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 Visitas do questionário 
 

3434 3306 128   
Total  de visitas Respostas prontas Respostas inacabadas   

Histórico de Visitas (06/07/2016 - 23/07/2016) 

 
 Total  de visitas   Respostas prontas  

 

 

Total de Acessos Fontes de Visitas Tempo Médio de 
Realização 

   

 Apenas mostrando (81,4 %) 

 Incompleto (8,6 %) 

 Concluído (10,1 %) 
 

 Facebook (100 %) 
  <1 min. (0,9 %) 

 1-2 min. (1,7 %) 

 2-5 min. (43,6 %) 

 5-10 min. (29,8 %) 

 10-30 min. (18,8 %) 

 30-60 min. (2,0 %) 
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 >60 min. (3,2 %) 
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 Resultados 

Em qual região do país você mora? 
Escolha única, respostas 3434 x, Não respondido 0x 

Resposta Respostas Ratio 

 Norte 
 

2999 89,0 % 

 Nordeste 
 

171 1,4 % 

 Sudeste 
 

257 7,5 % 

 Sul 
 

3 0,9 % 

 Centro Oeste 
 

2 0,6 % 

 Outra 
 

2 0,6 % 

 

 

 Norte 

 parintins 

Sua faixa etária 
 

Resposta Ratio 

 De 15 a 20 anos 
 

7,5 % 

 De 21 a 30 anos 
 

39,6 % 

 De 31 a 40 anos 
 

32,1 % 

 De 41 a 50 anos 
 

15,3 % 

 De 51 a 60 anos 
 

4,6 % 

 De 60 anos a mais 
 

0,9 % 
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Qual sua identidade de gênero? 
 

Resposta Ratio 

 Heterossexual 
 

76,0 % 

 Homossexual 
 

16,8 % 

 Bissexual 
 

5,8 % 

 Assexual 
 

0,6 % 

 Transsexual 
 

0 % 

 Panssexual 
 

0,9 % 

Meio de transporte para chegar a Parintins 
 

Resposta Ratio 

 Barco tradicional 
 

52,0 % 

 Avião 
 

45,1 % 

 Lancha a jato 
 

24,9 % 

Seu tipo de hospedagem durante o festival 
 

Resposta Ratio 

 Pousada 
 

13,9 % 

 Hotel 
 

7,5 % 

 Barco 
 

6,9 % 

 Casa de amigos 
 

46,0 % 

 Casa própria 
 

19,9 % 

 Bate - volta 
 

0,9 % 

 Casa alugada 
 

15,6 % 

Em sua opinião quais serviços tem preços exorbitantes no festival. 
 

Resposta Ratio 

 Passagens Aéreas 
 

85,8 % 

 Passagens de barco 
 

13,9 % 

 Hospedagem 
 

59,5 % 
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 Alimentação 
 

31,8 % 

 Táxis 
 

22,5 % 

 Ingressos 
 

80,3 % 

A infraestrutura hoteleira é: 
 

Resposta Ratio 

 Péssima 
 

9,2 % 

 Regular 
 

58,4 % 

 Boa 
 

30,3 % 

 Excelente 
 

2,0 % 

Os restaurantes, bares e lanchonetes são 
 

Resposta Ratio 

 Péssimos 
 

6,9 % 

 Regulares 
 

49,7 % 

 Bons 
 

40,2 % 

 Ótimos 
 

3,2 % 

Sua renda mensal 
 

Resposta Ratio 

 1 salário mínimo 
 

12,1 % 

 De 1 a 3 sm 
 

30,9 % 

 De 3 a 5 sm 
 

26,9 % 

 De 5 a 10 sm 
 

19,4 % 

 De 10 a 15 sm 
 

5,2 % 

 De 15 a 20 sm 
 

2,0 % 

 De 20 a mais salários 
 

3,5 % 
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Foi seu primeiro festival? 
 

Resposta Ratio 

 Sim 
 

8,1 % 

 Não 
 

91,9 % 

Em sua opinião Parintins é uma cidade hospitaleira? 
 

Resposta Ratio 

 Sim 
 

92,5 % 

 Não 
 

0,3 % 

 Um pouco hospitaleira 
 

7,5 % 

 Outra 
 

0,6 % 

 

 Pena  nao ter mais opçoes de turismo  e atendimento receptivo . 

 O povo é solícito, mas se tem dinheiro, agem como tubarões. Paguei R$45 em uma viagem de mototaxi 

Com relação a limpeza pública, a cidade atendeu suas expectativas 
 

Resposta Ratio 

 Sim 
 

32,7 % 

 Não 
 

67,3 % 

Você usou hospital público na cidade? Se sim, como foi sua experiência 
 

Resposta Ratio 

 Regular 
 

45,7 % 

 Boa 
 

33,5 % 

 Péssima 
 

20,8 % 

Sobre sua experiência no festival 
 

Resposta Ratio 

 Abaixo das expectativas 
 

14,7 % 
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 Atendeu minhas expectativas 
 

30,1 % 

 Muito boa 
 

20,2 % 

 Inesquecível 
 

39,6 % 

A sonorização do bumbódromo é nitida? 
 

Resposta Ratio 

 Sim 
 

65,0 % 

 Não 
 

35,0 % 

Os banheiros do bumbódromo estavam limpos? 
 

Resposta Ratio 

 Sim 
 

53,6 % 

 Não 
 

46,4 % 

As arquibancadas estavam limpas 
 

Resposta Ratio 

 Sim 
 

55,9 % 

 Não 
 

44,1 % 

A sinalização do bumbódromo é: 
 

Resposta Ratio 

 Ineficiente 
 

25,7 % 

 Satisfatória 
 

67,9 % 

 Excelente 
 

6,4 % 
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A alimentação no bumbódromo é: 
 

Resposta Ratio 

 Péssima 
 

66,8 % 

 Boa 
 

32,4 % 

 Ótima 
 

0,9 % 

Os preços dos produtos de Alimentos e Bebidas no bumbódromo são: 
 

Resposta Ratio 

 Baixos 
 

0,3 % 

 Apropriados 
 

8,1 % 

 Altos 
 

91,6 % 

A organização do bumbódromo foi: 
 

Resposta Ratio 

 Péssima 
 

10,4 % 

 Regular 
 

44,2 % 

 Boa 
 

38,7 % 

 Ótima 
 

6,6 % 

Você pretende ir ao festival de 2017 
 

Resposta Ratio 

 Sim 
 

82,1 % 

 Não 
 

2,6 % 

 Talvez 
 

15,3 % 

Seja na cidade ou no bumbódromo o que você sugere de melhorias para 2017? 
 

 Saúde, melhorias no som do bumbodromo. 
 

 Preços mais acessiveis 
 

 A entrada e saída das galeras no bumbódromo é inapropriada, pois o corredor é estreito e se acontecer algum acidente as 
pessoas morreram de desespero por não ter para onde sair emergencialmente.  
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É um absurdo os preços praticados nos produtos dentro do bumbódromo é fora do real pagar 5 reais em uma latinha de 
refrigerante, cerveja e quatro reais em uma garrafinha de água. Sem contar que é proibido pelo código do consumidor barrar 
torcedores com água e alimentos na entrada do bumbódromo. As galeras são as melhores partes da apresentação dos bois 
e o organizador do festival e os bumbas não dão valor. Sugiro também que pelo menos a arena seja pintada de branco, pois 
ela do jeito que estava esse ano não valorizou as fantasias dos bois, tudo parecia meio sujo. No bumbódromo poderia ter 
uma melhor sonorização e a internet poderia funcionar. No mais são coisas que uma parceria público-privada pode ajudar. 

 

 Que a cidade tenha maior cuidado com limpeza, asfaltamento, reformas de praças, praças de alimentação com qualidade de 
atendimento, diversidade de produtos e preços justos. 
Preocupação maior com a segurança pública e com a prostituição que assola a cidade. 
Ter consciência de preços para o bumbodromo, que sejam justos. 

 

 Melhorar o receptivo turístico na cidade. A segurança pública foi muito falha, havendo diversos relatos de assaltos e furtos, 
incluindo venda de drogas e arrastões a plena luz do dia. Fiscalização Sanitária nos restaurantes: Na mr pizzo entregaram 
pizza com massa mofada, houveram relatos de gente que comeu sanduíches e passaram mal. Fora que a maioria não 
aceita cartões de débito ou crédito, o que, numa cidade que só tem três redes bancárias é um problema para sacar dinheiro. 
Os bois precisam abrir mão da esmola recebida pela empresa que vende bebidas no bumbódromo e permitir entrada de 
águas e bebidas em garrafas plásticas na arquibancada e, PRINCIPALMENTE PELA GALERA. A fila é cruel e desumana, 
melhor cobrar uma taxa diária de 20 reais, com reserva de espaço e deixar as pessoas entrarem a hora que for possível, já 
que os bombeiros não deixam mais lotar mesmo. Os táxis no aeroporto são muito desorganizados, quem vem de fora se 
assusta porque vêm de cidades aonde existem perigo real de se pegar um táxi clandestino. valores de hospedagem são 
absurdamente fora de qualquer realidade, uma suíte na casa das pessoas, sem café da manhã, com teto mofado e caindo 
excremento de morcegos sobre a cama. Colchões de espuma que vc acorda nos estribos da cama, sem café da manhã, 
sem cuidados, com portas que emperram e um condicionador de ar que nunca foi limpo a MIL E QUINHENTOS REAIS! 
Gente... é um completo absurdo! 

 

 Concorrência para baixar os preços ingressos e passagens aéreas , maior divulgação do festival , atrações na cidade 
durante o festival , variedades de alimentação na cidade, 

 

 Redução nos preços de ingressos e alimentação/bebida dentro da arena 
 

 *Deveria profissionalizar os serviços de atendimento, fazendo parcerias com instituições de ensino com senac, senai, IFAM, 
UFAM e UEA para ajudar os locais a se profissionalizar nos serviços de atendimento. 
* Conscientizar a população a diminuir os valores praticados na cidade, seja na hospedagem, no transporte e na 
alimentação, não vejo a necessidade de se cobrar ingresso tão caro, nas arquibancadas especiais, como se tem feito 
atualmente, todos querem ir ver a festa, mas os preços exorbitantes faz com que se perca mercado. 
* Passagens áreas cobradas nessa época é um assalto, um roubo. 
* Por ser uma cidade quente, a prefeitura deveria dispor de chuveiros na orla da cidade durante o dia. 
* Comissão julgadora, já está provado por A e B, que esse professores mestres e doutores vindo de outras partes do Brasil, 
não têm conhecimento algum sobre o festival, não têm parâmetro com nada. Deve se copiar ou melhorar o modelo de 
julgamento, como é feito no carnaval carioca. Se faz um curso de julgamento, convidando especialista que tem vivencia em 
cultura, folclore, musicas, antropologia e outros, com pessoas da própria região do Amazonas, pessoas com conhecimento 
técnicos, com currículos e notáveis, onde estarão também sendo julgados seus currículos, que se der uma nota errada ou 
não justificada, os torcedores os questionaram nas ruas, no supermercados e tals, mostrando sempre imparcialidade e claro, 
sempre prevalecendo o melhor boi que se apresentou com todos os itens em julgamentos. 

