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Estados com destaque
Piauí - PI

Sergipe - SE

Registros finalizados no mês de setembro - 2021

Unaí (MG) está em crescimento progressivo em número de
respondentes juntamente com os estados de Piauí e Sergipe
O mês de setembro encerra com resultados impressionantes tendo alcançado a marca de 1340 respostas apenas nesse período
e representando o maior número de registros finalizados em comparação aos meses anteriores. Tais frutos somente foram possíveis
ser obtidos após o desenvolvimento e a implementação de novas estratégias de divulgação e a parceria com Agentes dispostos a
disseminar em suas comunidades a importância da pesquisa para as categorias de ACS e ACE. Em reunião com a presidente Ilda
Angélica da CONACS foi lhe dado um livro de modo a agradecer pelo seu empenho e comprometimento em propagar o estudo para o
máximo de profissionais possíveis.
Nesta semana, o destaque vai para Unaí (MG), que é um município brasileiro situado no estado de Minas Gerais, localizado
na região sudeste do país. Foi fundado em 1873 e possui uma população total de 83.808 habitantes conforme as estimativas do IBGE
até 2018. A cidade se destaca por possuir um sítio arqueológico denominado Gruta do Gentio II onde são encontrados vestígios de
povos caçadores e horticultores. No decorrer dos séculos XVI, XVII e XVIII, ocorreram diversas expedições nessa região compostas
por descendentes de portugueses que buscavam ouro, pedras preciosas e mão de obra escrava indígena.
Parabenizamos também os estados de Piauí e Sergipe que veem crescendo cada vez mais o número de respondentes e
atualmente representam respectivamente 78,42% e 53% de respostas por ACS e 16,11% e 11,25% por ACE. Reiteramos a
necessidade do engajamento por parte dos Agentes de Combate á Endemia na pesquisa, pois seus produtos iram beneficiar a todos os
envolvidos e poderemos assim lutar por melhores condições trabalhistas.
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