
       andamento da pesquisa sobre as práticas dos ACE e ACS do
Brasil, toda semana os dados são atualizados e analisados para que se
possa ter dimensão de como está o andamento das atividades. Neste
mês de julho chamou a atenção o aumento significativo de pesquisas
concluídas em relação ao mês de junho. Tivemos um salto de 83
pesquisas concluídas para 341 em todo o mês até o dia 13 dias de
julho. Essa disparada nos números de questionários totalmente
respondidos mostra a motivação criada pela Confederação dos Agentes
e a mobilização de alguns estados para que se chegue na meta
estatística. Parabéns pelo esforço de divulgação e pelos vídeos
encaminhados. Vamos continuar com o trabalho. Desde o início, a
região Nordeste vem se destacando com um expressivo número de
questionários totalmente finalizados, com ênfase para os estados de
Alagoas e Bahia que vem mantendo a dianteira em relação à conclusão
da pesquisa em seus respectivos municípios. Mesmo com o aumento
das respostas no mês de julho, os estados de Roraima (RR) e Tocantins
(TO) não possuem índices significativos de respostas dos ACE e ACS,
havendo a necessidade de uma divulgação maior da pesquisa nessas
localidades.

  Registros finalizados por dia no mês de julho - 2021

Número de respondentes
aumenta a cada semana!
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