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          ompletando cinco meses do início da pesquisa sobre a situação atual
do trabalho e expectativas dos ACS e ACE, os números mostram bons
índices de respostas para vários estados da federação, mas também
indicam a necessidade de mais engajamento em outros para chegarmos a
meta estatística, que prevê um total de 18777 respondentes, sendo 8824
ACE e 9953 ACS. Nessa edição do boletim apresentamos uma
retrospectiva de abril a julho. Na primeira semana de agosto já tivemos 
 39 respostas. Em abril totalizamos 762 respostas; Em maio chegamos à
1413; junho alcançamos 1496 respostas; e finalmente julho 1960
respostas no total. Esse número crescente é resultado de várias estratégias
elaboradas pelos pesquisadores e também pela CONACS. 
É importante destacar que nesse momento em que a categoria luta pela
aprovação das PEC 22 e PEC 14, que buscam a melhoria salarial da
categoria e as melhores condições de trabalho, ter informações atualizadas
sobre o contexto dos ACS e ACE é fundamental para garantir que as
políticas públicas ofereçam ações compatíveis com as expectativas da
categoria. A pesquisa vai fornecer informações necessárias à esse objetivo
combatendo a precarização do trabalho dos Agentes. 
As lives são um recurso muito utilizado para a comunicação entre os
Agentes, e a CONACS juntamente com a equipe da UnB, tem promovido
vários encontros. Nessa ultima quarta, 04/08, foi a vez do Professor
Santana (FCI/UnB) e Ilda Angélica (CONACS) conversarem com os Agentes
sobre as dúvidas e os números da pesquisa. Na live foram divulgados os
resultados parciais, esclarecidas as dúvidas e mostrada novamente aos ACS
e ACE a plataforma comemorativa do PACS 30 anos. 
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