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O município de Chapecó (SC) e o estado do Ceará
avançam em número de respondentes à pesquisa
O município de Chapecó (SC) vem obtendo aumento em número de
respondentes à pesquisa e até o momento ocupa o lugar de destaque do
mês, com 26 registros desde o início de novembro. O estado que atualmente
mais avança rumo ao alcance da meta estatística é o Ceará contando com
63,85% de respostas por ACS e 35,56% por ACE, sendo que o município
do estado que se encontra em destaque nesse mesmo período é General
Sampaio que registra até o momento 6 respostas.
Chapecó (SC) é um município brasileiro localizado no estado de Santa
Catarina, na região Sul do Brasil, distando 557 km da capital estadual,
Florianópolis. Sua população em 2021, conforme estimativas do IBGE, é de
227 587 habitantes. O local é um importante centro industrial, financeiro,
educacional e um grande exportador de produtos alimentícios
industrializados, além de representar o maior produtor de proteína suína
do país. A cidade possui um time de futebol que atualmente joga na série
"A" do campeonato Brasileirão e infelizmente ficou mundialmente
conhecido após o acidente aéreo envolvendo seus jogadores em 2016.
Com o avanço da pesquisa, parabenizamos os municípios e os estados
e aproveitamos para ressaltar que a pesquisa ainda não terminou e
precisamos que as outras localidades também avancem uma vez que as
informações coletadas através do questionário serão de sua importância
para a melhoria de condição trabalhista das categorias.
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