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O Censo 2020
começa com você.
Conheça mais sobre a pesquisa em:
https://censo2020.ibge.gov.br/

Senhor(a) morador(a),
A cada 10 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realiza o Censo Demográfico, que
retrata a população brasileira e suas características socioeconômicas, gerando informações essenciais
para o planejamento público e privado da década seguinte.
Neste momento, estamos realizando o Censo Experimental em Poços de Caldas e alguns testes específicos
em várias cidades do país. É a oportunidade de verificar se todas as soluções pensadas para a realização
do Censo Demográfico 2020 poderão ser viabilizadas.
Para que o(a) Senhor(a) possa responder ao Censo, oferecemos a alternativa de preenchimento do
questionário pela Internet. É fácil e rápido. Basta acessar o site https://questionario2020.ibge.gov.br
durante o período de 21 a 29 de setembro e digitar o código de validação e senha abaixo:
site:

e-ticket:

senha:

AYXY644268

836363

Cabe ressaltar que todas as informações prestadas ao IBGE são estritamente confidenciais e só podem
ser utilizadas para fins estatísticos. O IBGE garante o sigilo das suas informações, conforme a Lei nº 5534,
de 14/11/1968, que impede o uso dos dados para efeitos fiscais, ação legal ou qualquer outro fim.
Responda ao Censo e colabore para o que IBGE possa mostrar o Brasil como ele realmente é. Esse
conhecimento é fundamental para planejar políticas públicas e para a iniciativa privada. Além disso,
essas informações permitem que toda a população saiba mais sobre o país e exerça a sua cidadania.
Em caso de dúvida, entre em contato pelo telefone 0800 721 8181.
O Brasil agradece seu tempo dedicado ao Censo.

Susana Cordeiro Guerra
Presidente do IBGE

