
Anexo 3 
Lista de releases sobre o Censo Demográfico 2010  

(A íntegra de cada texto pode ser consultada na Sal a de Imprensa na Internet, pelo 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/) 

 

19/12/2012 - Censo 2010: mulheres são mais instruíd as que homens e ampliam nível de 
ocupação 

O Censo 2010 mostrou que, em dez anos, o nível de instrução das mulheres continuou mais 
elevado que o dos... 

 

17/10/2012 - Censo 2010: Uniões consensuais já repr esentam mais de 1/3 dos casamentos e 
são mais frequentes nas classes de menor rendimento  

O percentual de uniões consensuais subiu de 28,6% para 36,4% ... 

 

10/08/2012 - Censo 2010: população indígena é de 89 6,9 mil, tem 305 etnias e fala 274 
idiomas  

No Censo 2010, o IBGE aprimorou a investigação sobre a população indígena no país... 

 

29/06/2012 - Censo 2010: número de católicos cai e aumenta o de evangélicos, espíritas e 
sem religião 

Os resultados do Censo Demográfico 2010 mostram o crescimento da diversidade dos grupos 
religiosos no Brasil... 

 

12/06/2012 - Censo 2010: Mais de 3 milhões de crian ças e adolescentes trabalhavam no 
Brasil 

No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, 12 de junho, o IBGE divulga números do Censo 
2010... 

 

25/05/2012 - Censo 2010 revela: mais da metade dos domicílios situavam-se em locais sem 
bueiros 

A Iluminação pública foi a característica de infraestrutura urbana mais presente no entorno dos 
domicílios investigados no Censo 2010... 

 

27/04/2012 - Censo 2010: escolaridade e rendimento aumentam e cai mortalidade infantil 

O IBGE divulga os Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010, que apresentam uma série de 
mudanças... 

 

18/04/2012 - Entre 1991 e 2010, população indígena se expandiu de 34,5% para 80,5% dos 
municípios do país 

Segundo o Censo de 1991, em 34,5% dos municípios brasileiros residia pelo menos um indígena 
autodeclarado... 

 



21/12/2011 - Censo 2010: 11,4 milhões de brasileiro s (6,0%) vivem em aglomerados 
subnormais 

Em 2010, o país possuía 6.329 aglomerados subnormais (assentamentos irregulares conhecidos 
como favelas, invasões, grotas, baixadas...)  

 

15/12/2011 - Censo 2010 aprimorou a identificação d os aglomerados subnormais 

O IBGE adotou inovações em 2010 para atualizar e aprimorar a identificação dos aglomerados 
subnormais... 

 

16/11/2011 - Censo 2010: Mais da metade dos emigran tes brasileiros são mulheres 

Segundo os resultados do Censo Demográfico, os emigrantes brasileiros residiam em 193 países 
do mundo, sendo a maioria mulheres (53,8%)... 

 

16/11/2011 - Censo 2010: País tem declínio de fecun didade e migração e aumentos na 
escolarização, ocupação e posse de bens duráveis 

Um País onde as mulheres têm, em média, menos filhos e são mães um pouco mais tarde... 

 

16/11/2011 - Indicadores Sociais Municipais 2010: i ncidência de pobreza é maior nos 
municípios de porte médio 

Os resultados do Censo Demográfico 2010 mostram que a desigualdade de renda ainda é 
bastante acentuada no Brasil, apesar da tendência de redução observada nos últimos anos. 

 

01/07/2011 - IBGE divulga Malha Municipal e Informa ções dos Setores Censitários do Censo 
2010 

O IBGE disponibiliza para download em sua página na internet, nesta sexta-feira, 1º de julho, os 
arquivos da Malha Municipal e de Setores Censitários do Censo 2010. 

 

29/04/2011 - Primeiros resultados definitivos do Ce nso 2010: população do Brasil é de 
190.755.799 pessoas 

O Brasil tem 190.755.799 habitantes. É o que constata a Sinopse do Censo Demográfico 2010, 
que contém os primeiros resultados definitivos do XII Recenseamento Geral do Brasil... 

 

28/01/2011 - Unesco premia IBGE por tecnologia no C enso 2010 

As inovações tecnológicas usadas no Censo 2010, o primeiro no mundo a ser feito de forma 
totalmente digital, levaram o IBGE a ser um dos dez premiados pela Unesco e a Netexplorateur 

 

29/11/2010 - Censo 2010: população do Brasil é de 1 90.732.694 pessoas 

Após cerca de quatro meses de trabalho de coleta e supervisão, durante os quais trabalharam 230 
mil pessoas, sendo 191 mil recenseadores, o resultado do Censo 2010 indica 190.732.694 
pessoas... 

