
O que é o Censo? 

É uma contagem de todas as pessoas que 

vivem nos Estados Unidos, exigida pela  

Constituição, e feita a cada 10 anos. 

O U.S. Census 

Bureau coleta 

informações 

de todas as 

famílias e cruza 

os dados em  

estatísticas que 

são usadas para tomar decisões importantes 

sobre políticas e orçamento. O próximo Cen-

so começa em março de 2020.   

O que o Censo pergunta? 

Para cada agregado familiar, pergunta: 

∙ Quantas pessoas moram aqui em 1 de abril 

de 2020? 

∙ Você aluga ou é dono 

  da casa onde mora? 

∙ Qual o número do seu 

  telefone?  

Para cada residente, pergunta: 

∙ Nome e tipo de relação  

com chefe de família 

∙ Data de nascimento 

∙ Idade e sexo 

∙ Raça e etnia. 

É isso: rápido e fácil.  

Você NÃO será perguntado 

 sobre sua nacionalidade 

ou status de imigração! 

CENSO 2020: O que você precisa saber em Massachusetts 

2020 CENSUS 

O Censo é seguro e confidencial! 
O U.S. Census Bureau adota várias medidas 

para proteger os dados de 

todos, e a lei federal limita 

estritamente como as in-

formações podem ser usadas. 

Suas respostas não podem 

ser usadas contra você por 

nenhuma agência ou tribunal do governo. Elas 

só podem ser combinadas com outros dados 

para criar análises estatísticas. Os dados indi-

viduais da família não podem ser compartilha-

dos com ninguém por 72 anos. Há grandes 

penalidades para quem infringir essa lei: até 5 

anos de prisão e uma multa de US $250.000. 

Quem é contado no Censo? 

TODOS na casa! Não importa se você é um 

cidadão americano ou um imigrante, uma  

criança ou um adulto, um inquilino listado ou 

um amigo ou membro da família em que vive, 

“oficialmente” ou não. Se alguém mora em 

dois lugares 

(por exemplo, 

uma criança 

cujos pais 

compartilham 

a custódia ou 

alguém que 

passa o inverno na Flórida), escolha a casa 

onde moram a maior parte do tempo. 

O QUE ESPERAR? UMA PRÉVIA DO FORMULÁRIO DO CENSO DE 2020: 



É SOBRE INVESTIR EM NOSSAS 

COMUNIDADES 

Os dados do Censo são 

usados para destinar mais de 

US $675 bilhões por ano 

a fundos federais, subsídios e 

apoio a estados, condados e 

comunidades. Em Massachusetts, US $16 

bilhões estão em jogo, ou US $2.372 por 

pessoa. Esse dinheiro vai para escolas, hospi-

tais, estradas, moradias populares, obras pú-

blicas e outros investimentos essenciais. 

É SOBRE REPRESENTAÇÃO 

POLÍTICA JUSTA 

O Censo de 2020 determinará 

quantos assentos Massa- 

chusetts terá no Congresso, 

e os dados do Censo  

também serão usados para redesenhar os 

limites dos distritos legislativos do Congres-

so e do Estado.  

É SOBRE QUEM CONTA EM 

NOSSAS COMUNIDADES 

Os formuladores de políticas, pesquisadores 

e líderes de negócios usam os dados do Cen-

so para criar uma imagem de cada comuni-

dade e orientar as principais escolhas. 

Mas os Censos do passado subestimaram 

muitos grupos: locatários, pessoas de cor, 

pessoas LGBTQ, imigrantes, crianças, idosos 

e outros. Todos nós merecemos ser vistos, 

ouvidos e contados.

Como posso participar do Censo? 

Cada família receberá uma carta do Censo 

em março de 2020, seguida de um cartão 

postal de lembrete.  

Você terá 3 maneiras de responder: 

na internet, por telefone ou preen-

chendo um formulário em papel.  

Na internet e por telefone, você pode 

responder em inglês e em 12 outros 

idiomas. O formulário em papel está 

disponível em inglês e em espanhol.  

Você deve responder até início de 

maio, o mais tardar; caso contrário, 

um funcionário do Census Bureau 

será enviado para obter suas respostas. 

Para mais informações: 

MassCounts: www.masscounts.org 

Mass. 2020 Census: sec.state.ma.us/

census2020  

U.S. Census Bureau: 2020census.gov 

COMPROMETA-SE 

A CONTAR! 

Para o nosso futuro 

CENSO 2020 
O que você precisa saber 

em Massachusetts 


