IBGE adia Censo para 2021 por
causa do coronavírus
O
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE)
decidiu adiar a coleta
de dados do Censo Demográfico. A decisão foi tomada no último
dia 17/3 como medida
para conter a propagação do coronavírus. Com a medida, o
trabalho do Censo começará
em 1º de agosto do de 2021.

A determinação
ainda leva em consideração a natureza de coleta da pesquisa –
domiciliar e,
predominantemente presencial – com estimativa de visitas de
mais de 180 mil
recenseadores a cerca de 71 milhões de domicílios em todo o
território
nacional.

Considera,
do mesmo modo, a impossibilidade de realização, em tempo
hábil, de toda a
cadeia de treinamentos para a operação censitária, cuja
primeira etapa se
iniciaria em abril de 2020, de forma centralizada, e
posteriormente replicada
em polos regionais e locais até o mês de julho.

Para

a realização da operação censitária em 2021, o IBGE
estabeleceu formalmente com
o Ministério da Saúde o compromisso de realocar o orçamento do
Censo 2020 em
prol das ações de enfrentamento ao coronavírus, mantidas por
aquele Ministério.
Em contrapartida, no próximo ano, o Ministério da Saúde
realocará orçamento no
mesmo montante com vistas a assegurar a realização do Censo
pelo IBGE.

Seleção

O
processo

seletivo

para

contratação

de

recenseadores

e

supervisores está
suspenso. Candidatos que já efetuaram pagamento da inscrição
serão reembolsados
conforme orientações a serem publicadas nos próximos dias.

Objetivo

O
objetivo do trabalho do Censo é conhecer a população
brasileira de forma a
auxiliar na implementação de políticas públicas e no
direcionamento de
investimentos tanto dos governos quanto da iniciativa privada.

Serão
visitados todos os domicílios do país. Os questionários trarão
informações

sobre o tamanho da população brasileira; em que condições
vive; como se
distribui a população; qual o nível de escolaridade das
crianças; quais as
condições de emprego e renda, entre outras perguntas.

Para
saber mais, acesse: https://censo2020.ibge.gov.br/
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