MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES

GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

IBGE JÁ INICIOU ENTREVISTAS DO CENSO
DEMOGRÁFICO EM GUAÇUÍ
AO TODO, 29 RECENSEADORES VÃO APLICAR OS QUESTIONÁRIOS, FAZENDO AS DEVIDAS PERGUNTAS
ELABORADAS PELO INSTITUTO A TODOS OS MORADORES RESIDENTES NO MUNICÍPIO.
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou a coleta de dados do Censo
Demográfico 2022 na última segunda-feira, 1º de agosto, em Guaçuí. E nesta quinta-feira
(04), o prefeito Marcos Luiz Jauhar esteve no Posto de Coleta do IBGE para conhecer parte da
equipe que está visitando os domicílios do município.
Ao todo, 29 recenseadores vão aplicar os questionários, fazendo as devidas perguntas
elaboradas pelo instituto a todos os moradores residentes no município. A população vai
responder perguntas sobre as características do local em que vive, cor, raça, religião, trabalho,
renda, educação, deslocamento para o trabalho, estudo, quantidades de moradores da
residência, entre outras. A cobertura do censo em Guaçuí também contará com um agente
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censitários municipal (ACM) e 4 agentes censitários supervisores (ACS).
É de extrema importância que cada cidadão e cidadã de Guaçuí receba os recenseadores
e responda de forma correta aos questionários.Todos os dados coletados durante as pesquisas
poderão ser utilizados pelo governo federal, estadual e municipal para identificar onde será
necessário um maior investimento em saúde, educação, saneamento básico e em políticas
públicas como um todo.
Em apoio à pesquisa, a Prefeitura de Guaçuí disponibilizou um espaço para a equipe do IBGE
que fará o censo no município e também tem dado todo o suporte ao instituto para a boa
realização das atividades censitárias locais.
É possível verificar a identidade do recenseador pelo site
https://respondendo.ibge.gov.br/ ou
pela Central de Atendimento ao Censo 0800 721 8181. Ambos constam no crachá do agente. Para
realizar a confirmação, o cidadão deve fornecer o nome, matrícula e/ou CPF do recenseador.
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