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Acrelândia está em segundo lugar nos destaques
de novembro
O primeiro lugar em destaque nos números de respondentes à pesquisa nesse
mês de novembro como já tratado no boletim anterior é Chapecó (SC) e o segundo
lugar é Acrelândia (AC) um município do Acre, que até o momento conta com 26
registros à pesquisa.
A população estimada dos Acrelandense, de acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) de 2021 é de 15.721 pessoas. Conforme a
Prefeitura Municipal, a população é constituída, na sua maioria, por famílias de
agricultores que migraram de outros regiões do país, principalmente da Região
Sul. Na economia o PIB per capita [2018] é de R$ 15.737,64. Considerada a
“princesinha do Acre” devido ter sido a primeira cidade planejada do Acre.
Em relação a meta estatística da pesquisa, o estado do Acre conta com 2,52%
correspondendo aos Agentes de Combate a Endemias (ACE) e 16, 31% Agentes
Comunitários de Saúde (ACS). Bem como, o estado de Santa Catarina, em que se
localiza o município de maior destaque, Chapecó (SC), conta com 4, 84% dos ACE
e 29,35% dos ACS que corresponde a meta estatística.
Parabenizamos Acrelândia, pelos registros à pesquisa, pois sua contribuição é
de grande importância, assim como os demais municípios e estados, e sua
cooperação é tão importante para a pesquisa quanto para a categoria. Reforçamos
que a categoria deve realizar a pesquisa, assim como incentivar aos demais agentes
a responderem.
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