 

 Treinamento dos receptivos da Cidade em todos os níveis 
 

 Acima de tudo isso é um Festival Folclórico, entende-se por ser exaltação da cultura popular. Porém, com preços abusivos 
torna-se uma festa de rico. 

 

 Campanha para conscientizar a população sobre os valores abusivos cobrados. 
 

 Melhoria na indicacao de lugares para visitar, a saida do bumbodromo apos as apresentacoes é muito complicada, muitos 
bares, churrasco de gato, sujeira... 

 

 Cidade: Menos buracos e mais sinalização no trânsito. 
Bumbódromo: Melhorar a segurança das galeras. 

 

 Menor preço nos ingressos e passagens aéreas 
 

 Sugiro no mínimo 4 jurados por cada item julgado e 3 noites de festival. 
 

 Para o bumbódromo sugiro que diminui os preços. São muito altos para o que oferecem. Que as galeras tenham direito a 
levar sua comida. 
Para a cidade, sugiro que pensem no preço da hospedagem. Não é todo mundo que tem condição de pagar quase mil reais. 

 

 Diminuição dos preços praticados tanto na area de hospedagem quanto na parte de alimentação, em dia o almoço estava 
cinco reais e noutro dia já estava quinze reais absurdo 

 

 redução preços de ingressos. de passagem aérea. cobrança na arquibancada do povão 
 

 Seria interessante rever os preços abusivos praticados no periodo do festival, 
 

 O preço dos alimentos no Bumbodromoo.. Muito caroo.. Tem q baixar esses preços!! 
 

 Planejar antecipadamente o festival para que problemas como preços exorbitantes, segurança e demais serviços não se 
sobreponham a beleza do festival e que isso não afaste ainda mais os turistas residentes ou dos demais estados/países. 
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 Limpeza publica, mais estrutura de pousadas e hoteis, mais opcoes de locomoção para a cidade. FORA TUCUNARÉ 
TURISMO 

 

 Infraestrutura da cidade deve ser revista, juntamente cm a organização das barracas de vendas (comidas, bebidas e demais 
artigos). 

 

 Oferecer alternativas. .. permitir acesso de água. .. pensar quea tua filha vai entrar nesse bumbodromo durante seis a doze 
horas e ver como tu fornecerias apoio para que ela nao fique com fome... desidratada... SÓ vc pensando que cada ser que 
está lá é tua filha... poderas sentir o verdadeiro sofrimento 

 

 Mais segurança em todos os cantos da cidade. Que os alimentos e bebidas, vendidos no Bumbódromo sejam de qualidade 
e que o preço seja acessível, afinal pagar $10 por meio sanduíche é um absurdo. Ou simplesmente que permitem a entrada 
de lanches nas arquibancadas. Num futuro, quem saiba haja uma mais de uma saída ao final das apresentações e haja 
outros banheiros no Bumbódromo. 

 

 Preços mais acessíveis! Tanto nos ingressos, quanto na alimentação e bebidas no bumbódromo 
 

 Limpeza pública  
Preços justos na alimentação, transporte e hospedagem  
Pessoas treinadas para receberem turistas  
Diminuir os preços dos ingressos para o festival 
Padronizar os tricicleiros 
Tabelar um preço justo para os táxis  
Organizar o trânsito nas ruas de Parintins 

 

 Revisão de preços de tudo, nem todo mundo é rico pra arcar com os preços exorbitantes contados. 
 

 Sugiro que revisem melhor os preços cobrados em todos setores, a cidade de Parintins e as agencias ganham bem mais 
cobrando o justo, assim atrairá mais visitantes. 

 

 Preços mais baixos nos barcos. 
 

 Melhoria dos Preços exorbitantes 
 

 Que o uso de dinheiro público que era usado no patrocínio dos bumbas possam refletir em um preparo da cidade para o 
turimos e o festival. Que o festival passem a ser algo verdadeiramente benéfico para a cidade e paa as pessoas a partir da 
sua visibilidade 

 

 Valores de passagens aéreas, hospedagem e ingressos precisam ser revistos para que possamos conquistar mais turistas 
para a cidade de Parintins 

 

 os bois precisam mudar suas apresentações....chega de mesmice!! 
 

 que os bois comesse deste já a definir temas itens, artistas toadas que procurem mais patrocinadores como grandes 
empesas, que procurem emissoras de televisão tipo a record Band Sbt menos a globo porque a globo é acha que tudo e 
dela  oou que vocês criem uma propia rede de televisão porque assim com o longo dos anos vocês podem ter sua propia 
renda e dividida para os dois bois 

 

 Baixar os preços dos ingressos, pois é melhor vender todos por  um preço menor do que ficar vazio na galera, nas cadeiras 
laterais quase não se via ninguém. 

 

 A organização da disputa é  excelente, mas o juri de 2016 não pareceu avaliar o mesmo espetáculo apresentado para nós. É 
necessário uma revisão do regulamento e do modelo avaliativo para evitar algumas notas de tom duvidoso dadas na 
apuração. 

 

 A cidade precisa respirar e dançar o dois pra lá dois pra cá, parece mais o antigo brega n'água. 
 

 Passeios no Rio Macurany,Visita a Vila Amazonas,Transporte mais barato para o Canta Galo e Aereoporto. Alem de 
explorar  os  outros  balnearios e  Praias .fora da temporada folclorica. POTENCIAL TEM DEMAIS . 

 

 Revisão dos preços de ingressos, da venda de bebidas e alimentação no bumbodromo e is preço de passagem aéreas. 
Todos são preços exorbitantes. 

 

 Sugiro que os ensaios sejam mais tarde, a galera do Caprichoso pega mais sol do que a do Garantido devido ao horario! 
 

 Redução de preços principalmente alimentação,  limpeza na cidade,  revitalização da praça do Cristo,  pintura do 
bumbodromobumbodromo,  redução no preço dos ingressos,  maior policiamento visando conter assaltos, palcos 
alternativos tocando boi. 

 

 Liberar entrada de alimentação e bebidas na arquibancada gratuita. 
 

 Que a empresa responsável pelo bumbodromo (tucunaré turismo) não cobre tãããoo caro as coisas ,  um absurdo você ter 
que pagar 7$ reais em uma latinha de cerveja e 5 reais em 200ml de água. Fiquei indignado com o valor. Um roubo 

 

 Diminuição drástica dos preços de ingressos e também dos preços dos bens de consumo nas arquibancadas. 
 

 Sinalização  especifica no bumbódromo ( é confuso na parte interna) totem externo explicativo mostrando em que direção 
seguir; atendimento ao turistas; folder do evento, mapa da cidade, transporte interno de qualidade(muito sol), capacitação 
dos comerciantes para atendimento ao publico, artesanato local inexistente e quando encontramos é muito caro, ruas sem 
identificação, buracos demais, quando chove fica difícil caminhar. Na cidade Garantido e no Zeca Xibelão  agenda de evento 
fácil para o turista. Programação dos eventos na cidade, em pontos estratégicos.... 

 

 Melhoria na estrutura da cidade e preços de ingressos sejam diminuidos. 
 

 Revisão dos preços 
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 Manter os preços da alimentação os mesmo antes da festa 
 

 Mais segurança, tanto nas ruas da cidade quando dentro do Bumbódromo 
 

 Cidade, melhor infraestrutura, preços em geral precisam ser mais acessíveis. Bumbodromo precisa de uma pintura, 
principalmente o chão da arena. 

 

 Que pensem bem antes de colocar os preços dos produtos no Bumbódromo, pois todo ano são preços exorbitantes. Tem 
muitos empresários que pensam apenas no seu lucro e não na satisfação do cliente. Peço encarecidamente que retirem a 
Tucunaré Turismo da organização e venda dos ingressos, pois fica impossível comprar nesse valor. Ninguém vai querer 
assistir 3 noites de festival por 1.000,00, é um absurdo. O Bumbódromo precisa urgentemente de uma nova pintura, pois 
está péssima a aparência. Em relação a cidade, precisa-se urgente de uma reforma geral, pois a estrutura não está 
apropriada ainda para receber os visitantes. Abraços! 

 

 Mais Organização 
 

 Poderia ter um transporte público; a segurança pública foi muito rígida, espancando pessoas e utilizando spray de Pimenta; 
 

 Deveriam deixar entrar com alimentos e água dentro do bumbodromo, já que nós dá galera ficamos desde cedo e não temos 
um reconhecimento que merecemos. Deveriam repensar nos valores praticados lá dentro. 

 

 Mais segurança para os turistas na cidade. Os próprios moradores estavam nos alertam o quanto a cidade estava perigosa, 
e que deveríamos tomar cuidado com nossos pertences. Teve o caso do meu amigo que um cara que estava trabalhando 
com triciclo, queria leva-lo para uma rua escura para assalta, ele saiu correndo. No bumbódromo não tivemos segurança na 
primeira noite. Meu amigo foi procurar um policial na porta e falar do que estava acontecendo na arquibancada 
simplesmente o policial respondeu pra ele "Não quer ter problemas? Paga a arquibancada especial." 

 

 Principalmente os valores praticados no bumbodromo, chega quase ser extorsão uma latinha de refrigerante aR$ 5,00 
 

 Baixar preços, bumbódromo tem que ser mais organizado e com os preços dos produtos la dentro que são vendidos mais 
baixos. 

