
A contagem do censo ocorrerá no dia 1º de abril de 
2020, e as pessoas poderão começar a responder 
o censo pela Internet, por telefone ou por papel a 
partir de 12 de março de 2020.

QUANDO? 

O Censo é a contagem de todas as pessoas que 
vivem nos Estados Unidos e ocorre a cada 10 anos.

O QUE?

Uma contagem justa e exata do censo é o centro da 
nossa democracia. É a base para a determinação 
da representação legislativa, nos ajuda a planejar 
serviços e necessidades, e é a base para o financia-
mento federal. O Condado de Arlington recebe 
milhões de dólares do Governo Federal para trans-
porte, segurança pública, educação, saúde, 
serviços humanos e muito mais.

POR QUÊ? 

O Departamento de Censo dos Estados Unidos enviará 
um convite para cada endereço em meados de março 
de 2020. É importante que todos participem pela 
Internet, por telefone ou através de um formulário em 
papel.

COMO? 

É importante que cada pessoa no seu endereço 
seja contabilizada independentemente de idade, 
parentesco ou estado civil. Frequentemente, 
pessoas com baixos rendimentos, geração Y, 
crianças com menos de cinco anos de idade, 
pessoas com compreensão limitada em língua 
inglesa, e inquilinos não são incluídos no censo.

QUEM?  

Mantenha-se atualizado e saiba 
como fazer sua parte no Censo:

arlingtonva.us/census

A cada 10 anos, o Governo dos Estados Unidos realiza a contagem 
do número de pessoas vivendo no país através do Censo dos 
Estados Unidos. O Condado de Arlington utiliza os dados do censo 
para pagar custos de programas, prédios e recursos que você e sua 
família usam todos os dias. Faça a sua parte em sua casa para se 
certificar de que TODOS SEJAM CONTABILIZADOS!

Precisamos da sua ajuda! 



1º de abril de 2020
Todos importam!

arlingtonva.us/census 

I COUNT.

Yo cuento.

ቆጥረው

Би тоолно

احسب انا  

tôi đếm 

Importante. Seguro. Confidencial.