 

04/11/2010 - IBGE divulga os resultados da coleta d o Censo 2010 



O IBGE divulga hoje, 4 de novembro, a população residente em cada um dos 5.565 municípios 
brasileiros... 

 

29/09/2010 - Seminário sobre metodologia e tecnolog ia do Censo 2010 reúne representantes 
de 20 países 

O IBGE realiza nesta semana o “Censo Demográfico 2010: Avaliação do Trabalho de Campo e 
Seminário Internacional... 

 

27/09/2010 - Dados preliminares do Censo 2010 já re velam mudanças na pirâmide etária 
brasileira 

Com 80% da população brasileira já recenseada, os dados preliminares do Censo 2010 indicam 
que a pirâmide etária brasileira se alterou na última década... 

 

30/08/2010 - Censo 2010: 48% da população já foram recenseados 

Até 8h da manhã desta segunda-feira, 30 de agosto, o Censo 2010 já havia contado 48% da 
população brasileira, cerca de 92,7 milhões de pessoas... 

 

18/08/2010 - Censo 2010: IBGE faz seleção complemen tar para mais 2.006 recenseadores 

O IBGE abriu inscrições para mais 2.006 vagas de recenseadores para o Censo 2010, nos 
seguintes estados: Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo... 

 

16/08/2010 - Censo 2010: 17% da população já foram recenseados 

O andamento do Censo 2010 está ocorrendo normalmente nas duas semanas iniciais de 
trabalho... 

 

02/08/2010 - Começa o Censo Demográfico 2010 

Começou nesse domingo, 1º de agosto de 2010, o 12º Censo Demográfico brasileiro. Ao longo 
desta semana e pelos próximos três meses... 

 

30/07/2010 - Navegando por rios ou via satélite: co mo as entrevistas do Censo 2010 chegam 
ao IBGE 

Os 8.514.876,599 km² de território brasileiro são um desafio a mais para a realização do Censo 
2010... 

 

26/07/2010 - IBGE realiza seminário sobre Censo 201 0 para jornalistas 

A uma semana do início da coleta de informações para o Censo 2010, o IBGE realiza hoje (26/07), 
a partir das 9h30, um seminário sobre o Censo especialmente voltado para os jornalistas de todo o 
Brasil... 

 

19/07/2010 - Censo 2010: recenseadores entram em et apa final de treinamento 

Começa hoje (19 de julho) o treinamento presencial dos 209.826 classificados para a segunda 
etapa da seleção dos recenseadores que vão trabalhar no Censo 2010... 



 

01/07/2010 - A um mês do Censo 2010, sai resultado da seleção dos recenseadores 

Foi divulgado hoje (1º de julho) o resultado do processo seletivo para as 191.972 vagas de 
recenseador... 

 

28/05/2010 - Candidatos a recenseador farão prova n o próximo domingo (30/5) 

No domingo, 30 de maio, será realizada a prova para recenseador do Censo 2010... 

 

05/05/2010 - IBGE inicia contagem regressiva para o  Censo 2010 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) inicia contagem regressiva de três meses 
para a coleta de informações do Censo 2010... 

 

26/02/2010 - IBGE abre inscrições para cerca de 192  mil recenseadores 

Há 191.972 vagas em todo o Brasil, para trabalhar no Censo 2010. É necessário ter concluído o 
ensino fundamental (antigo 1º grau)... 

 

01/09/2009 - IBGE apresenta inovações do Censo Demo gráfico 2010 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentará, nesta terça-feira, 1º de 
setembro, as inovações do XII Censo Demográfico... 

 

31/08/2009 - Censo 2010: IBGE abre 33.012 vagas par a agentes 

 

07/05/2009 - Censo 2010: comissões censitárias abre m espaço para a sociedade 

Nesta quinta-feira, dia 07 de maio, será criada a primeira Comissão Censitária Estadual do Censo 
2010, em Mato Grosso do Sul... 

 

20/04/2009 - Resultado da seleção para Censo Experi mental em Rio Claro (SP) 

Já está disponível no site da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br) o resultado final do 
processo seletivo simplificado... 

 

16/02/2009 - IBGE divulga edital para o Censo Exper imental 2009 

De 2 a 13 de março estarão abertas as inscrições para 219 vagas temporárias em Rio Claro (SP). 

 

01/07/2008 - IBGE organiza seminário sobre a divisã o territorial brasileira 

O objetivo é elaborar a base territorial que vai orientar o Censo Demográfico de 2010 com a 
participação das instituições estaduais e municipais responsáveis pela definição dos limites 
político-administrativos do País. ... 

 

30/06/2008 - IBGE selecionará 700 agentes e 332 ana listas temporários para Censo 2010 



No mês de julho, estão previstas as publicações de dois editais de seleção de pessoal temporário 
para o IBGE. O primeiro para 700 agentes censitários e o segundo para 332 analistas censitários, 
... 