 

 melhorias na infraestrutura, limpeza na cidade 
 

 (2x) Melhor infraestrutura para os moradores e turistas 
 

 Que a cidade esteja realmente preparada para receber nos turistas, que as pessoas venham nos tratar em atendimento e o 
bumbodro esteje limpo e principalmente os banheiros 

 

 Vamos investir em qualificaçao profissional, e os empresarios tomarem consciencia que a festa nao sobrevive só de 
investimentos publicos e se adequarem nos valores dos seus serviços para todo mundo se beneficiar 

 

 Fim das longas filas na arquibancadas do povão  com a adoção de pulseiras entregues a quem fica na fila de manha. O 
turista pode curtir a cidade e volta as 18h na abertura do bumbodromo ja com seu lugar reservado. 

 

 Na cidade um exemplo que posso dar é que nao encontramos lixeiras,é preciso andar muito ou procurar algum 
estabelecimento para nao ter que jogar lixo em qualquer lugar,outra impressão ruim é quando chove que alguns pontos da 
cidade ficam alagados. 
Quanto a festa a muito tempo esses valores deveriam ser revistos,passagens aéreas com valores bem altos e ingressos 
também, o que impossibilita uma família (de 4 pessoas por exemplo) de prestigiar o festival! 

 

 Disputa justa 
 

 Linpeza das ruas e menores preços no bumbodromo 
 

 Preços 
 

 Limpeza da ruas.A comida vendida dentro do bumbodromo é muito caro tem que baixar os prpreços. 
 

 Reavaliar os preços exorbitantes das passagens aérea, dos ingressos e das bebidas dentro do Bumbodromo. Fatores que 
têm afastado, cada vez mais, as pessoas do Festival Folclórico de Parintins. 

 

 nos preços abusivos, principalmente dentro do bumbodromo, lata da cerveja a 6,00, agua mineral a 4,00 
 

 Planejamento de todos os setores envolvidos na organização do Festival, para que possamos crescer novamente e tornar 
rentável a atividade turística na cidade de Parintins. Que os bumbás reformulem a competição e criem um regulamento mais 
robusto e justo. O munícipio de Parintins precisa rever preços e ter uma tabela de regulação dos mesmo assim como o 
melhoramento do atendimento na cidade. 

 

 Segurança, volto a citar os preços abusivos de passagem aérea, opções com segurança de lazer extra bumbodromo. 
 

 A cidade precisa rever o tratamento ao turista ,explorar o turismo e não o turista. Precisa oferecer passeios alternativos ,ter 
opções de lazer além do circuito Comunas e Cabanas.  
Capacitar bares e restaurantes para o período , pagar caro para comer comida fria, ser mal servido . 

 

 eu vou em 2017 
 

 Limpeza pública  
Lixeiras nas praças e ornamentação da city  
Convencer os donos de bares a tocar toadas dos bois 
Reeducar a população a manter a cidade limpa e organizada para receber turistas o ano todo. 
Se inspirar em cidades como Gramado RS que vive do turismo por investir na qualidade de vida e na decoração Natália.  
Parintons é uma ilha e devia ser conhecida por uma cidade modelo. Falta boa vontade política pq dinheiro não é  o 
problema. Uma alternativa para manter a cidade limpa, em vez de multar deveriam premiar as ruas mais limpas, a casa com 
jardim mais bonito ou mais florido. A população gosta de ser reconhecida e não explorada. 
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 Segurança pública, pois presenciei dezenas de brigas próximo a igreja matriz. 
 

 Mas eventos relacionados ao festival durante os três dias, aulas de dança toadas na praça, precos menores ou a permissao 
de levar alimentos e bebidas para o bumbodromo. A prefeitira pós enfeitar mais a cidade,  estabelecer locais,  tipo museus 
sobre os bois. 

 

 Melhor atendimento ao turista. Desde a busca inicial por pacotes na internet, a condições de pagamento e hospedagem 
decente. 

 

 Melhoria na infraestrutura da cidade. 
 

 Infraestrutura e segurança. 
 

 Preços justos: 
Passagens aéreas 
Hospedagem 
Ingressos 
Bebidas no bumbódromo. 
Limpeza pública 
Segurança 
Nos bares tocar toada . 

 

 Preços mais baixos em alimentaçao , bebidas e ingressos do bumboóromo. 
 

 Acho que deveriam reforçar o policiamento no Porto da Cidade para a chegada dos visitantes para evitar qualquer tipo de 
roubo. 

 

 Na cidade: os banheiros dos bares não tem condições de uso. Tive problema com meus pés incharam muito, por não 
conseguir fazer uso dos banheiros ( retenção). Gosto de passar o dia na  beira do rio, almoçar no Coroas, curtir as toadas no 
cabanas ou comunas. Quanto ao Festival, sei das dificuldades mas a os Jurados devem ser melhor orientados. Não fiquei 
satisfeita com algumas notas referente a primeira noite , qdo  a primeira apresentação não organizou seu tempo. Saio de 
muito longe, Campinas, SP, gasto muito $, muitas horas para assistir este espetáculo  maravilhoso, só gostaria de um pouco 
mais de conforto e seriedade . Obrigada! 

 

 Uma avaliada nos preços tanto de transporte e de alimentação cobrados na ilha 
 

 O festival e maravilhoso e encantador,mas a cidade perde um pouco noa précos absurdo que são  
cobrado em passagem de avião e hospedagem... 

 

 Preços não  abusivos 
 

 Cidade mais limpa, preços de alimentaçao  hospedagem e artesanato mais barato, inicio das apresentaçoes as 20 h, pois e 
desumano as pessoas ficarem das 5 da manha as 21 h comprando uma garrafa de agua a 5 reais e ninguem da 
organizaçao do festival viu esse absurdo.  Banheiros quimicos limpos esse ano praticamente nao tinha e os banheiros do 
bumbodromo estavam uma nojeira.  O espetaculo caiu um pouco em sua grandeza, mas ainda e deslumbrante as pessoas 
sao maravilhosas e eu volto sim ate o dia que Deus me permitir ,pois, amo esse lugar e amo essa cultura. 

 

 Reduzir os custos de passagem e ingressos 
 

 Todos os aspectos necessitam melhorias 
 

 Muitas pessoas durante o festival reclamam dos preços, das comidas etc. A duas Galeras passam muitas dificuldades nos 
dias da festa, tomam chuva, sol, calor extremo, sede. Se essaS situações forem mudadas, sem dúvida teremos um festival 
melhor. E claro, Melhorar o Preço dos ingressos, porque muita gente não vai ao festival por causa dos preços 
EXORBITANTES. 

 

 Rever principalmente a questão dos preços praticados dentro do bumbódromo, um absurdo! 
 

 Melhora da segurança pública, da alimentação e dos preços abusivos referentes às passagens aéreas e hospedagem . 
 

 Acho que a necessidade de melhorar tudo dentro e fora se encontra no questionário. 
 

 Infraestrutura, preços de ingresso mais baixos e passagens aéreas 
 

 Organização como um todo. 
 

 Preço das passagens aérea está muito abusiva. 
 

 Limpeza e sinalização da cidade 
 

 Que o julgamento do festival seja mais justa pois o Garantido quebrou alegoria saiu correndo da arena na primeira noite e 
ainda ganha o Festival isso é inaceitável tira o brilho da disputa vamos ser mais claro com os jurados para não ter tamanha 
falta de avaliação na minha opinião esse jurados não são capazes de julga o Festival de Parintins pois o Carnaval do Rio e 
São Paulo não tem nenhum jurado Amazonense 

 

 Preços justo na arquibancada,  pois como item 19 e difícil você se manter das 7 da manhã até às 2 com preços exorbitantes. 
Fazemos parte da festa então,  temos que ser vistos com mais carinho.  
E também,  não vejo a necessidade de nos proibir de levar água ou alimentos para as arquibancadas , além de acessórios 
que nos protege do sol . 

 

 Na cidade a rua que passa ao lado da catedral e do cemitério alguns bueiros entopidos que enchia a rua de lama e no 
bumbodromo o preço das bebidas que continuam bem altos. Fora isso cidade maravilhosa 

 

 Passagem com preço baixo,limpeza da cidade para evitar urubu,abaixar o preços das pousada e hotéis,ter uma boa 
organização no bumbodrono nos preços dos ingressos esse ano as cadeira e arquibancada especiais estavam vazia devido 
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o preço muito alto está no preço de um salário-mínimo isso é um abisurdo, 
 

 Melhorar a infraestura da cidade k ta abandonada 
 

 Melhor estruturação das arquibancadas especiais, estavam sujas, precisando de pintura. 
 

 Mudar a empresa que realiza o fetsival 
 

 Mais recursos para os Bois  e para a cidade  , para poder termos um Festival  melhor... 
 

 Pelo menos pintar e revitalizar praças e pontos turísticos 
 

 A cidade precisa ter melhor infraestrutura pra receber tanta gente, bem como o bumbodromo também!! 
 

 Tudo otimo 
 

 Mais  segurança. . Mais limpeza nos banheiros 
 

 Vou falar sobre a cidade. Deveria ter uma melhor estrutura em todos os seguimentos, aumentar a segurança no tempo 
festivo, limpeza na cidade, administrar melhor o trânsito, organizar as barracas instaladas na cidade, proibir som alto e 
qualquer evento em frente à Catedral em tempo de festival, melhor as condições de estadias em relação a pousadas e 
hotéis, e abastecer em relação a água para que não falte água.  Como é que uma ilha rodeada de água falta água na 
cidade. E disponibilizar vários banheiros químicos pela cidade para que as pessoas não façam da rua de sanitários. 

 

 Alimentação  de qualidade, sem preços  abusivos! 
 

 Maior valorização do festival 
 

 Em relação a fila da arquibancada devereia haver uma comissão responsável de fiscalizar pois uma única pessoa quer 
guardar vaga para mais de 20 e isso não acho correto, a alimentação dentro bumbodromo é realmente muito ruim, outra dica 
é em relação a dificuldade que é de chegar aos banheiros do bumbodromo relmente é complicado. No mais é isso. 

 

 Na infraestrutura da cidade, pois aquele muro de arrimo esta caindo, aquela praça que fica na frente da cidade esta má 
estruturada e as ruas de alguns bairros estão esburacadas, se vocês querem chamar o turista para cidade, faça o melhor, 
invista em mais infraestrutura, saúde, educação...isso atraí turista e faz melhorar a qualidade de vida dos moradores da 
cidade de Parintins!! 

 

 Segurança, limpesa pública ,preços melhores e que possamos entrar pelo menos com água no bumbodromo, pois e muito 
cansativo enfrentar fila e fica esperando horas na galera. 

 

 Ingressos mais acessíveis e limpeza na cidade. 
 

 Pavimentação e limpeza nas ruas dentro  dos bairros e não apenas nas vias principais da cidade... 
 

