
Anexo 4 

Transcrição da transmissão da coletiva do 1º Balanç o do Censo 2010 via Twitter 
(16/08/2010) 

1. Hoje, às 10h, coletiva do 1º Balanço do #Censo2010 na Av. Franklin Roosevelt, 
166, 11º andar, RJ e cobertura no Twitter   

2. Coletiva do 1º Balanço do #Censo2010 começará a qualquer momento   

3. Já estão presentes ao 1º Balanço do #Censo2010 17 jornalistas de 16 veículos  

4. Vestindo o colete do #Censo2010, o Presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes, 
dará início à coletiva   

5. Será dada a posição geral do #Censo2010 até o dia 13 de agosto, sexta-feira   

6. A meta das duas primeiras semanas era o levantamento de 9,1% dos 58 milhões de 
domicílios   

7. A maioria dos estados já superou a meta do #Censo2010   

8. Destacam-se na apuração do #Censo2010 Rondônia 28%, Sergipe 27%, Ceará 25% 
e Alagoas 21%   

9. O único estado que está abaixo da meta é o Rio Grande do Sul, que tinha 8,2% de 
apuração por causa do atraso na entrega dos coletes  

10. A entrega dos coletes dos recenseadores já foi normalizada em todos os estados  

11. A posição de HOJE, 2a feira, 16 de agosto, do #Censo2010 é de 17% da população 
e 16,5% dos domicílios já recenseados   

12. Já foram recenseados cerca de 9,6 milhões de domicílios no #Censo2010   

13. Já temos 185 mil recenseadores treinados e habilitados a atuar no #Censo2010   

14. Dos 185 mil recenseadores treinados para o #Censo2010, 130 mil já assinaram 
contrato com o IBGE   

15. Sobre domicílios fechados, presidente cita Palmas-TO: dos 17 mil domicílios 
visitados, 4 mil estavam fechados  

16. O Amapá está entre os estados com os melhores desempenhos na coleta. Mais de 
20% da população estimada em 2009 já foi recenseada  

17. As maiores dificuldades do #Censo2010 são a dimensão territorial de alguns estados 
e a ausência de pessoas em casa nas grandes cidades   

18. Presidente do IBGE diz que não há explicação específica para alguns estados 
estarem mais avançados do que outros no #Censo2010   

19. Será feito processo seletivo para contratar mais 2 mil recenseadores, a maioria para 
SP, mas também para PR e SC  

20. Os novos recenseadores devem estar em campo em setembro   

21. Dos 314 mil setores censitários, 134 mil (42%) já enviaram informações para o 
#Censo2010 e 5742 (2%) já foram concluídos  



22. O IBGE ainda não tem a média de recusas em responder ao #Censo2010  

23. A estimativa de domicílios fechados não separa os casos de recusa daqueles em que 
o morador estava ausente   

24. Não há registro de nenhum incidente na coleta do #Censo2010 em áres de risco e 
comunidades do RJ   

25. 1800 domicílios preferiram responder ao #Censo2010 pela internet, sendo que cerca 
de 1700 questionários já foram integralmente respondidos   

26. Cerca de 20 milhões de domicílios brasileiros só tem um ou dois moradores; mesmo 
assim o percentual de domicílios fechados não preocupa   

27. Cada 8 recenseadores tem 1 supervisor, que verifica a consistência das respostas e 
apoia em caso de domicílio fechado   

28. O IBGE com apoio do MEC faz um trabalho de conscientização nas escolas para 
que os alunos incentivem seus pais a responderem ao #Censo2010   

29. As comunidades indígenas tem tratamento específico no #Censo2010 com apoio à 
tradução em caso de não se falar português no domicílio  

30. Em áreas muito distantes não há transmissão parcial de dados, ela só ocorre quando 
a coleta é finalizada   

31. SP, PR, SC e RS não tinham coletes suficientes no início do #Censo2010, por 
problemas com a empresa contratada   

32. Hoje, não há mais problemas com coletes para o #Censo2010 em nenhum estado 
  

33. Houve um deficit de cerca de 40 mil coletes não entregues para o #Censo2010 no 
dia 1º de agosto   

34. A partir de 29 de agosto, o IBGE disponibilizará na internet o acompanhamento da 
coleta do #Censo2010   

35. Será possível saber da evolução do número da população em cada um dos 5565 
municípios brasileiros com pelo menos uma atualização por semana   

36. O site do IBGE é www.ibge.gov.br   

37. A apresentação em PDF do 1º Balanço do #Censo2010 está na Sala de Imprensa do 
IBGE: http://tinyurl.com/28tdl2f  

38. A coletiva do 1º Balanço do #Censo2010 está encerrada. Agradecemos a todos que 
nos acompanharam   


