
       hegamos a última semana de outubro e Vilhena (RO) alcança o primeiro

lugar em número de respondentes, representando 41 repostas desde o início do

mês. A cidade é forte contribuinte para que o estado de Rondônia obtivesse um

total de 42,33% registros finalizados por ACS em relação a meta estatística da

pesquisa e 2,69% por ACE.

     O município se localiza na região norte do Brasil e sua população é estimada

em 104 517 habitantes, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) de 2021, é considerado ainda, o quarto município mais

populoso de Rondônia. O local é conhecido como “Portal da Amazônia”, por estar

situado na entrada da região Amazônica Ocidental e possui um clima tropical

considerado ameno para os padrões climáticos da região amazônica onde ocorre

também períodos de estação seca a qual o ambiente se torna quente e úmido.

      Assim como, Vilhena (RO) temos outros municípios que também foram

destaques no mês, como Teresina (PI) e Poços de Caldas (MG) e o estado do Piauí

que está fechando a meta estatística da pesquisa de Agentes Comunitários de

Saúde, com um total de 102,3% e com 23,40% por ACE. Trazendo os dados por

região, temos o nordeste representando o maior percentual de registros

finalizados com 69,1%; seguido da região sudeste com 14,4%; norte com 8,1%;

centro-oeste com 5,36% e sul com 2,96%. Dessa forma, ressaltamos a

importância de continuarmos com a ampla divulgação da pesquisa para que seja

possível conhecer a realidade trabalhista dessas categorias.
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