 *Para os jurados: uma tela com TV pra eles assistirem de perto os detalhes das fantasias/ 
 

 Precisamos nos adequar as condições do país em relação a preço a cada ano fica mais difícil de ir ao festival vendem 
ingressos para 3 noites de 800 reais e durante as 3 noites os mesmos ficam sendo comercializados a 100 reais cada noite, 
os preços das passagens área é exorbitantes a passagem de Manaus para Parintins nesse período é mais cara que para 
cidades bem mais distantes. 

 

 Limpeza,restaurantes e sinalização 
 

 Fiscalização contra pessoas que abusam dos preços Exorbitantes. Ou a tucunare rever o altos preços dos ingressos ou cai 
fora do festival, pois essa empresa só pensa no seu bem próprio e utiliza de nossa cultura para enriquecer além do mais 
contratam pessoas muito mau acessoradas para o atendimento ao público 

 

 Melhores condições de infraestrutura na cidade toda, preços acessíveis para todas as classes sociais. 
 

 Que mude esse prefeito 
Passagens mais barata 
Ingressos mais barato  
Entre outras coisas. 

 

 Organização das filas do Bumbodromo, é incrível que a torcida vá enfrentando Sol e Chuva para fazer parte do Festival, mas 
já está na hora de dar um conforto para esse povo, sugiro que sejam montadas tendas na fila para amenizar esse sofrimento 
misturado com amor. 

 

 Passagens aéreas e ingressos mas em conta 
 

 preco baixo nas vendas no bumbodramo 
 

 Muitos dizem que o Festival está acabando, mas o que está acabando com o Festival são passagens, ingressos e estadias 
com valores exorbitantes. 

 

 Organização diminuir a quantidade de pessoas credenciadas na área destinada à imprensa. Muita gente que, 
aparentemente, não estava realmente trabalhando. E isso atrapalhava a visão das pessoas que estavam nas partes 
próximas, como por exemplo, os deficientes físicos e as primeiras filhas das cadeiras especiais. 
Limpeza pública: priorizar este serviço. Eu presenciei a sujeira que ficava naquela área da catedral, na avenida amazonas, 
no início da manhã. 
Poder público: voltar a proibir a execução de músicas em locais públicos que não seja o boi-bumbá.  
Poder público: instituir a multa para quem urina nas vias públicas, nos mesmos moldes do que se faz já no Rio de Janeiro. 

 

 Limpeza e mais atracoes 
 

 Expansão hoteleira, placas informativas pela cidade, por ser uma cidade turística vemos pouca informação. Guichês de 
atendimento ao turista, revisão de valores de passagens de avião, são muito caras no período, curso de atendimento ao 
cliente pra os estabelecimentos, horários de atendimentos em restaurantes que são limitados para o período. 
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 No bumbodromo permitir a entrada de alimentos, diminuir o preço abusivo cobrado na alimentação e na bebida.E ingressos 
com preço mais acessíveis. 

 

 Diminua os preços de alimentos no bumbodromo 
 

 Centro de informações ao turista. Divulgação em sítio eletrônico de pousadas, casas que disponilizam hospedagem. 
Melhorar a limpeza da cidade, quase não lixeiros públicos. Aumentar a oferta de banheiros públicos. Restaurar a praça 
digital. 
No bumbódromo: diminuir o preço de água e alimentos, dos ingressos, permitir nas arquibancadas gerais acesso com 
comida e água. Disponibilizar o roteiro das apresentações nos setores pagos. 

 

 Sugiro que a prefeitura  organize melhor a cidade. Cuidando não SÓ da parte Central da cidade. Mas sim cuidando dos 
bairros mas distantes. Que tenha mas banheiros em torno da Catedral e no decorrer da avenida Amazonas. Que a prefeitura 
possa cuidar da frente da cidade de Parintins. Cuidar mas da limpeza pública. 

 

 Preços de alimentação e bebidas mais baratas 
Bumbódromo com cobertura 

 

 Segurança , limpeza pública , aeroporto mais estruturado e saúde .. 
 

 AEROPORTO infra estrutura adequada para embarque e desembarque 
 

 A cidade está maltratada...o bumbodromo vejo que não fica lotado como a anos anteriores, com olhar de torcedora vejo que 
a polícia militar estraga a beleza das arquibancadas. Entendo que o corpo de bombeiros tem a preocupação com a 
segurança...Mas deixar as aruibancadas vazias e fila fora do bumbodromo a bem inexplicável. Um pedido em relação a 
arquibancada especial, precisa retirar de uma só empresa. Obrigada 

 

 Acredito que o policiamento na cidade estava abaixo do que deveria. 
 

 baratear os custos dos ingressos. 
 
PORQUE JOGAR SPRAY DE PIMENTA NA CARA DO POVO NA PRAÇA  DA CATEDRAL? 
 
APÓS A APRESENTAÇÃO A FESTA DEVERIA CONTINUAR NA PRAÇA DA CATEDRAL OU PRAÇA DOS BOIS! ISSO É 
MAIS UMA FONTE DE RENDA PARA A CIDADE E DEIXA O POVO E O TURISTA FELIZ. 
 
LANCHES E BEBIDAS MAIS BARATOS NA ARENA TANTO NA AREA PAGA COMO PARA A GALERA SERIA 
INTERESSANTE. 

 

 Diminuir valores de passagens e ingressos do festival , tem muita  gente que deixa de ir por que prefere viajar pra outras 
cidades por que o preço  das passagem é  mais cara do que ir pra outra cidade. 
Eu só  vou por que eu amo o Festival , sobe um fogo na época  do festival que eu largo tudo e vou. 
Mas esse ano de 2016 foi muito mais  que especial , eu vi os bois se superar.  
Adorei. 

 

 Reavaliação dos valores de ingressos e passagens aéreas 
 

 Deveriam diminuir os preços dos alimentos e das bebidas vendidos dentro do bumbodromo, também devem melhorar o tipo 
de alimentos a   serem vendidos dentro do bumbodromo. 

 

 1 - Pintura do Bumbódromo; 
2 - Estudos para tabelar as corridas de táxi; 
3 - E o que acho mais urgente: a possibilidade de diminuição do preço das passagens aéreas. Neste ano de 2016 a média 
foi de R$ 1.000,00. Tal preço alto prejudica a relação tempo x espaço para grande parte dos turistas, os quais são 
essenciais para o sucesso do Festival. 

 

 Para o bom andamento do festival o regulamento precisa urgentimente ser refeito. Exemplo um item individual jamais pode 
ter o mesmo peso que um coletivo . 

 

 Cidade limpa, melhores preços dos produtos em geral, melhores preços de Passagens, principalmente aérea, mais opções 
de laser. 

 

 Mudanças na administração municipal para que realmente os munícipes e os visitantes possam ser tratados com devido 
respeito. Esse festival foi feito realmente pelos apaixonados pelo Boi. Se a prefeitura parasse de enrolar e tivesse realmente 
trabalhado. Esse festival teria tudo pra ter sido o melhor dos últimos anos. 

 

 Segurança nas ruas, aperfeiçoamento dos sinais de telefonia e internet e fiscalização em relação a comércios que 
reproduzem gêneros de música que fogem ao festival. 

 

 Mais banheiros na área da arquibancada especial. 
 

 Como esse foi um ano de crise entao faltou muita coisa mais creio que ano que vem será melhor....então não da para cobrar 
muita coisa....ano que vem será melhor concerteza .....no bumbodromo melhorar o som muito ruim. 

 

 Melhorias na higiene e infraestrutura. 
 

 Melhorar a infraestrutura da cidade para atender às pessoas . 
 

 São várias 
 

 Nos preços dos ingressos! 
 

 Sugiro uma fiscalização e atenção maior para com o ritmo da festa. É inadmissível que Parintins não explore seu ritmo nas 
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ruas. É a cidade das toadas ou do forró e sertanejo? Há tempo para outros tipos de festa e esse tempo não é durante o 
festival. Se vai pra Parintins é pq quer curtir o ritmo, a festa. Se quiser outra experiência, busque outros ares. Fiscalização 
nos bares para não tocar outros ritmos, maior preocupação com o preço das passagens aéreas. É absurdo pagar mais de 
R$1.500,00 reais em um trecho que fica à 45min de Manaus. Infraestrutura da cidade deve ter mais atenção também! 

 

 Revisão de todos os preços dos ingressos e passavens aéreas, revisão dos preços tanto para os produtos como para os 
serviços oferecidos no período do festival. Com preços mais em conta, com certeza o festival voltará a atrair mais pessoas, 
como nos anos anteriores. 

 

 Diminuir o preço dos produtos e serviços. 
 

 organizao na hora da fila que deveria ter uma pulseira , para ir para o bumbodromo e n pega fila é leva comida pois e muinto 
caro os alimentos vendido no bumbodromo, mais organização 

 

 Nas lanchonetes e restaurantes, pois além de pagar o teu consumo tinhamos que pagar para sentar na mesa. 
 

 Diminuir os preços das pousadas e moto táxi muito caro e diminui o preço do alimento no Bumbodromo 
 

 A primeira coisa que tem que ser feita está na hora de rever os preços em todos os segmentos, ainda não se certificaram 
que quem mantem os preços normais (SEM AUMENTO inclusive no bumbodromo)  vende mais - Ingressos está na hora dos 
ingressos pagos ser revisto por quem vende limitar a vendas para cada pessoa colocam nas mãos do cambistas e o que se 
ver são arquibancadas e cadeiras vazias! Isso é ruim para o festival,  popularizar os ingressos seria bom para o festival.....- e 
pessoal está na hora de arrumar tendas para a galeras e uma caixa d' agua grande (UMA especie de bebedouro) para 
aquelas pessoas se hidratarem....é muito sacrifício pegar chuva e sol eu estive lá com minha filha...que veio pela primeira 
vez AGORA IMAGINEM SE AQUELAS PESSOAS TIVESSEM UM ABRIGO....QUE SHOW ELES NÃO DARIAM!! 
PORTANTO ESTÁ NA HORA DE ABRIGAR AQUELES GUERREIROS !! a FESTA É MÁGICA... MAS... PRECISA-SE  
URGENTE  DE UNS AJUSTES URGENTES, ESPERO TER CONTRIBUÍDO. Roberto Ângelo - PARINTINENSE  - sócio do 
Caprichoso 

 

 Liberar a entrada de pessoas pra venda de comida e bebebida nas galeras, pois os bifet colocam coisas muito caras. 
 

