


























































De , a Escola Nacional de Ciências

Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística

realizará uma pesquisa domiciliar com o objetivo de investigar

o sentimento de insegurança dos moradores de parte do bairro de

Botafogo, devido à situação de violência na cidade do Rio de Janeiro.

13 a 21 de novembro de 2009

(ENCE)

(IBGE)

Pesquisa Domiciliar sobre o Sentimento

de Insegurança - SENTI

www.ence.ibge.gov.br

(21)2142-8799

0800-721 8181
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Rui Barbosa quer 
saber: “Você conhece 
a minha casa?”

Curso de
Desenvolvimento de
Habilidades em
Pesquisas

o24  CDHP

Percepção dos moradores 
do entorno da Casa de Rui 

Barbosa sobre hábitos 
culturais e de lazer

De 03 a 13 de junho de 2011 a Escola Nacional de Ciências Estatísticas – ENCE,  do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, realizará uma Pesquisa domiciliar sobre hábitos culturais e de lazer dos moradores do entorno da 
Fundação Casa de Rui Barbosa, no  Bairro de Botafogo.





De 25 de junho a 1º de julho de 2012, a Escola Nacional 
de Ciências Estatísticas ENCE do IBGE realizará uma 
pesquisa nos bairros Andaraí, Maracanã, Tijuca e Vila Isabel 
com o objetivo de estudar as características de acesso a 
informações sobre serviços de saúde por meio de TIC 
(Tecnologias da Informação e Comunicação).  

Se ligue na saúde, participe desta pesquisa!

PAISS
Pesquisa por Amostra de domicílios 
sobre Informações de Serviços de 
Saúde a partir de TIC

O sigilo das suas 
informações 
é garantido por lei.
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De 6 a 12 de maio de 2013, a Escola Nacional de 
Ciências Estatísticas (ENCE) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), realizará a Pesquisa do 
Perfil da Frota de Veículos Leves (PEFROTA), com o 
objetivo de investigar o perfil da frota circulante de 
veículos leves movidos a etanol e/ou gasolina dos 
domicílios dos bairros Méier e Todos os Santos.

Participe desta pesquisa!

PEFROTA
Pesquisa do Perfil
da Frota de
Veículos Leves

O sigilo das suas 
informações 
é garantido por lei.
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ETANOL OU GASOLINA?



? ??



PERAI 
Pesquisa

domiciliar sobre
redes de apoio inter

e intrageracional

Com quem você pode contar?
Quem conta com você?

De 11 a 20 de novembro de 2016, a Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE), do Instituto Brasileiro 
de Geogra� a e Estatística (IBGE), realizará uma pesquisa domiciliar no bairro da Tijuca e adjacências com o 
objetivo de identi� car a existência de redes de apoio inter e intrageracional.

O sigilo de suas informações é garantido por lei. Participe!
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