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SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARAO DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA – BATA BRANCA,
convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico

SE nº 009/2019 (ID 1.204), realizado para a Contratação de Empresa
Especializada na Prestação de Serviços Médicos em Hemodinâmica
Cardíaca e Cardiologia Intervencionista. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO para Eleições da Associação dos Engenheiros do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (AEDERESP)
BIÊNIO 2019/2021. A Comissão Eleitoral constituída, convoca os Engenhei-
ros Associados para as eleições gerais, biênio 2019/2021, a realizar-se no dia
28/05/2019, com início 09:00 e termino as 17:00, na sede e suas respectivas Divi-
sões Regionais, de acordo com o Estatuto Social. São Paulo, 10 de Abril de 2019.

Vivaldo Camargo Basílio - Presidente da AEDERESP.

ACompanhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP torna pública que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMAa renovação de sua Licença de Instalação nº 1098/2015 até a data de 23/12/2021
para obras de melhoria do Sistema Viário da Margem Direita do Porto de Santos, no trecho entre o Canal 4 (Bacia do Macuco)
e o corredor de exportação, no município de Santos, SP.

Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho
Diretor Presidente

AVISO DE LICENÇA

COMPANHIA DOCAS
DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CODESP MINISTÉRIO DA

INFRAESTRUTURA

KROTON EDUCACIONAL S.A.
CNPJ/MF: 02.800.026/0001-40 NIRE: 31.300.025.187

Companhia Aberta
ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28/03/2019

1. Data, Hora e Local: Em 28/03/2019, às 18:00 horas, na sede da Kroton Educacional S.A. (“Companhia”), localizada em Belo Horizonte/
MG,naRuaSantaMadalenaSofia,25,4ºandar,sala01,VilaParis.2.ConvocaçãoePresenças:Convocaçãopréviaenviadaaosmembros
do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 16, §1º do Estatuto Social. Ausente, justificadamente, a conselheira
Bárbara Elisabeth Laffranchi. Os demais membros do Conselho participaram da reunião do Conselho de Administração presencialmente
ou por meio de conferência telefônica.3.Mesa: Presidente:Evando José Neiva;Secretário:Leonardo Augusto Leão Lara.4.Deliberações:
Após exame, discussão e revisão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade
de votos dos presentes e sem ressalvas: (i) autorizaram a lavratura da ata que se refere a presente Reunião do Conselho de Administração
na forma de sumário; (ii) aprovaram, nos termos do art. 6º do Estatuto Social, o aumento de capital social da Companhia, nesta data,
respeitado o limite do capital autorizado, no valor de R$ 586.000.000,00, mediante a capitalização de (i) parcela do saldo da reserva para
investimentosnovalordeR$400.000.000,00e(ii)a totalidadedosaldodareservaparaorçamentodecapitalnovalordeR$186.000.000,00,
sem emissão de novas ações e sem modificação do número de ações, para adequar, tendo em vista a destinação do lucro líquido prevista
nas demonstrações financeiras de 2018, os saldos de reservas aos limites de reservas previstos no artigo 199 da Lei 6.404/76 e no Estatuto
SocialdaCompanhia.Emdecorrênciadesteaumentodecapital,ocapital socialdaCompanhiapassaaserdeR$5.011.677.358,90dividido
em 1.644.248.206 ações, todas ordinárias, escriturais e sem valor nominal.5. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foi
lavradae lidaapresenteataque,achadaconformeeunanimementeaprovada, foiassinadapor todosospresentes.Assinaturas:Presidente:
Evando José Neiva. Secretário: Leonardo Augusto Leão Lara. Conselheiros Presentes: Gabriel Mário Rodrigues; Evando José Neiva;
Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto;Júlio Fernando Cabizuca;Luiz Antonio de Moraes Carvalho;Altamiro Belo Galindo e Nicolau Ferreira
Chacur.Confere com a original lavrada em livro próprio.Belo Horizonte, MG, 28/03/2019.Mesa:Evando José Neiva - Presidente;Leonardo
AugustoLeãoLara -Secretário.Assinaodocumentode formadigital.LeonardoAugustoLeãoLara.Secretario.JuntaComercialdoEstado
de Minas Gerais. Certifico o registro sob nº 7251167 em 03/04/2019 da Empresa KROTON EDUCACIONAL S/A. Protocolo 191405523 -
01/04/2019.Marinely de Paula Bomfim - Secretária - Geral.

