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Estados com destaque
Rio de janeiro - RJ

Roraima - RR

Registros finalizados no mês de outubro - 2021

Ato público em defesa da valorização dos Agente e da aprovação da
PEC 22 foi capaz de ajudar também na divulgação da pesquisa
Nessa segunda-feira, 4 de outubro, ocorreu um ato público na Praça dos Três Poderes que se localiza em frente a Câmara
Federal em Brasília (DF), organizado pela Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de saúde - CONACS onde reuniram-se
muitos Agentes de vários estados juntamente com suas lideranças e deputados federais que defendem e apoiam a luta da categoria.
Em comemoração ao Dia Nacional dos ACS. Os profissionais por meio desse evento reivindicaram suas pautas, a derrubada do Veto
44, a aprovação da PEC 22A/11 e o trâmite da PEC 14 para uma maior estabilidade e valorização trabalhista.
Durante o evento o Prof. Santana aproveitou a oportunidade para divulgar entre os Agentes a importância da pesquisa e
produziu vídeos motivacionais com alguns dos lideres estaduais. O momento também foi oportuno para a entrega do prémio
conquistado pela Agente Edinalva que desempenhou um importante papel de divulgação no município de Teresina (PI), fazendo com
que o mesmo permanecesse o mês todo como o maior em número de respondentes. Houve ainda nessa semana uma live transmitida
pela CONACS e sedeado pela Fundação Ulysses Guimarães que promoveu um encontro com a presidente da CONACS, Ilda Angélica,
os respectivos lideres dos ACS de cada Estado, assim como os deputados Hildo Rocha do Mato Grosso e Valtenir Pereira do Mato
Grosso para discutirem a cerca dos assunto abordados no dia 4.
Nesta edição parabenizamos o estado do Rio de Janeiro que veem crescendo expressivamente em número de registros
finalizados, representando hoje 53,85% de respostas por ACS e 9,64% por ACE, bem como o estado de Roraima que até o momento
não havia representatividade na pesquisa, porém nesta semana conseguimos conquistar algum avanço, estando com 0,75% de ACS e
052% de ACE. Reforçamos também a necessidade de um maior engajamento por parte dos Agentes de Combate a Endemias pois sem
o apoio e o cumprimento de suas metas estatísticas não será possível lutar e defender com efetividade os profissionais dessas
categorias.

Fátima Paixão, Pádua, Prof. Santana, Edinalva e Ilda Angélica
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