 Limpeza da cidade e a comida 
 

 Limpeza 
Reparos no Bumbódromo, como pintar arquibancadas e camarotes 
Diminuir os preços exorbitantes. Não pedimos pra sucatearam nosso festival, mas que cobrem preços adequados ao que 
nos é oferecido. 

 

 Filas da galera com distribuícao de senha, ou cobrir a rua lateral para amenizar o calor de quem está na fila. 
 

 Tem que ter as bandas de boi que não tem mais como era antigamente  e falta a decoração da cidade que não tem mais a 
receptiva no porto não tem mais 

 

 Baixar o preço da alimentação!! 
 

 Manutenção do bumbodeomo e saídas de emergência 
 

 Mais organização pelas agremiações, para que não dependam das verbas governamentais. O festival tem condições de 
sobreviver sem tais recursos. Era assim antes. 

 

 Mais limpeza na cidade 
 

 Parintins hoje é conhecida ,mesmo que só por nome, internacionalmente por isso, deveria ser um exemplo de cidade em no 
que se refere a infraestrutura referência de cidade turística do norte do país com uma melhor iluminação , praças bem 
cuidadas, um museu do folclore com praça de alimentação e lojas uma espécie de centro de convenções, a orla da cidade 
tem que ser feito um belíssimo calcadao já que o visual contribui para isso com mirantes ciclovias lanches e bares 
padronizados além de chuveiros que funcionem principalmente na época da festa, a volta do trenzinho como tinha na 
década de 90 até meados de2000 que circulava pela cidade,  as casas eram mais enfeitadas antigamente e pintadas nas 
cores do seu boi isso era lindo , então por que não incentivar seus moradores a pintar e decorar novamente as ruas isso 
encanta os turistas .Quanto ao Bumbodromo, acho muito pequeno porém de imediato  tiraria o bar daquela localização que 
está na galera pois toma espaço e atrapalha  a visão para quem não opta por subir pra arquibancada,  o preço para assistir 
na especial é exorbitante sem contar a passagem aérea que custa o mesmo preço para irmos a algumas cidades do país ou  
até para o exterior . 

 

 Abaixar o preço da comida e bebidas no bumbódromo,  limpeza na cidade e melhorar a organização do festival 
 

 Ingressos com preço de meia entrada para qualquer lugar dentro do bumbodrono para pessoas com deficiência 
 

 Melhorar o preço dos ingressos! 
 

 Melhorar o meio de transporte ao turista. 
 

 Infra estrutura 
 

 Melhorar infraestrutura da cidade (asfaltamento, iluminação, sinalização de ruas, criar cordões de isolamento para o transito 
na praça em frente a catedral, pois ali fica insuportável a noite, aumentar e muito o policiamento nas ruas), diminuir os 
valores absurdos que são de ingressos e passagens de avião (até barco tava carro esse ano). 

 

 Melhor a sinalizado deixar entrar com água e frutas 
 

 Mudançaa nos preços de passagens e ingressos e melhorias na cidade para receber os turistas. Maia locais de interação. 
Podiam voltar com os shows a noite na praca da catedral, era uma ideia excelente 

 

 XXX 
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 Devem ser repensados os valores dos tickets, passagem aérea e hospedagem.  São excessivamente caros 
 

 Reestruturação do Festival como um todo, do regulamento a escolha do júri, viabilizar o acesso a cidade como valores 
praticados na venda de passagens seja terrestre ou viário.  
Desinflacionar os preço abusivos em todos os segmentos ligados direta ou indiretamente ao Festival. 

 

 Banheiro e sugestão de comida e bebida com preços que não seja absurdo. 
Ou um bebedouro já que o item galera faz parte do festival valendo ponto então seria uma boa os torcedores de ambos os 
bois ter pelo menos privilégio de algo grátis.  minha opinião 

 

 Baixar custos 
 

 Não explore o consumidor. 
 

 Os preços altos tanto de passagens quanto se hospedagem afastam muito os turistas. Ao fazer um orçamento, é possível 
fazer uma virgem a europa por mais tempo que ir ao festival. Só vai mesmo quem é louco torcedor e sabe da experiência 
inesquecível. É indiscutível também a precariedade da alimentação no bumbódromo bem seus abusivos preços. Sugiro uma 
lanchonete satélite além dos ambulantes. Parintins é cidade mesmo de gente acolhedora e feliz, mas precisa melhorar muito 
em rede hoteleira, infraestrutura de serviços, alimentação e marketing.  Sem dúvida os preços são abusivos! 

 

 Tem que baixar eMelhorar nos preços  dia alimentos no bumbódromo e nas passagens aeres 
 

 Redução dos preços dos ingressos,produtos,hospedagem e passagem no período do festival.  
Organização  no que tange limpeza e melhoria no asfaltamento da cidade. 
locais disponíveis para ecoturismo próximo a cidade de Parintins ex; Vila Amazônia. 

 

 Melhorias, com relação a alimentação na cidade,pois os preços ficam muito acima dos valores reais. A limpeza na cidade 
precisa melhorar. A organização nas filas também precisa der vista com carinho pois o povo fica refém dos vendedores de 
lugar. 

 

 A cidade deve melhor na infraestrutura, ruas com muitos buracos. 
 

 Que haja mais fiscalização para que não haja manipulação nas notas atribuídas às associações folclóricas. 
 

 Na cidade na data do festival seria ideal fechar as ruas da praça da catedral e do bumbodromo..pois muito carro e 
moto..passo direto todos meios loucos e tal... 
No bumbodromo  na minha opinao so alimentacao e bebidas  q poderia vender um valor menor tipo uma agua 4 reais..ai e 
demais.. 

 

 Os preços praticados no Bumbódromo são extorsivos, inconcebível um refrigerante/cerveja custar 7,00; seria importante 
permitir a entrada de bebidas e alimentos, assim como é feito no Carnaval do RJ. 
 
A hospedagem na cidade precisa melhorar: ou a infraestrutura melhora pra cobrarem os preços que cobram, ou baixam os 
preços pra se ajustar ao produto que oferecem. É compreensível que o parintinense deseje ter alguma renda no período do 
Festival, mas para isso é preciso oferecer aos turistas um serviço de qualidade. 
 
O preço do táxi é absurdo e deveria ser revisto, tabelado e divulgado amplamente para que todos tenham conhecimento e 
não se sujeitem a preços abusivos. 

 

 Passagem aéreas mais baratas e ingressos do bumbodromo também. 
 

 Adotar o taxímetro 
Reduzir os preços das passagens aéreas 
Aumentar a oferta de vôos 
)Especificar nos bilhetes de passagem de barco o que está incluso (as principais refeições) 
Reduzir os preços das hospedagens (um absurdo R$ 1200 por três noites uma kitnet) 
Eliminar as filas  
Eliminar o bandeirão mijado na galera (ninguém merece) 
Sem necessidade nenhuma fizeram aquelas haste de ferro no meio da arena ... Agora é só cobrir o picadeiro!!! 

 

 Baixar os preços dos ingressos e passagens, que essa empresa mal educada tucunaré saia ou melhore o atendimento que 
é péssimo, baixem os preços das hospedagens que é exorbitante, que arrumem aquela or que é uma vergonha do jeito que 
está, que aquele comunas faça uma reforma com banheiros descentes que pelo ao menos possamos lavar as mãos... 

 

 Pousadas com preços justos (cadastrar no booking.com, tripadvisor etc); opção de ingressos pra 1/2 noites; pacote das 3 
noites mais em conta; mais lanches após o Festival; preços justos dentro do Bumbódromo. 

 

 Melhoria na limpeza pública 
Redução dos preços de ingresso do bumbódromo 
Liberação de entrada com alimentos e bebidas para o público da "galera" 

 

 Na cidade,  mais áreas verdes, bancos, lixeiras e banheiros públicos! 
 

 Preços de alimentação mais baratas ,pois é um absurdo o valor de alimentos e bebidas dentro do bumbotromo 
 

 A cidade é cheia de buracos. 
 

 Atendimento aos turistas, baixa nos valores dos ingressos, infraestrutura da cidade ainda muito a desejar e olha que é meu 
décimo quarto festival consecutivo, então tenho como fazer comparação, alimentação (higiene nos estabelecimentos). 

 

 A cidade ta suja demais, 
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 O som do Bumbódromo é nítido, mas, muitas vezes, num volume ensurdecedor. 
 

 No Bumbodrumo 
 

 Sugiro que mais empresas dr turismo possam participat do festival para poder haver concorrência 
 

 Com certeza os preços altos isso espanta o turista, mais banheiros químicos em outros anos tinham mais, livre concorrência 
na questão da agência de viagens sabemos que qd há concorrência a coisa flui melhor. 

 

 Uma cidade mais limpa com uma infraestrutura melhor com preços mais acessíveis praças com melhores condições de 
receber seus visitantes...enfim foi muito bom o festival de 2016 apesar dos problemas ocorridos mais acho que as 
agremiações ainda tem.muito que se fazer para melhoria do festival de parirntins. 

 

 Preços de hospedagem,  dos produtos no bumbodromo,  assim como passagens de avião e lugares nas cadeiras especiais 
sejam avaliados,  ultimamente estão absurdos de caro 

 

 (2x) Tirar a Tucunare Turismo 
 

 Que o Bumbodromo seja Municipalizado. .. 
Que revejam a Portaria que foi baixada com relação às crianças nos ensaios dos bois. .... 

 

 Sugiro que baixem os preços de alimentos, a latinha de coca vola, água são caras de mais... 
A prefeitura deveria se reunir com esses vendedores e acertar algo com os mesmos... 
Exemplo, ter fiscais na arquibancada que multassem vendedores que vendem uma coca por 5 reais... 
Fora isso o festival é maravilhoso... 

 

 Que a policia não faça toque de recolher mandando todo mundo parar de vender bebidas.. Depois de um certo horário.. 
 

 Melhorar a sonorização do bumbodromo somente um. P.A para cada galera não fica legal fica baixo. 
 