LIQ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 04.032.433/0001-80 - NIRE 35300180631 - Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA . O Conselho de Adminis-
tração da LIQ PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) convoca os senhores acionistas a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 22 de abril de 2019, às
10h00min, na Rua Alegria, 88/96, 2º andar, parte B, São Paulo, SP, a fim de discutirem e deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: (i)Alteração do limite do capital autorizado da Companhia, nos termos
do artigo 168 da Lei nº 6.404/76, e consequente alteração do parágrafo 3º do art. 5º do estatuto social
da Companhia. Instruções Gerais: 1. Na forma do disposto no §3º do art. 135 da Lei nº 6.404/76,
todos os documentos relativos às matérias constante da Ordem do Dia, inclusive os documentos
e informações exigidos pela Instrução CVM nº 481/09, estão à disposição dos acionistas na sede
da Companhia, e podem ser visualizados na rede mundial de computadores, na página da CVM
(www.cvm.gov.br) e da Companhia (http://ri.liq.com.br/). 2. Objetivando conferir maior celeridade ao
processo de cadastramento dos acionistas presentes na Assembleia, solicitamos ao acionista que
desejar ser representado por procurador que deposite, com até 2 (dois) dias úteis de antecedência,
o respectivo mandato, com poderes especiais, acompanhado de cópia de atos societários e/ou do-
cumentos que comprovem a representação do acionista, quando pessoa jurídica, na Rua Alegria,
88/96, 2º andar, parte B, São Paulo, SP, de 9:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h, aos cuidados
da Diretoria Jurídica. Cópia da documentação poderá ser encaminhada por correio eletrônico para
o seguinte endereço: juridicosocietario@liq.com.br, com cópia para a área de relações com inves-
tidores ri@liq.com.br. 3. O acionista participante de Custódia Fungível de Ações Nominativas das
Bolsas de Valores que desejar participar desta Assembleia deverá apresentar extrato emitido com
até 2 (dois) dias úteis de antecedência, contendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo
órgão custodiante. São Paulo, 05 de abril de 2019. Fábio Soares de Miranda Carvalho - Presidente
do Conselho de Administração.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº 00003/2019 - UASG 926182 Nº
Processo: 872/2019. Objeto: Aquisição de equipamen-
tos digitalizadores. Total de Itens Licitados: 2. Edital:
10/04/2019 das 08h30 às 12h00 e das 12h01 às 16h00.
Endereço: Rua Cincinato Braga, 267/277, Bela Vista -
São Paulo/SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/
edital/926182-5-00003-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 10/04/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.
gov.br. Abertura das Propostas: 24/04/2019 às 10h00
no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
MAURICIO MARTINS DA SILVA – Pregoeiro.

Vimos por meio deste, convocá-los para a próxima AAAAAGOGOGOGOGO e Reunião do Conselho DeliberativoReunião do Conselho DeliberativoReunião do Conselho DeliberativoReunião do Conselho DeliberativoReunião do Conselho Deliberativo do Instituto ABIHPEC, a serem realizadas
à Av. Paulista, 1313, 10º andar, conj. 1080 (sede da ABIHPEC)Av. Paulista, 1313, 10º andar, conj. 1080 (sede da ABIHPEC)Av. Paulista, 1313, 10º andar, conj. 1080 (sede da ABIHPEC)Av. Paulista, 1313, 10º andar, conj. 1080 (sede da ABIHPEC)Av. Paulista, 1313, 10º andar, conj. 1080 (sede da ABIHPEC) no dia 2323232323/04//04//04//04//04/20192019201920192019 nos seguintes horários e com as seguintes
pautas: AAAAAGOGOGOGOGO: às 13h3013h3013h3013h3013h30 em 1ª convocação, com um mínimo de 1/3 dos associados ou às 14h3014h3014h3014h3014h30 em 2ª convocação com qualquer
número presentes. Ordem do dia:Ordem do dia:Ordem do dia:Ordem do dia:Ordem do dia: · Aprovação das contas e relatório de atividades do exercício 2018; · Deliberação e aprovação da
modificação do § 2° do Art. 13, do Cap. IV do Estatuto Social do Instituto ABIHPEC, no sentido de considerar intervalo de ½ hora entre
1ª e 2ª convocação para Assembleia Geral; · Deliberação e Aprovação da modificação do § 2° do Art. 21, do Cap. V do Estatuto Social
do Instituto ABIHPEC, no sentido de considerar intervalo de ½ hora entre 1ª e 2ª convocação para reuniões do Conselho Deliberativo; ·
Eleição de membros do Conselho Deliberativo, para preenchimento de vagas abertas com a renúncia de membros; · Assuntos diversos.
Reunião do Conselho Deliberativo:Reunião do Conselho Deliberativo:Reunião do Conselho Deliberativo:Reunião do Conselho Deliberativo:Reunião do Conselho Deliberativo: às15h15h15h15h15h em 1ª convocação, com um mínimo de 1/3 dos conselheiros ou às 16h16h16h16h16h em 2ª convocação
com nº de presentes. Pauta:Pauta:Pauta:Pauta:Pauta: · Abertura; · Aprovação da ata da reunião anterior; · Relatório de atividades 1° trimestre 2019; · Apresen-
tação e discussões; · Atualização sobre o Projeto Beleza Negra; · Apresentação e deliberação sobre a incorporação de novo projeto na
área educacional; · Diversos; · Encerramento às 17h30. Ressaltamos ainda a importância de sua presença nas na Assembleia e Reu-
nião do Conselho, uma vez que delas derivam as linhas mestras dos destinos do Instituto ABIHPEC.Instituto ABIHPEC.Instituto ABIHPEC.Instituto ABIHPEC.Instituto ABIHPEC.

