar e de limpeza das
praças e ruas são as mesmas para todos que
moram no município.
Q20_1_As pessoas não são discriminadas por
sua raça ou etnia.
Q20_2_As pessoas não são discriminadas por
serem pobres.
Q20_3_As pessoas não são discriminadas por
sua religião.
Q20_4_As pessoas não são discriminadas por
serem mulheres.
Q20_5_As pessoas não são discriminadas por
serem homossexuais.

CASIMIRO
DE ABREU