 Oiu 
 

 Seria ótimo se uma água não custasse 6 reais e um refrigerante em lata 7 reais dentro do bumbodromo nas arquibancadas 
especiais. Ganhariam muito mais com preços justos e honestos. Passei sede os 3 dias de festival por me recusar a pagar o 
valor de um refrigerante de 2 L em uma água. Além dos preços absurdamente caros tanto da passagem de avião quanto dos 
ingressos. Arquibancadas vazias, cambistas atuando sem fiscalização na cidade toda só atrapalham a imagem da festa. As 
festas dos visitantes em cada curral foram ótimas, faltaram mais pontos com som ao vivo esse ano, só vi no comunas. E um 
ponto fundamental é o horário do festival, seria muito mais proveitoso pra galera dos dois bois que o espetaculo começasse 
mais cedo as 19:00. Na primeira noite, as galeras ja estavam mortas. Tanto que na segunda e terceiras noites as galeras 
foram chegar quase na hora de começar, e não ficaram totalmente lotadas quanto em outros anos. Então é isso, espero qu 
ouçam alguma coisa do que foi dita e pensem não só no bem estar dos turistas, mas no bem estar de todos os 
amazonenses, manauaras e parintinenses, etc. Somos nós que fazemos a festa. E se a festa começar a ser feita para as 
pessoas de fora com preços inacessíveis para o povo amazonense, não será mais uma festa maravilhosa como é hoje. 

 

 Passagens aéreas e ingressos mais baratos, mais shows de boi pela cidade ao vivo pela manha, a volta da praca digital 
como local de shows, colocar mais lixeira onde a bastante movimentos como enfrente a catedral e proximos dos bares como 
comunas, entre outros. Uma das coisas que acho mais importante e o horario do começo  do espetaculo deveria comecar 
mais cedo, visto que a galera chega.no bumbodromo as 5 da manha, poderiam colocar as 19 horas em vez de 20. 

 

 Pagar 5 reais em uma garrafa de água dentro do Bumbódromo é um absurdo, poderiam organizar melhor a entrada pois 
enquanto se via espaços na arquibancada do povão a fila estava bastante grande do lado de fora.....infraestrutura então nem 
se fala, vou a 20 anos pro festival e continua a desejar, calor absurdo que faz na cidade e não tem local para quem quer se 
molhar...... 

 

 Retirar o monopolio aereo e tornar os precos de passagens realistas....aumentar numero de policiais.....ter mais informacoes 
ao turista de orimrira viagem... 

 

 É preciso que seja visto alguns valores praticados na cidade e principalmente dentro do bumbódromo pois é inadmissível 
uma latinha de refrigerante R$5,00 reais e uma garrafa de água a R$4,00 

 

 Ruas cheias de buraco,pousadas caras e sem café da manha. 
 

 Na cidade sugiro que na época do festival tenha mais policiamento, que tenha palcos alternativos em vários pontos da 
cidade tocando boi. Pois vou pra Parintins pra curtir boi e não forró,  sertanejo como sempre toca. 

 

 Primeiramente uma melhor tabela de preços no bumbodromo, fiscalização de trânsito na cidade. Sem dúvida já seria um 
bom começo. Que as vendas de ingressos sejam revestidas pra cidade. 

 

 Baixa preço de produtos no bumbodremo.. 
 

 Mais segurança. 
 

 Primeiro, o preço exorbitante das passagens aéreas precisam melhorar urgentemente.  
Segundo, o tratamento dado ao torcedores dentro do bumbódromo e também a comida e o preço.  
E por último, mas não sei se é com vocês, os carros de som e bares ao redor do bumbódromo, em pleno festival, tocando 
forró. Isso aconteceu nas noites de festival. 

 

 Melhorar o atendimento ao público nos bares e lojas da cidade. 
 

 Bom dia, um melhor preparo para a policia militar, pois sem necessidade eles aplicaram spray de pimenta no publico onde 
ali estavam. onde os mesmos não estavam consumindo nada, pois a policia militar e civil fecharam os bares e triciclos onde 
ali estavam na venda de bebidas. sendo que não havia necessidade do uso do spray de pimenta na população. 

 

 Festa dos visitantes 
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 Por se tratar de uma cidade "turística" ela precisa estar limpa e com estrutura hoteleira e de alimentação focada bo turista. 
Deveria haver mais locais atrativos durante o dia como passeios ecologicos, museu da história da cidade e sobre a cultura 
do boi-bumbá, talvez um parque ecologico com estrutura para aventuras: tirolesa, rapel, passeio de lançha etc. 
Sou de Parintins e tive oportunidade de viajar e conhecer varios lugares turísticos. Consigo ver que falta muita coisa para 
que minha cidade se torne uma cidade turistica de fato.  
Se houver apoio através de descontos e incentivos por parte do poder publico para que a iniciativa privada possa investir 
nessas melhorias tenho certeza que e pouco tempo a cidade ganharia estrutura para movinentar o turismo não somente na 
época do festival, fomentando a economia durante o ano todo. 

 

 Baixar os preços...limpeza na cidade..mais opções de transporte, hospedagem e diversão na cidade. 
 

 Reduzir valores 
 

 preços justos de ingresso 
 

 (2x) -Melhorias nos preços de tudo literalmente  
-Melhorias nas limpezas em geral da cidade e do bumbodromo  
-melhorar 100% Iluminação e som do bumbodromo  
-espero que em 2017 os bois façam com mais qualidade o festival  esse ano de 2016 estava fraco muito fraco 
-melhorias dos permissionarios nas ruas q sejam padronizados pelo menos nos preços  qualidade e vestimenta para dar 
mas qualidade aos produtos  
-melhorias nas áreas de lazer da ilha  
-melhorias no transporte pela ilha  
-melhoria na infraestrutura da orla, das ruas e e outros que são gritantes não preciso nem citar aqui. 
- principalmente rever preços do bumbodromo tá muito extorsivo as arquibancadas pagas e camarote, tirar da TUCUNARÉ e 
rever pois foi notório a falta de público nesses espaços pelo alto preço aplicado 

 

 A cidade de Parintins é linda seu povo é carismático e hospitaleiro o que falta são balnearios com mais limpeza e perto da 
cidade falta piscinas publicas e mais atenção por parte do prefeito espero que em 2017 tudo mude viva os bois. 

 

 Melhor organizacao aos órgãos envolvidos. Na minha opinião faltou policiamento no bumbodromo. A seguranca particular é 
ineficiente em grandes eventos. 

 

 Uma melhor limpeza da cidade, um melhor padrão de atendimento aos visitantes. Em relação ao uso do hospital que fique 
claro que não foi preciso a utilização dos mesmo, tendo aqui respondido por causa do sistema que não aceitou deixar as as 
questoes sem resposta. 

 

 Que a alimentação seja mais em conta. 
Que os preços das arquibancadas especiais sejam razoáveis 
Que seja possível entrar com lanches dentro do bumbodromo  
E que O festival continue com os três utimos dias do mês de junho. 

 

 A saída da galera que não fosse só por aquele corredor, tivesse outra opção de saída. 
 

 É um desrespeito com o torcedor esses horários, o portão abre muito cedo e a apresentação (na sexta) começa muito tarde 
(21h15 ABSURDO!), a entrada no mínimo devia ser às 17hs, A ALIMENTAÇÃO É PÉSSIMA, os preços são altíssimos, UMA 
ÁGUA CUSTA R$4!!!!  
Os estabelecimentos deviam aceitar cartão de crédito e débito, mas acredito que grande culpa nisso se deve a rede de 
internet da cidade que é sofrível, assim como utilização de caixas eletrônicos. 
As passagens aéreas e arquibancada pagas fogem da realidade tanto do brasileiro, quanto do serviço oferecido dentro do 
bumbodromo, cada ano que passa se vê menos gente nas cadeiras pagas. 
Essas são os pontos cruciais que precisam e RÁPIDO serem revistos sobre o festival, tenho muitos amigos que deixam de ir 
por conta do alto custo que a festa, ta ficando só pra quem gosta e pode e não pra quem quer. 

 

 Sugiro que os preços dos ingressos sejam condizentes com o público alvo do festival: O POVO! Isso se aplica também às 
passagens aéreas. Esses dois fatores colocam uma barreira entre o querer ir ao festival e o poder ir ao festival. Preços 
exorbitantes afastam o público sem sombra de dúvida. Numa época em que se fala que "o festival vai acabar", afastar o 
público colocando preços surreais é pedir pra sacramentar o declínio e extinção dessa festa folclórica. O que deve ser feito, 
pelo contrário, é ATRAIR cada vez mais um maior público e tornar acessível para a população a participar do festival. Essa é 
uma festa do povo de Parintins para o mundo ver. E para o mundo ver, precisa que isso seja acessível, condizente com a 
realidade da economia do nosso país. 

 

 Limpeza, infraestrutura,preços acessíveis, mais atrações durante o dia. A festa do visitante (que não conhece parintins) 
poderia ser realizada pelos dois bumbas. Uma festa pra conhecer o festival. Divisão de currais só na festa da vitória. 
Aproveitem a cultura maravilhosa e promovam o festival de parintins. Não o garantido ou caprichoso. Deixem pros 
torcedores escolherem. Não é porque sou caprichoso que não posso aproveitar o melhos do garantido antes de começar o 
festival e vice versa. Sugiro casa dos bumbás na festa dos visitantes. 

 

 .  

 Banheiros,  muitos banheiros,  shows durante dia... Apresentação de banda de noi. 
 

 Mais agilidade nas apresentações. 
 

 Reduzir preços de ingressos, produtos dentro do bumbodramo e passagem aérea que inibem a ida dos visitantes para 
conhecer essa bela festa. O Festival precisa ser popularizado para que mais pessoas conheçam. 
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 Melhoria nas dependências do Bumbódromo e na cidade, mais opções de locais com músicas de boi e eliminar lugares que 
tocam outro ritmo. 

 

 Preços  menis exorbitantes dentro  dö Bumbodromo,; melhorias  na cidade, ruas mais  limpas e decoração,  hospedagem  
mais justas. 

 

 umas das piores coisas que avontecembem Parintins e a limpeza  pública, segundo os preços altíssimos de quase tudo, 
principalmente pra quem é de fora e não tem aonde ficar. 

 

 TER MAS LIXEIRA NAS RUAS. 
 

 que baixe os preços dos alimentos,mais limpeza na cidade,mais reforma nas praças,nas ruas e nos pontos turísticos,mais 
fiscalização para ficar mais organizado,mais guias turísticos bilinguis e no bumbódromo mais limpeza,mais organização,e 
que o preço da água e dos alimentos,que tá um absurdo abaixe 

 

 SEGURANÇA COM MAIOR PREPARO, PELO FATO DE ACONTECER ALGO DESAGRADÁVEL NA MADRUGADA EM 
UMA DAS NOITES, ISSO FORA DO BUMBÓDROMO, E INFRAESTRUTURA NAS RUAS, MUITO BURACO, E MESMO 
ASFALTADAS APRESENTAVAM BURACOS, EM RELAÇÃO AO BUMBODROMO, ORGANIZAÇÃO NA ENTRADA E 
ESCLARECIMENTO ANTES, DO QUE PODE ENTRAR E NAO, POIS, MUITAS PESSOAS ACABARAM DEIXANDO 
PERTENCES, PELO FATO DE NAO PERMITIREM SUBIR, RECOLHERAM E NÃO FOI DEVOLVIDO. 