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/Prontos-Socorros Municipais de Taboão da Serra, convi-
da as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº

007/2019, realizado para a Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

Del Rey Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ/MF 59.227.819/0001-39 - NIRE 35300120035
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Edital de Convocação
Ficam os Senhores Acionistas daDel Rey Empreendimentos
e Participações S/A., convocados para se reunirem em
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que se
realizarão às 9:00 horas, no dia 20 de abril de 2019, em sua
sede social, na Avenida Marginal nº 1234, Cidade Ariston,
Carapicuíba, SP, paradeliberaremsobre as seguintesmatérias
constantes da Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária:
a) Apreciação do Relatório da Administração, assim como o
exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;
b) Proposta para a destinação do resultado do exercício
findo em 31 de dezembro de 2018; c) Eleição dos membros
do Conselho Fiscal para o período 2019 a 2020, e fixação
de sua remuneração. Assembléia Geral Extraordinária:
a) Proposta de reestruturação societária da Companhia e
de sua controlada DeI Rey Empreendimentos Imobiliários
Ltda., mediante cisão parcial da Del Rey Empreendimentos e
Participações S. A., cujo patrimônio decorrente da cisão será
vertido à uma nova companhia, que terá como atribuição,
na condição- de holding, a governança do Plaza Shopping
Carapicuíba. b) Reformulação do Estatuto Social e criação do
Conselho de Administração. Carapicuíba, 08 de abril de 2019.

João Batista Costa - Presidente.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - UNIDADESAFILIADAS, convida as empresas interessadas em
participar do Pregão Eletrônico SE nº 025/2019, realizado para a Contratação

de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Médicos, para a Realização de
Exames de Imagem, para as Unidades AFILIADAS da SPDM. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Pagar um “13º” para quemre-
cebeoBolsaFamíliatalvezcon-
quisteaboavontadedebrasi-
leirospobresquenãosimpati-
zamcomJairBolsonaro.Opre-
sidente deve anunciar oficial-
mente a medida nesta quin-
ta-feira (11).
Na prática, neste primeiro

ano vai se tratar de um rea-
juste real (acima da inflação)
de3,4%(oaumentode8,3%no
benefício anual, descontada
a inflação acumulada desde
o reajustemais recente, de ju-
lho do ano passado).
Quantoaopopulismoraiz, o

presidente continuasuabata-
lhacontraasmultas,asqueto-
ma ou as de trânsito. Aumen-
tar de 20para 40onúmerode
pontos de multa que suspen-
dem o direito de dirigir pode
conquistar motoristas para
quem a fiscalização do trân-
sito é uma intervenção esta-
tista no direito de barbarizar
nas ruas e rodovias.Extinguir
milharesde radaresde veloci-
dadenas estradas federais vai
namesma linha.
Continuar a guerra ideoló-

gica na educação, a cruzada
moral nos costumes eouriçar

o bolsonarismo nas redes in-
sociáveis parece, além de um
programa de governo, outra
tentativade impediraomenos
que aaprovaçãodopresiden-
te vá abaixo dos atuais 30%,
por aí. A nomeação do novo
comandantedoMinistérioda
Educação é um sinal de força
da “ala antiestablishment do
governo”, como se autodeno-
mina o núcleo puro, “ideoló-
gico”, do bolsonarismo.
Umagradoparaaspessoas

doBolsaFamília eparamoto-
ristas indisciplinados e cha-
crinha ideológica pode pare-

