CENSO 101: O QUE VOCÊ PRECISA SABER
O Censo 2020 está mais perto do que você imagina!
Aqui está uma rápida atualização do que é e por que é essencial que todos participem do censo.

Todo mundo
conta.

É sobre
representação
justa.

O censo conta
para cada pessoa
vivendo nos EUA
uma vez apenas e
no local correto.

A cada 10 anos, os
resultados do censo são
usados para redistribuir a
Câmara dos Representantes,
determinando quantos
lugares cada estado recebe.
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Está na
Constituição.
A Constituição dos EUA exige que todos
no país participem do censo a cada
10 anos. O primeiro censo foi em 1790.

São cerca de
675 bilhões
de dólares.

É sobre
redistribuição.
Após cada década de censo, as autoridades
estaduais redesenham os limites dos distritos
legislativos do congresso e estaduais em
seus estados para explicar as mudanças
populacionais.

A distribuição de mais
de US$ 675 bilhões em
fundos federais, subsídios
e apoio a estados,
condados e comunidades
é baseada em dados
censitários.
Esse dinheiro é gasto
em escolas, hospitais,
estradas, obras públicas
e outros programas vitais.

Participar é seu
dever cívico.
Completar o censo é obrigatório:
é uma forma de participar da nossa
democracia e dizer: “EU CONTO”!

Dados do censo estão sendo
usados ao seu redor.

As empresas usam dados
do censo para decidir onde
construir fábricas, escritórios
e lojas, que criam empregos.
Ajuda
desejada

Os governos locais usam
o censo para segurança
pública e preparação para
emergências.

Os residentes usam o censo para
apoiar iniciativas comunitárias
envolvendo legislação, qualidade
de vida e defesa do consumidor.

Os promotores
imobiliários usam
o censo para construir
novas casas e revitalizar
bairros antigos.

Sua privacidade
está protegida.
É contra a lei que o Departamento
de Censo divulgue publicamente
suas respostas de qualquer forma
que possa identificar você ou sua casa.
Por lei, o Departamento de Censo não
pode compartilhar suas respostas com
qualquer outra agência governamental.
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2020 será mais
fácil do que nunca.
Em 2020, você será capaz de
responder ao censo online.
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Você pode ajudar.
Você é o especialista — precisamos das suas
ideias sobre a melhor maneira de garantir que
todos na sua comunidade sejam contados.
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