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Estados com destaque
Bahia - BA

Maranhão - MA

ACS de Teresina - PI: Jade de Albuquerque Rodrigues

Presidente da CONACS: Ilda Angélica dos Santos

Setembro registra alto número de respostas a pesquisa sendo Teresina
(PI) e Arapiraca (AL) alguns dos munícipios responsáveis pelo feito
Já se passou mais da metade de setembro e os resultados obtidos até o presente momento superam todos os meses antecedentes, demostrando
assim que as novas estratégias e o suporte em divulgação desempenhado por diversos Agentes estão alcançando o objetivo esperado. Nesta semana
o destaque vai para a cidade de Teresina (PI) que conta com 86 registros apenas neste mês. O município é capital do Estado do Piauí, sendo a
única do nordeste que não localiza-se no litoral, distando 343 km do Oceano Atlântico. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE estima-se que a população em 2020 era de 868 075 habitantes e consiste na cidade mais populosa do estado. Um dos pontos
turísticos da cidade é o Parque Ambiental Encontro dos Rios, onde se avista o rio Parnaíba se encontrar com rio Poti.
Aproveitamos para parabenizar os estados da Bahia e Maranhão que conseguiram alcançar suas metas estatísticas de respondentes ACS,
entretanto permanecem obtendo respostas diariamente. Para que esse sucesso fosse conquistado enfatizamos o empenho da Presidente Ilda
Angélica da CONACS e do Agente Jade de Albuquerque Rodrigues do município de Arapiraca (AL) que devido sua mobilização na cidade a mesma
encontra-se em primeiro lugar no número total de respondentes, representando 138 respostas desde o início da pesquisa. A seguir, Jade conta em
entrevista quais foram as estratégias usadas por ele e qual a importância da pesquisa para a valorização dos ACS/ACE.
- Quais estratégias você utilizou para mobilizar os ACS/ACE a responderem o questionário?
Primeiro, tive a ideia de um vídeo com a presidente da CONACS. Encaminhei o referido vídeo nos grupos dos ACS e ACE filiados ao sindicato.
Também, fiz uma lista de transmissão, encaminhando individualmente informações sobre o questionário. Por fim, solicitei que os ACS e ACE
distribuíssem o vídeo nos grupos do PSF e dos Agentes de Endemias.
- Qual a importância da pesquisa para a valorização dos ACS/ACE?
A pesquisa é de extrema importância para a mobilização dos municípios, estados e União, pois a coleta de dados realizada pela pesquisa nos
auxiliará em negociações com os governos. Os resultados da pesquisa nos trarão mais precisão acerca da realidade da categoria, seja a realidade
socioeconômica, do grau de escolaridade, das dificuldades da atuação dos ACS e ACE no trabalho etc.
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