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O Secretário da Commonwealth 
William Francis Galvin 
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com o Departamento de Censo dos EUA para o 

Censo Federal de 2020.

Comitês de Contagem Completa 
ENVOLVA-SE
Você...

...tem ideias sobre como divulgar a 
importância do Censo Federal de 
2020?

...acha que sabe o que sua comunidade 
precisa?

...quer ser voluntário?

Então você deve fazer parte de um Comitê de 
Contagem Completa!

O QUÊ?
Os Comitês de Contagem Completa são parcerias 
entre os governos locais e estaduais, organizações 
comunitárias, grupos religiosos, escolas, empresas, 
mídia e outros que trabalharão em conjunto para 
promover o Censo Federal de 2020. Os Comitês de 
Contagem Completa poderão agregar conhecimento, 
influência e recursos locais para instruir os residentes 
sobre a importância de obter uma contagem completa 
no Censo Federal de 2020.

QUEM?
Os Comitês Locais de Contagem Completa são 
geralmente formados pelo funcionário eleito com 
maior cargo naquele município.  Eles devem ser 
representantes de uma amostragem significativa 
da comunidade e ajudar a implementar uma 
campanha criativa de divulgação em áreas que 
podem representar um desafio em 2020. Os membros 
podem incluir pessoas das áreas de educação, mídia, 
negócios, religião e grupos comunitários.

QUANDO?
Agora! Nunca é cedo demais. A formação imediata 
garantirá uma melhor compreensão do processo 
do censo, aumentando assim a disposição da 
comunidade de fazer parte da contagem bem-
sucedida do Censo em 2020.

ONDE?
Estamos formando Comitês de Contagem Completa 
em todo o estado para trabalhar com grupos 
comunitários em seu município a fim de incentivar 
a participação no Censo Federal de 2020. O objetivo 
é trabalhar com líderes e ativistas comunitários 
para informar, instruir e incentivar os moradores a 
preencher o formulário do Censo Federal de 2020 em 
áreas que podem ser subcontadas, como: 

• Não falante de inglês, 

• Com proficiência limitada em inglês, 

• Locatário de uma residência, 

• Ser jovem e móvel (p. ex., jovens adultos que se 
mudam com frequência), 

• Residência em áreas rurais ou geograficamente 
isoladas. 

POR QUÊ?
O foco principal de um Comitê de Contagem 
Completa é promover o Censo Federal de 2020 
em uma comunidade específica para garantir que 
todos os residentes nessa área sejam contados. Os 
membros da comunidade local são mais qualificados 
para entender a melhor maneira de alcançar todas as 
populações que residem em sua área.

Massachusetts 
precisa da sua ajuda 

para fazer do  
Censo Federal  

de 2020 
 um sucesso!



O QUÊ?
Contagem • O censo é uma contagem de todos os que 
vivem nos Estados Unidos. Essa contagem obrigatória é 
exigida pela Constituição dos Estados Unidos.

QUEM?
Todos • A população dos Estados Unidos deve ser 
contada. Isso inclui pessoas de todas as idades, raças, 
etnias, cidadãos e não cidadãos. O Departamento de 
Censo está vinculado ao Título 13 do Código dos Estados 
Unidos. A lei federal protege as informações pessoais que 
você fornece durante o censo.

QUANDO?
A cada 10 anos • O Censo Federal é realizado a cada 10 
anos. O próximo Censo Federal ocorrerá em 2020. Você 
receberá uma correspondência do censo antes do Dia 
do Censo (em 1º de abril) de 2020. O Censo Federal é 
diferente do cadastro anual de domicílios, que é enviado 
todos os anos pela cidade em que você reside.

ONDE?
Em todos os lugares nos EUA • O Censo Federal faz 
a contagem de todos que vivem nos Estados Unidos, 
incluindo todos os 50 estados, o Distrito de Columbia e os 
territórios dos EUA.

COMO?
On-line, por telefone ou correio • O Departamento de 
Censo dos EUA enviará uma carta convidando você a 
acessar on-line e, se possível, preencher o formulário do 
censo. Não se preocupe se não tiver acesso à Internet, 
você também poderá responder por telefone ou por 
carta. Demora aproximadamente 10 minutos para 
preencher o questionário. O questionário on-line estará 
disponível em 13 idiomas (inglês, espanhol, chinês, 
vietnamita, coreano, russo, árabe, tagalo, polonês, francês, 
crioulo haitiano, português e japonês). Também haverá 
assistência disponível por telefone nesses idiomas.

Se o Departamento de Censo dos EUA não receber uma 
resposta da sua família, será enviado um formulário pelo 
correio. As famílias que precisarem de acompanhamento 
serão chamadas ou visitadas por um trabalhador 
do censo (os trabalhadores do censo podem estar 
identificados por um crachá do censo).

Como os dados do censo são usados
• Determinar os montantes dos recursos federais para 

Massachusetts.

