Medidas preventivas contra o Novo Coronavírus em vigor!
O Censo 2020 tomará medidas para reduzir o contato entre recenseadores e
moradores.

O kit de Recenseamento será deixado na caixa de correio
Distribuição: entre 14 a 22 de setembro

・O Recenseador explicará sobre o Censo via INTERFONE e deixará o kit na caixa de correio.
・Caso o morador esteja ausente, o kit será deixado na caixa de correio.

No caso de famílias com mais
de 5 pessoas
Se o Censo for respondido via internet
não há inconvenientes mas ao responder via
correio será necessário solicitar mais fichas

Censo 2020
O Censo é uma pesquisa estatística realizada nos termos da
lei. Todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade,
devem responder ao questionário do Censo.
O Censo 2020 será realizado no dia 1º de outubro em todo o país.
A mais importante pesquisa estatística do Japão abrange todos os moradores, incluindo
estrangeiros. Os dados obtidos pelo Censo serão utilizados única e exclusivamente para
fins de planejamento e pesquisa.
Em setembro, os Recenseadores deixarão o kit de recenseamento em todas as
residências. O Censo pode ser respondido via internet ou por correio.

Sobre o Censo

●Data: 1º de outubro de 2020
●Abrangência: Todos os moradores, incluindo estrangeiros.）
●Itens a pesquisar: Nome completo, sexo, data de nascimento etc. dos moradores
●Sobre os Recenseadores: Os Recenseadores são Funcionários Públicos Especiais
designados pelo Ministério do Interior e Comunicações. Os Recenseadores devem exibir seu
crachá e braçadeira durante o exercício de suas atividades.

Proteção às informações pessoais

●Todas as informações obtidas pelo Censo são protegidas pela Lei de Recenseamento.
Recenseadores e todas as pessoas envolvidas no processo são obrigados a manter sigilo.
●Os dados transmitidos ao website do Censo são criptografados e o acesso é monitorado 24
horas por dia.

Cuidado com recenseadores e websites falsos!

●O Censo é gratuito. Não se pergunta informações de bancos e cartões de crédito.
●Cuidado com golpes e fraudes! Recenseadores e websites falsos podem tentar obter
informações pessoais para crimes e outras fraudes! Informe a Prefeitura ou a Agência Nacional de
Estatísticas se notar atividades suspeitas.

de recenseamento. Por favor, entre em

Mínimo contato ao distribuir os Formulários.

contato com a Prefeitura.

Confira o conteúdo do envelope
O kit de recenseamento contém os seguintes materiais

ⒸFormulário de
ⒶGuia para responder ⒷInformações
preventivas contra Recenseamento
via internet
o Novo Coronavírus

ⒹModelo de
preenchimento

É possível responder via internet ou por correio
Para responder via internet
1 Acesse o website

Período
De
9 de setembro (seg)
A
7 de outubro (qua)

2 Faça o login

ⒺEnvelope
resposta

Site em
português
disponível

3 Responda
ao Censo

https://www.e-kokusei.go.jp/

Escaneie o código QR

Veja o Guia para

ou acesse a URL acima

responder via internet Ⓐ

Simplicidade e rapidez!

Para responder via correio
1 Preencha as fichas
As versões traduzidas do Formulário e o
modelo Ⓒ e Ⓓ estão disponíveis no
website:
2020 Census.pdf
Como responder ao Censo.pdf
Veja o modelo de preenchimento Ⓓ para
responder ao questionário Ⓒ

2 Envie por
correio

Período
De
1º de outubro (qui)
A
7 de outubro (qua)

Coloque os formulários
no envelope Ⓔ e
deposite numa caixa
de correio.

※Caso deseje que o Recenseador colete os questionários em sua residência, por favor
contate o Recenseador ou o Comitê Municipal do Censo 2020.

Censo Online: Prático e seguro!
Como responder ao Censo (via internet)
➀ Veja o Guia para responder via

⑤Ao fim de cada pergunta, por favor,

internet Ⓐ e acesse o website do

clique Avançar. Ao final do questionário,

Censo Online.

clique Conclusão.

③Login e código de
acesso

O Censo Online pode ser acessado a partir de
computadores, tablets e smartphones.

Disponível 24 horas!
O acesso pode ser feito a partir de computadores, tablets e
smartphones.

⑥ Opcionalmente, digite número de
telefone,

②Selecione a língua de sua preferência e dê início ao Censo.

É cômodo responder online!

endereço

etc.

e

clique

Confirmação.

Não precisa sair de casa!
Não precisa ir ao correio.
⑦Se não houver erros, clique Próximo
(há 2 botões idênticos na mesma tela.).
③Digite seu login, clique Próximo, digite o código de acesso e
clique Login. O login e o código de acesso estão imprimidos no Guia

Não há visita do Recenseador!

para responder via internet Ⓐ.

Se o Censo for respondido até 7 de outubro (qua), não haverá
visita do Recenseador.
⑧ Insira uma senha para proteger seus dados e clique Enviar.
⑨ Clique Encerrar.

Simplicidade e rapidez!
O Censo Online estará disponível a partir de 14 de setembro
juntamente com a distribuição do kit de recenseamento.

④ Clique
responder

Iniciar
ao

Entrada

Censo.

Por

para

Informações

favor,

responda aos itens do questionário.

Comitê Municipal do Censo 2020
0565-34-6070

Fim do Censo!

