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Estados com destaque
Piauí - PI

Paraíba - PB

Registros finalizados no mês de outubro - 2021

Incentivo a pesquisa conta com premiações de livros para os Agentes
que auxiliam e desempenham importante papel em sua divulgação
Como forma de agradecimento ao empenho dos ACS e ACE na divulgação da pesquisa em seu município, cidade ou região o
Prof. Santana tem realizado algumas premiações em livros para os Agentes. Visto que a pesquisa trará benefícios para a categoria
como estabilidade e valorização trabalhista é de suma importância que todos participem. As premiações mais recentes foram para
Ilda Angélica, presidente da CONACS; Ednalva, ACS do município de Teresina (PI); Auriam, ACS de Presidente Prudente (MA);
Jozimar Cruz, ACE de Teresina (PI) e diretor-secretário de Imprensa e Comunicação do Sindicato dos Agentes de Saúde de Teresina –
SINDAST. Esperamos que o empenho continue para que haja mais destaques ao longo do avanço da pesquisa. O livro escolhido pelos
agentes até o momento tem sido “O poder de uma boa conversa” de Alexandre Henrique Santos.
O destaque do mês continua com Teresina (PI) sendo o principal contribuinte para os números de 85% de registros finalizados
por ACS e 18,84% por ACE no estado do Piauí, este vem aproximando-se cada vez mais da meta estatística de respondentes de ACS.
Evidenciamos e parabenizamos também nessa semana o município Poços de Caldas (MG) que decorridas apenas duas semanas do mês
de outubro já conta 14 registros, seguido de João pessoa (PB) com 10 registros finalizados.
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