
       Iniciamos a semana de novembro com a premiação da Agente

Comunitária de Saúde Cláudia Cristina Lauck Kaefer, pelos números de

respondentes da pesquisa do munícipio de Vilhena (RO) e pelo seu empenho

na divulgação para que os outros agentes pudessem realizar a pesquisa,

tornando-se assim, o município em destaque. Parabenizamos Cláudia e sua

equipe pela dedicação e contribuição. 

               O município de Vilhena (RO) localiza-se 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. 

               O estado de Rondônia finalizou o mês com 136 registros de

respondentes. Os números de respondentes em Rondônia representam

49,43% da meta estatística em relação aos Agentes Comunitários de Saúde

e 3,14% da meta estatística representada pelos agentes de combate às

endemias. Parabenizamos pelo empenho e estímulo aos demais. Ainda,

reforçamos a importância da realização da pesquisa em todos os estados e

municípios brasileiros. 
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Vilhena (RO) é o destaque do mês de outubro em
número de respondentes à pesquisa e ACS é premiada 
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