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IBGE inicia teste preparatório para o Censo 2022
em Paquetá
Por: Carolina Nalin

Em meio à pandemia, a adaptação aos protocolos sanitários e a ambientação à

operação censitária marcaram o primeiro dia de trabalho dos agentes

recenseadores da etapa preparatória para o Censo Demográfico do IBGE, a ser

realizado em 2022.

O Instituto iniciou os testes para o levantamento pela Ilha de Paquetá, no Rio.

De acordo com o IBGE, o local foi o escolhido com base nos dados da

Prefeitura do Rio, uma vez que o bairro conta com mais de 85% da população

vacinada com as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Cerca de 1,3 mil domicílios da ilha serão visitados até o dia 24 de setembro.

Diferentemente das edições anteriores, o teste para o Censo 2022 segue uma

série de protocolos, incluindo uso de máscara e protetor facial.

Serão realizados 27 testes de ambientação para operação censitária em tempos

de pandemia. Um em cada estado, além do DF, antes da realização do Censo.

O objetivo é avaliar os aplicativos do sistema a fim de corrigir possíveis falhas

na aplicação da pesquisa. O EXTRA acompanhou o trabalho de uma

recenseadora sem ter acesso aos dados, que são sigilosos.

Ao lado dos netos, o casal Lucy Linhares e Bernardo Karam, de 67 e 74 anos,

receberam, de máscara, a recenseadora Bárbara Lopes, de 28 anos, que estava

munida de álcool gel, face shield e máscara.



“Querem uma água, um café?” perguntou Lucy. Antropóloga, ela e o marido,

professor de economia da UFRJ, destacaram a importância do Censo.

— Você não faz investimento se não tiver dados. É um pressuposto. Sem dados

você não conhece o país. Só aposto naquilo que estou sendo informado —

ressaltou Bernardo Karam.

A tijucana Adriana Mattos, de 56 anos, antecipou os planos de ir morar com a

mãe em Paquetá por causa da pandemia. De máscara, ela recebeu a

recenseadora e frisou a importância de participar da pesquisa, mesmo com

algum receio no que se refere à segurança, como percebia quando morava na

Zona Norte:

— Já recebi o Censo em 2010, na Tijuca, e recebo novamente. As pessoas não

têm muita noção sobre para que serve o Censo. Serve para que o governo saiba

quem nós somos, o que queremos, o que precisamos. Muita gente não têm a

dimensão do que é. Se não tiver Censo, nada funciona. Acho que falta uma

campanha explicando o que é a pesquisa — destaca ela.

A comerciante Marinalva Costa, de 63 anos, “ouviu falar no rádio” sobre uma

pesquisa em Paquetá, mas não sabe do que se trata o Censo Demográfico.

— Passou um carro e disseram que é o IBGE, mas não me importo muito não,

não me envolvo. Entrego na mão de Deus e seja o Deus quiser, não sei pra que

serve essas informações — conta Marinalva, que mora há quinze anos na Ilha

de Paquetá.

Impasse sobre verba permanece

Apesar de o Instituto já ter iniciado a etapa teste, ainda há um impasse quanto

ao montante destinado para a realização do Censo no ano que vem. O

Orçamento de 2022, enviado pelo governo ao Congresso, reserva R$ 2 bilhões



para a pesquisa. Segundo o IBGE, porém, a quantia necessária é de R$ 2,292

bilhões.

Realizado de dez em dez anos, o Censo é considerado o maior levantamento

realizado por concentrar dados estatísticos detalhados sobre as condições

demográficas e socioeconômicas do país. A pesquisa serve de base para a

criação de políticas públicas, pesquisas e investimentos.

Durante apresentação do teste em Paquetá, Eduardo Rios Neto, presidente do

instituto, destacou que o IBGE se baseou em parâmetros técnicos para

demandar os R$ 2,3 bilhões e disse que pretende mobilizar o Congresso em prol

desse orçamento.

— Temos um projeto muito bem desenhado. O PLOA já contemplou R$ 2

bilhões. Foi razoável, mas precisamos de um pouco mais. Entendo que, diante

do histórico de 2020 até agora, temos plenas condições de, mediante

convencimento, trabalhar no Congresso para que a União garanta esses R$ 2,3

bilhões. Vamos trabalhar com as bancadas suprapartidárias nesse trabalho de

convencimento.
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