• Delinear os distritos legislativos locais, estaduais e 
federais.

• Assistir idosos, deficientes e veteranos.

• Distribuir subsídios federais a agências educacionais.

• Atrair novos negócios para áreas locais e estaduais.

• Projetar necessidades futuras de transporte para 
todos os segmentos da população.

• Planejar os serviços de transporte público.

• Prever as necessidades futuras de habitação para 
todos os segmentos da população.

• Direcionar os recursos destinados a serviços para 
pessoas em situação de pobreza.

• Conceber estratégias de segurança pública.

• Fornecer os recursos para a reabilitação e construção 
de estradas.

• Ajudar os proprietários de casas em potencial a 
pesquisar valores de propriedades, renda mediana 
e outras informações demográficas sobre uma 
comunidade específica.

• Determinar onde os trabalhos e programas de 
trabalho são necessários.

• Planejar os serviços educacionais e de saúde para 
pessoas com deficiência.

• Estimar o número de pessoas deslocadas por 
desastres naturais.

• Desenvolver programas de assistência para índios 
americanos.

• Criar mapas para agilizar os serviços às famílias que 
precisam de assistência.

• Projetar instalações para pessoas com deficiência, 
idosos ou crianças.

• Facilitar a pesquisa científica.

• Traçar os limites do distrito escolar.

• Planejar orçamentos para o governo em todos os 
níveis.

• Estabelecer aluguéis justos no mercado e aplicar 
práticas justas de empréstimo.

• Direcionar serviços a crianças e adultos com 
proficiência limitada da língua inglesa.

• Planejar hospitais, casas de repouso, clínicas e a 
localização de outros serviços de saúde.

• Prognosticar o desenvolvimento de áreas rurais e 
urbanas.

• Avaliar o potencial para a propagação de doenças 
transmissíveis.

• Planejar as organizações religiosas.

• Alocar fábricas e centros de distribuição.

• Fornecer pesquisa genealógica.

• Planejar projetos escolares.

• Desenvolver programas de educação de adultos.

• Pesquisar áreas temáticas históricas.

• Determinar áreas elegíveis para assistência 
habitacional e empréstimos para reabilitação.

Perguntas e respostas sobre o Censo de 2020
POR QUÊ?
É importante • Os dados coletados durante o Censo 
Federal determinam os recursos federais para a sua 
comunidade, a representação da sua comunidade no 
Congresso e as decisões de planejamento tomadas em 
sua comunidade.

É exigido por lei • As informações apresentadas por 
você são combinadas com as respostas fornecidas pelos 
seus vizinhos e outras famílias em todo o país, a fim 
de disponibilizar dados estatísticos usados por várias 
agências locais, estaduais e federais.

OS DADOS DO CENSO SÃO 
CONFIDENCIAIS?
TOTALMENTE! • Suas respostas são protegidas por lei 
(Título 13 do Código dos EUA, Seção 9) e são estritamente 
confidenciais. É ilegal que o Departamento de Censo ou 
respectivos funcionários compartilhem suas informações 
pessoais com qualquer outra agência governamental, 
polícia local, Receita Federal, Saúde e Serviços Humanos 
(HHS), Departamento Federal de Investigação (FBI), 
Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA (ICE), etc.

Nem mesmo o Presidente dos Estados Unidos pode 
acessar suas respostas individuais. 

COMO O CENSO ME AFETA?
Os dados do censo influenciam nos recursos da sua 
comunidade • Os dados do censo afetam diretamente 
a forma como mais de US$ 675 bilhões por ano 
dos recursos estaduais e federais são alocados às 
comunidades para melhorias nos bairros, saúde pública, 
educação, transporte e em muitas outras áreas. Gastar 
apenas alguns minutos para preencher o formulário do 
censo ajudará a garantir que sua comunidade receba sua 
parcela justa dos recursos estaduais e federais.

Os dados do censo influenciam em sua voz no 
Congresso • O número de representantes no Congresso 
é determinado pelo número de residentes em 
Massachusetts em relação ao número de residentes nos 
Estados Unidos. Atualmente, temos 9 Representantes 
nos EUA. Para preservar nossa representação, 
precisamos garantir que todos sejam contados para que 
Massachusetts mantenha sua voz forte no Congresso.

Os dados do censo afetam sua representação no 
governo local e estadual • Os dados do Censo Federal 

são usados para definir distritos legislativos, áreas 
de atribuição de distritos escolares e outras áreas 
importantes do governo.

Os dados do censo fornecem informações 
importantes usadas para a tomada de decisão local 
• O Censo Federal é um panorama que ajuda a definir 

quem somos como nação. Os dados sobre as mudanças 
em sua comunidade são fundamentais para muitas 
decisões de planejamento, como onde fornecer serviços 
para idosos, onde construir novas estradas e escolas ou 
onde estabelecer centros de treinamento profissional.