cer exemplosao léuouenume-
raçãocaóticadoque fazogo-
verno.Masapreocupaçãocom
particularidadesdisparatadas
é puro Jair Bolsonaro, que se
ocupada ilustraçãodacartei-
radevacinas, da lombadaele-
trônicaededúziasdebananas
importadas, quandonãoestá
elogiando amorte.
Emsuma,aspinimbasdavi-

da cotidiana sãoaarte de go-
verno do presidente. A cruza-
da moralista é a sua filosofia
(“ideologia de gênero”, politi-
camente correto” eoutrasper-
versões de “comunistas”, que

comandaminclusivebancos e
meiosdecomunicação, segun-
do oministro da Educação).
Claro que parte do governo

toca políticas públicas de in-
teressegeral: concessõesde in-
fraestrutura,políticaagrícola
oumudançasnaPrevidência,
por exemplo, embora o pró-
priopresidentenão tenhano-
çãodemuitosdessesassuntos
e “preferiria não fazer a refor-
ma”previdenciária, comocos-
tuma dizer.
Essaestratégiabolsonarista

vai segurar a peteca dogover-
no? Um aumento para o Bol-
sa Família vai compensar os
efeitosdoeventualfimdorea-
juste real do saláriomínimo e
doabonosalarial?Dareforma
daPrevidência?Antesmesmo
da implementaçãodessasme-
didas, o prestígio deBolsona-
ro levou um tombo incomum
para presidentes estreantes.
PesquisaDatafolha também

mostra um salto no nível de

inquietação político-econô-
mica. O instituto costuma fa-
zer perguntas sobre inflação
e desemprego (vão subir, ca-
ir?). As respostas não costu-
mam estar associadas exata-
menteaexpectativaseconômi-
cas. Mesmo com preços com-
portados, opovoficaalarma-
docomsinaisde confusãopo-
lítica, que sabiamenteassocia
a dificuldades no governo e a
um riscomaior de problemas
na economia.
Pois bem. Depois da lufada

típicadeotimismodopós-elei-
ção, os temores quanto a in-
flação e emprego deram sal-
tos enormes.Outros índicesde
confiançaeconômica também
caíram. A economia ficou es-
tagnadanoprimeiro trimestre
e em 2019 pode crescer pouco
mais do que o quase nada de
2018 e 2017.
Assim, o governo vai preci-

sar demuito diversionismo.
vinicius.torres@grupofolha.com.br

Prestígio presidencial cai, ansiedade popular sobe, aparecemmais populismos

-
Vinicius Torres Freire
Jornalista, foi secretário de redação da Folha. É mestre em administração pública pela universidade Harvard (eua)

Pontos na carteira, Bolsa Família e PIB

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/ HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, convida as
empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE

nº 022/2018 (ID 1.200), realizado para a Contratação de Empresa para
Prestação de Serviços Médicos na Especialidade de Anestesiologia.
Para informações e condições de participação favor acessar o site
www.publinexo.com.br/privado<http://www.publinexo.com.br/privado>.

ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/MF nº 08.174.089/0001-14 - NIRE 3530050873-4

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGE, a ser realizada no dia 17/04/2019, às 7h30, na sede da
Companhia, localizada na Capital do Estado de SP, na Rua Bela Cintra, nº 1149, Sobreloja, Consolação, CEP 01415-000,
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: nos termos do Artigo 6º, §3º, alínea “A”, item (ii), do Estatuto Social
da Companhia, sobre o Orçamento Anual 2019 da Companhia, incluindo suas controladas, conforme já previamente submetido
e aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia por meio de Reunião realizada em 05/04/2019.Em conformidade
com o Estatuto Social da Companhia, os Senhores Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por
procuradores constituídos na forma do Artigo 126, Parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de mandato
deverão ser depositados na sede da Companhia, com antecedência de 48h da realização da Assembleia, aos cuidados da
Dra.Nadja Cristina da Silva Brandão Laurelli, na Capital do Estado de SP, na Rua Bela Cintra, nº 1149, Sobreloja, Consolação,
CEP 01415-000. SP/SP, 05/04/2019. Marco Tripi - Presidente do Conselho de Administração (09, 10 e 11/04/2019)

Comércio semantém estável em fevereiro
Crescimento do setor varejista no Brasil na comparação
com o mês imediatamente anterior
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Melhores e piores desempenhos em fevereiro

