
Importante 

Fácil e 

Seguro 
Os Estados Unidos precisam fazer uma contagem nacional de todas as pessoas que vivem em cada estado a 

cada dez anos (Constituição dos E.U.A., Artigo 1, Seção 2). 

O Censo de 2020 causa um impacto em Maryland de várias 

maneiras significantes. O censo: 

• Determina a representatividade do congresso e impactua distritos legislativos locais;

• Serve de base para a captação de recursos para programas e serviços; e

• Auxilia tomadas de decisão locais sobre o desenvolvimento econômico, construção de

escolas e projetos para transportes, assim como saúde pública, segurança pública e

planejamentos para casos de emergência.

Todos os residentes de Maryland contam! 

Faça parte da contagem do Censo Decenal de 2020 

O Censo é Importante 
Os dados coletados pelo Censo são usados para determinar o nível de recursos federais utilizados em 

programas tais como o SNAP/WIC (programa de assistência nutricional suplementar para mulheres, 

bebês e crianças), Medicaid, CHIP (programa de seguro-saúde para crianças) e projetos de estradas e 

transportes. 

• A cada ano, o governo federal aloca mais de $675 
bilhões em recursos, baseado em dados do censo.

• Cada residente de Maryland que não for contado 
custará aproximadamente $18.250 para o estado nos 
próximos 10 anos – o que equivale a uma perda de

$1 bilhões para o estado (baseado em subcontagens 

históricas do Censo dos E.U.A.).

O preenchimento do formulário do censo garante 

que famílias, vizinhos e comunidades de Maryland 

recebam o apoio necessário para viver, trabalhar, 

se divertir e crescer. 



O Censo é Fácil 
O Preenchimento do formulário do censo pode ser feito de três maneiras – por correio, 

telefone ou online. O censo de 2020 será o primeiro censo online da história dos E.U.A. 

As respostas às perguntas demográficas do censo ajudam a garantir que a comunidade receba sua 

porção dos recursos e que o desenvolvimento econômico e decisões de planejamento reflitam sua 

comunidade de maneira adequada em 1º de Abril de 2020. 

Alguns fatos importantes a serem considerados. Não esqueça: 

• Alunos universitários devem ser contados de acordo com seu endereço na universidade,

seja no campus ou fora dele. Só devem ser contados na casa dos pais se viverem e

dormirem ali.

• Todas as crianças devem ser contadas inclusive aquelas que tiverem menos de cinco anos de
idade.

O Censo é Seguro 
O Departamento do Censo dos E.U.A. tem o dever de respeitar a confidencialidade de todas as 

informações, inclusive a cidadania de residentes, renda e outros dados pessoais delicados. 

• Os dados são coletados apenas para propósitos estatísticos e dados pessoais nunca são divulgados.

• Toda informação coletada pelo censo é privada e protegida pela lei do Título 13 do Código

dos E.U.A., e transgressões são sujeitas a penas de até cinco anos em prisão federal e/ou

multa de $250.000.

Então escolha como deseja ser contado – por correio, telefone ou online. 

Este será o nosso retrato que durará dez anos, então vamos todos posar para a foto. 
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