 

 (2x) Preços justos 
 

 Que haja nas segurança, e que nós dias do Festival toque apenas Toadas, escutei mas forró durante o dia do que Toadas 
 

 Melhor preparação para a festa. Cuidar melhor da cidade e de seu povo. 
 

 CUIDAR DA LIMPEZA DA CIDADE, DIMUIR O PREÇO DA ALIMENTAÇÃO. 
 

 Promoções... atrações... festa dos visitantes 
 

 Preços exorbitantes na alimentação dentro do Bumbódromo, isso deve ser revisto urgentemente. 
 

 Mas segurança e diminuir os preços das coisas 
 

 A cidade está precisando de um "dono". 
Gostaria de ver uma cidade limpa, organizada e preparada para receber o turista o ano inteiro ( infraestrutura, capacitação 
do comércio em geral e bois), hospitais com profissionais capacitados para atender a grande demanda. Tricicleiros,  taxistas 
e moto taxistas cordiais , informados e bilingues.  
A cidade tem um povo maravilhoso que falta ser ensinado a viver em uma cidade turística.  
Os bois precisam utilizar seu espaço o ano inteiro, isso atrai turistas e gera renda. E precisam serem cobrados pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal,  só assim,  poderá acabar de vez com o enriquecimento ilícito de pessoas que se aproveitam da 
cultura de um povo ,em prol do próprio bolso.  
Valorização dos fundadores do Festival e dos Bois,  isso mostra o respeito.   
Por fim,  mesmo com tanto a ser feito.  Parintins não pode parar! 
O Festival é a alma dessa gente,  é o amor que faz o coração e a estrela pulssarem forte dentro do peito, é a lágrima que 
molha o rosto dos que se emocionam com tanta beleza....  
Obrigada, Parintins por me dar as melhores emoções da minha vida! 

 

 Limpeza, organização, preços muito mais baixos pra tuuudo! Há uma exploração nessa época! A cidade não precisa de uma 
"maquiagem" nessa época, precisa de um "recalxe" total pro ano todo. 

 

 Tudo 
 

 Cobrança de preços justos, seja nas passagens, hospedagens ou ingressos. A prefeitura podia fazer uma campanha nesse 
sentido. 
Entrada liberada de água e comidas (ainda que somente frutas) nas arquibancadas da galera, principalmente. 
Melhor treinamento dos funcionarios da Tucunaré Turismo, pois são mal educado, tratam mal os visitantes e estão 
constantemente com cara feia, sem ao menos 
responder um boa noite. 
Preço justo nas áreas pagas do Bumbodromo. É extremamente abusivo os valores praticados lá dentro. Uma água custava 
5 reais lá dentro, enquanto na rua era 1 ou 2 reais. 
Melhor conservação dos alimentos vendidos no bumbodromo - comprei um x-salada por 10 reais e estava estragado. 
Na cidade faltam lixeiras públicas, segurança nas ruas e toadas de boi bumbá nos bares, chega a ser frustrante só encontrar 
estabelecimentos tocando funk e forró. QUEREMOS TOADA DE BOI. 

 

 Na cidade que a infraestrutura seja melhor , tapamentos dos buracos nas ruas, iluminação , limpeza das vias, policiamento 
nas areas de baixo fluxo.  
 
No bumbodromo que revejam o valor absurdo dos alimentos vendidos la dentro , e que deixem entrar com alimentos 
comprado fora do bumbodromo , aliás não é todos q tem condição de dar 4 reais em uma garrafa com agua, limpeza dos 
banheiros , sonorização nítida. 

 

 Implantação de caixa 24 horas e ônibus coletivo. 
 

 A infraestrutura da cidade em primeiro lugar. 
 

 (2x) Os preços 
 

 Prcisamos melhorar os preços de tudo! 
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 A retirada da tucunare turismo  e que os ingressos passem a ser responsabilidade dos bumbas.. 
 

 Que tenha mais atenção ao festival de Parintins sabe isso daí é a nossa Cultura. 
 

 Banheiros limpos, preços acessíveis 
 

 Acredito que deveria ter mas atenção do procon , pois os preços de comida e bebidas no bumbodromo e um absurdo 
 

 A extorsão dos comerciantes. 
 

 na cidade e melhorias no bumbodromo 
 

 Principalmente uma estrutura pra atender  as necessidades do turista como. 
 

 Manaus 
 

 (2x) Mais segurança.  
Que o preço dos alimentos e hospedagens sejam um pouco mais barato 

 

 Que volte a ter o Policiamento dentro do Bumbodromo em grande quantidade ou seja anos atrás ficava bastante policiais na 
galera esse ano foram poucos. Por isso as pessoas se juntaram no alambrado da frente e isso não ajudou muito.  
O preço das coisas dentro do Bumbodromo tem que ser mais em conta para as pessoas pois ainda esta caros.  
Esperamos ter o Apoi do Governo sobre o Festival pois o festival e uma marca registrada da Cultura Amazônica...  
 
Obrigado 

 

 Rever preços  E ingressos,  passagens e hospedagem. 
 

 No bumbódromo, esse ano foi comprovado que o festival pode acontecer sem ajuda do governo e acho  
que ficou até melhor. E na cidade eu sugiro que tenha mais e mais casa para alugarmos nesta época do ano. 

 

 alimentação e horário das apresentações 
 

 biaxar o valor dos voos o coe 
 

 Pelo amor de Deus, baixem os valores das passagens aéreas e dos ingressos. Isso está acabando com o festival!! 
 

 Na cidade, sugiro que toquem mais as musicas dos bois. Em muitos lugares só tocavam brega, forró, funk, etc. turista vai 
pra Parintins ouvir toadas. Já ouvimos outros ritmos durante o ano inteiro. No bumbódromo, sugiro que tenham mais opções 
de lanches e refeições e em valores acessíveis. 

 

 Em primeiro lugar, o poder público deveria tratar melhor a infraestrutura da cidade. Prepara-la, efetivamente e 
antecipadamente para o festival. As diretorias dos Bumbas, precisam fazer um chope de gestão qto aos recursos, para que 
as apresentações não sofram timidez e, com isso, o expectador, bem como o patrocinador tenha realmente a sensação de 
que valeu a pena todo o seu investimento. 

 

 Os bois fazem sua parte dentro da arena. Agora precisam fazer fora, baixando os preços. E precisa ter melhor estrutura 
quanto a passeios turísticos e lugares para conhecer. 

 

 Precisa melhorar a sinalização da cidade, iluminação a noite, as ruas ao redor do bumbodromo e próximos aos principais 
pontos são bem escuras. 

 

 Preços acessíveis no bumbodromo, limpeza das ruas, iluminação pública, corridas de táxis mais baixas, alimentação mais 
baratas. 

 

 Precisa investimento da prefeitura, a cidade estava sucateada. 
 

 Cidade limpa 
 

 Que a Tucunaré Turismo saia e abaixe os preços das entradas, assim como os bois devem dinamizar a apresentação, pois 
está chata e repetitiva. 

 

 Baixar os precos passagem aerea e ingressos 
 

 Avião , comida e ingressos mais baratos 
 

 que não precisa exagerar no preço dos ingressos tanto de cadeiras, arquibancadas ou mesmo camarote! 
 

 Melhorar a limpeza pública, diminuir preços de passagens aéreas, ingressos e hospedagem, fazer treinamento com os 
funcionários de bares e restaurantes, desenvolver opções de lazer para o turista durante o dia e depois das apresentações 
dos Bois. 

 

 No bumbodromo: um melhor treinamento aos polícias, para que principalmente na entrada da galera, não haja tanta demora 
 

 Diminuição de dos preços de alimentação, bebidas e ingressos 
 

 Organização nas filas das galeras, que seja numerada as arquibancadas por pessoa e seja vendido de um preço acessível a 
entrada. Que tenha barrada com comida dentro do bumbodromo. Que tenha os sócios dos bois tenham descontos em 
passagens ,  ingressos e produtos oficiais. Que tenha vôos com valores mais acessíveis para pessoas de outros estados.  
Que seja escolhido uma equipe pós bois para divulgar o festival em outros países( estou disponível para ajudar meu boi no 
que for preciso( divulgação, arte,  cênicas, organização dentro do bumbodromo, nos galpoes e onde se fizer necessário) . 
Também estou disponível para viagens. Elizangela 92 991199490 

 

 Organização nas filas das galeras, que seja numerada as arquibancadas por pessoa e seja vendido de um preço acessível a 
entrada. Que tenha barraca com comida dentro do bumbodromo. Que  os sócios dos bois tenham descontos em passagens 
,  ingressos e produtos oficiais. Que tenha vôos com valores mais acessíveis para pessoas de outros estados.  Que seja 
escolhido uma equipe dos bois para divulgar o festival em outros países( estou disponível para ajudar meu boi no que for 
preciso( divulgação, arte,  cênicas, organização dentro do bumbodromo, nos galpoes e onde se fizer necessário) . Também 
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estou disponível para viagens. Elizangela 92 991199490 
 

 Nada 
 

 volta dos guindastes no festival e julgamento das 3 noites no total 
 

 ta ok 
 

 Liberar a entrada de bebida (água, refrigerante) e comida (salgados, bolachas, etc) na galera e educar os policiais para 
respeitar as pessoas, acabar com os abusos de autoridade, acabar com o toque de recolher e não serem agressivos com as 
pessoas usando spray de pimenta ou sendo ignorantes com quem não estiver infringindo as leis ou não estiver oferecendo 
ameaça as pessoas ou a ordem. 