Tecidos, vestuários e calçados

Outros artigos de uso
pessoal e doméstico

Combustíveis e lubrificantes

Equipamentos e materiais
para escritório, informática
e comunicação

Fonte: IBGE
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SÃO PAULO No mês da véspe-
ra do Carnaval, as vendas de
fantasias e adereços impedi-
ram que o setor varejista re-
cuasse. Segundo informou o
IBGEnestaterça(9),ovolume
de vendas do comércio ficou
estável em fevereiro na com-
paração com janeiro.
Ao ficar na estabilidade, o

setorpermanece6,6%abaixo
deseunívelrecorde,alcança-
doemoutubrode2014.Apro-

FantasiadeCarnaval impede
quedanovarejo emfevereiro
Venda de adereços impulsiona segmento de tecidos; no geral, comércio fica estável

jeçãoparafevereirodesteano,
feita por economistas entre-
vistadospelaagênciaBloom-
berg, era de quedade 0,4%.
Enquanto o setor varejista

nãodespontou, a compra de
fantasias,vestimentasecalça-
dos para a comemoração da
data impulsionouo segmen-
tode tecidosnomês, cuja al-
ta chegou a 4,4%. Outro gru-
po que avançou foi o de arti-
gos de uso pessoal e domés-
tico, que engloba as lojas de
departamento, reforçandoo
pesodoCarnaval.
Na outra ponta, ficaramos

segmentosdehipermercados
e supermercados, combustí-
veise lubrificantesemóveise
eletrodomésticos, todos em
queda no período, o que ga-
rantiuoequilíbrio e trouxeo
desempenhode 0%.
“Oquesalvouforamascom-

prasparaoCarnaval.Odesem-
penho do comércio reflete
umaeconomialenta,quecres-
ce pouco e comummercado
de trabalho com milhões de
desempregadosecommuito
trabalhadorinformal”,dissea
gerentedepesquisadeComér-
ciodo IBGE, IsabellaNunes.
Para ela, o avanço dos pre-

çosdosalimentosnodomicí-
lio,quecresceu 1,24%,segun-
dooIPCAdefevereiro, inibiu
a compradesses produtos.
“O resultado do grupo Hi-

permercados, Supermerca-
dos, Produtos Alimentícios,
Bebidas eFumo foi emparte
influenciado pela queda nas
vendas dos alimentos em ra-
zãodo fator preço.”
Nacomparaçãocomomês

de fevereiro de 2018, porém,
o volume de vendas do vare-
jo cresceu 3,9%.

Nunes,contudo,dizqueháo
efeitodoperíodoemqueseco-
memoraoCarnaval.Pelofato
deoeventotercaídoemmar-
ço, a pesquisa deste ano con-
sideroudoisdiasúteis amais
doqueemfevereirode 2018.
No varejo ampliado, que

inclui veículos e material de
construção, houve recuo de
0,8%nasvendas,comquedas
de 0,9% em veículos, motos,
partes e peças e de 0,3% em
materialdeconstrução,após
ambosossetoresregistrarem
alta em janeiro.
ApesquisaFocus,doBanco

Central,vemapresentadore-
correntesreduçõesnaexpec-
tativaparaocrescimentoeco-
nômico neste ano, com a ex-
pansãodoPIBestimadaago-
ra em 1,97% em 2019, indo a
2,7%em 2020.
Com reuters

IBGE quer reduzir orçamento
do Censo de 2020 em 25%
RIODE JANEIRO OIBGE(Insti-
tutoBrasileirodeGeografia
e Estatística) estuda alter-
nativasparareduzirem25%
o orçamento para o Censo
Demográfico 2020, pesqui-
saquedetalha informações
sobreapopulaçãobrasileira.
O corte, de acordo com a

instituição,respeitadiretriz
derestriçõesorçamentárias
do governo.
O Censo foi orçado inici-

almente em R$ 3,4 bilhões,
mas já no governo Michel
TemeradireçãodoIBGEen-
contrava dificuldades para
aprovar o valor.
A maior parte dos recur-

sos é destinada à contrata-
ção de recenseadores, com
oobjetivodevisitartodosos
domicílios brasileiros.
Naprevisãooriginal, seri-

amcontratados300milpes-
quisadores.OIBGEdizque,
agora,umadasalternativas
emestudoéareduçãodota-
manhodoquestionário,pa-
ra que os pesquisadores fi-
quemmenos tempo emca-
da residência e possam co-
brir umaáreamaior.
“OobjetivodoIBGEéreali-

zarumCensomenoscusto-
so,comqualidadeesemper-
da da informação”, afirmou
emnota o instituto.
SegundooIBGE,partedas

informaçõespoderiaserco-
letada por amostragem, ou
seja, com perguntas a um
conjunto menor de pesso-
asque represente apopula-
çãodedeterminada região.
O Censo Demográfico

mais recente foi realizado
em 2010.Nicola Pamplona