 

 Atendimento ao público.  Talvez curso de relações humanas prós atendentes de bares e lanchonetes.  Fora os preços 
praticados por esses estabelecimentos que são altos demais 

 

 Que aceitem mais os cartões de credito, uma vez que em pleno desenvolvimento uma cidade turística que possui o melhor 
festival folclórico, minha opinião, deveriam ter mais opções para ser aceito o cartão de credito ..... a lucratividade local iria 
ser bem maior.... as festas na Av Amazonas este ano foi fraca demais ... investir tbm nisso, no ano passado foi ótimo o pós 
bumbodromo ..... no mais o festival só tende a crescer.... no questionário não usei o hospital... faltou a opção sim ou não é 
tbm tirar a obrigatoriedade da pergunta relativa ao uso do mesmo. 

 

 Mudar o prefeito  
Preços de ingresso caro 
Preço de passagem aérea cara 
Entre outras coisas 

 

 Espero  Que os ingressos estejam em preço  popular 
 

 Melhor infra estrutura para o festival falta banheiros publicos em toda a cidade com mais higiene principalmente para as 
mulheres e chuveiros também e uma reforma geram na estrutura do bumbodromo uma reforma geral não só pintar to 
falando da estrutura fisica para não acontecer um acidente 

 

 Diminuir o preço das arquibancadas especiais, diminuir o preços de água e refrigerantes, salgadinhos e outras coisas que 
vendem dentro do bumbodromo. Dar mais comodidade para as pessoas que ficam nas filas do bumbodromo. Organizar 
melhor as filas, esse ano estavam muito tumultuadas. Melhorar o retorno para as galeras, quase não se escutava em alguns 
momentos do espetáculo. Melhorar o relógio com o tempo dos bois ser mais nítido ou maior. 

 

 -O povo parintinense precisa aprender que nós, turistas, não devemos ser tratados como presas fáceis. 
- Começa já na compra das passagens: Caríssimas, e se compramos com antecedência, somos forçados a lidar com 
mudanças súbitas e inesperadas. No meu caso, sou obrigada a fazer escalas, então já perdi viagens inteiras às vésperas de 
ir. 
- Depois, temos as pousadas e hotéis. Pacotes fechados e rígidos para os três dias de festival. Sempre que vou, fico mais 
de quinze dias antes para participar dos ensaios, pois desisti de negociar entradas com a Tucunaré há muito tempo. Prefiro 
entrar na arena com o Garantido, desde 2013. Mas as pousadas não parecem dispostas a fazer isso. Sempre fico no mesmo 
lugar, não por preço ou localização (a localização é ótima, pelo menos), mas porque é a ÚNICA na cidade INTEIRA que 
aceitou fazer um pacote flexível. 
- Alimentação é boa, mas você precisa saber ONDE procurar. Os locais mais à vista e populares são caríssimos. 
- A limpeza da cidade no geral melhorou, ainda mais porque estive em Parintins em 2014 e presenciei pilhas enormes de lixo 
nas ruas, 
- O Bumbódromo é ótimo, apesar de duas coisas atrapalharem muito: As colunas gigantes na frente da galera (sério, como 
os bois aprovaram aquele projeto???) e especialmente... o som. Não podemos ouvir, de lugar nenhum, ambos 
apresentadores e ambos levantadores. Até a voz do David, famosa por ser tão potente, se perde no ruído. Os currais têm 
um som melhor 

 

 Restaurante 
 

 A área para a imprensa mostrar o festival. 
 

 Mas organizacao em todo evento..... 
 

 Pacotes com valores mais acessíveis, melhor estrutura da cidade. 
 

 Em tudo 
 

 Melhorar na saúde pública 
 

 Que os preços das coisas vendidas dentro do bumbodromo diminuia, que tenham um controlhe adequado nas galeras para 
evitar falhas e buracos de ambos os bois, na Catedral depois do festival ninguem pode mais se divertir pq tem toque de 
recolher, policiais demais por um lado bom por outro nao, pq voce nao pode olhar que eles te ameaçam de alguma forma. 
Preços dos ingressos e passagens de avião diminuia, pois é um absurdo. 

 

 Melhorar serviços. Mais opções de lazer e coerência nos preços 
 

 verificar preços de ingressos, alimentação e limpeza da cidade. 
 

 Por conta da crise econômica do país, os preços de ingressos, hospedagem e passagens tem que melhorar. Da a mesma 
coisa pra ir ao Rio de Janeiro que é uma cidade com infraestrutura bem melhor e ainda ficar num hotel. Deve-se repensar 
quem organiza essa venda de ingressos e os preços dos demais setores para atrair os turistas e não afastar. 

 

 Alimentação precisa melhorar, juntamente com preços. Sobretudo nas dependências do bumbudromo. Diversidade de 
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bebidas para além da cerveja 
 

 Redução no preços dos ingressos para arquibancadas especiais. Pintura do local. 
 

 Os preços precisam ser revistos sob pena da festa se tornar esvaziada dongramde público. A estrutura interna precisa ser 
mais eficiente. A apresentação e feita em meia arena o que prejudica a visão de parte dos espectadores. A saída das 
pessoas ao final de cada noite é tumultuada e prejudicada pelo trânsito de veículos que buscam autoridades e convidados. 
Os preços dos serviços na cidade precisam ser revistos. Infelizmente nos últimos anos a cidade parece que não se prepara 
para receber os visitantes. 

 

 Liberar sinais de todas operadoras de celular e não só a vivo, outras operadoras funcionam muito mal 
 

 Vários chuveiros à céu aberto nos bares que ficam na orla da cidade, mas banheiros químicos espalhados não somente em 
lugares de grande públicomas espalhados por toda cidade, pois turista gosta de andar... mais lixeiras grandes e duradoras 
por toda a cidade, organização dos ambulantes onde houver grande concentração de público, panfletagem não só guiando 
as pessoas mas também as ensinando a não jogar e ou depedrar espaços e ou coisas públicas, baixar os preços 
exorbitantes dentro da arena e os tabelando em todos os lados dos bois, as águas minerais que os evangélicos distribuem 
podem ganhar mais força se espalharem por toda a cidade... fazer várias feiras gastronômicas não sóa noite,m as durante 
todos os dias do festival e espalhados por todos os principais pontos que o povo se reúne, melhorar a organização das 
alegorias nas áreas externas do bumbodramo juntos com os ambulantes. Se pelo menos 5 intes dos qual citei, isso vai 
ajudar e muito nossa amanda Parintins���� 

 

 Que acabem com aquela fila insuportável pra pegar um lugar na galera, onde as pessoas pegam sol e chuva isso se torna 
humilhante, marcar um horário e fazer entrega de pulseiras ficaria mais organizado 

 

 melhorar a aparencia da cidade, ruas pessimas, mt lixo e precos muito alto em alimentos 
 

 melhoria na cidade e baixar os precos das bebidas e alimentos dentro do bumbodromo 
 

 Em relação as vendas de bebidas na arquibancada,   com as caixas vazando água fica difícil de sentar. Deveria ter um local 
melhor para as caixas ( como embaixo) para não molhar os lances de arquibancadas. 

 

 Uma boa limpezas 
 

 Melhoria nos restaurantes, nos preços dos ingressos e no caso de criança deveria pagar meio ingresso e cobram inteiro 
acho um absurdo, na minha opinião a tucunaré turismo deveria ter um concorrente e o público optava a compra dos 
ingressos. 

 

 Desejo melhoria na Telefonia Movel, nos preços das passagens aéreas e naval, melhor preços para a arquibancada especial 
 

 Pra quem viveu o Festival de Parintins nos anos 90 e o vê hoje, percebe-se o quanto ficou engessado. Arquibancadas 
vazias com uma multidão querendo entrar, por exemplo?! Isso é questão de segurança ou despreparo? São muitas 
limitações que, aos poucos, afastam as pessoas. Sem falar, claro, dos preços exorbitantes em TODOS OS SEGMENTOS 
(passagens, hospedagens, ingressos); mas falar disso é chover no molhado. A cidade precisa se reinventar pro Festival 
prosperar. 

 

 Baixar o preço das passagens de avião hospedagem ingressos e os valores cobrados dentro do  bumbódromo acabar com a 
proibição de barrar a entrada de qualquer tipo de alimentos que as galeras quiram levar para as arquibancadas não 
querendo comparar mas no sambódromo do Rio de Janeiro a torcida leva até FRANGO ASSADO para se alimentarem em 
Parintins podia ser diferente a galera levaria BODÓ ASSADO para carregar as baterias isso é brincadeira mas proibir a 
pessoa de entrar com um sanduíche um pão com manteiga é sacanagem 

 

 A cidade nitidamente apresentava sinais de abandono, ruas com muitos buracos, lixo em vias consideradas principais.  
No bumbodromo foi possível observar que não houve reforma/reparos. Banheiros com portas quebradas, vazamentos... a 
arena apresentava falhas, falta de pintura. 

 

 Passagens aéreas a preços aceitáveis, Bumbodromo melhor sinalizado, segurança na área externa do Bumbodromo. 
 

 Parintins é uma ótima cidade,  hospitaleira com pessoas simples e humildes. A infraestrutura da cidade precisa  de reparos. 
 

 Sugiro que sejam feitas políticas voltadas para o Festival Folclórico, enfatizando que não se trata apenas de uma festa, mas 
de um potencial economico para a cidade e tambem ao Estado. Poderiam ser feitas oficinas com hoteleiros, donos de 
pousadas e todos os seguimentos que atuam diretamente na realização da festividade cultural. Os preços deveriam ser 
tabelados e informados sobre quaisquer abuso destes, firmando parceria com o Procon, o que parece óbvio, mas não é. 
Pois uma das razões seriam as resoluções imediatas das denúncias e insatisfações. Os preços dos produtos vendidos 
internamente no bumbodromo são exorbitantes, sem falar que a cada setor do local os preços só aumentam. Na verdade, os 
valores absurdos começam com os preços dos ingressos no bumbodromo. Então, não adianta fazer reuniões, audiencias 
públicas, se nada é posto em prática, o povo precisa ser trabalhado, assim como os governantes deveriam valorizar e 
incentivar a Cultura, em todos os seguimentos, pois o Festival de Parintins é identidade de um povo! JAB 

 

 os valores dos hoteis e pousadas são altos, o simples pão com alface muito caro, não tem alimentação de qualidade no 
bumbódromo, revejam tudo isto. 
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 Preferências de pesquisa 
 

 
Questões por página Múltiplas 

 
Permitir submissões múltiplas?  

 
Permitir retornar às questões anteriores?  

 
Mostrar os números das perguntas?  

 
Colocar ordem aleatória nas perguntas?  

 
Mostrar indicador de progresso?  

 
Receber notificações de respostas por e-mail?  

 
Proteger por senha?  

 
Restringir IP?  
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