
     pós live da CONACS no dia 04/08/2021 que contou com a
participação do Professor Santana (FCI/UnB) e da presidente Ilda
Angélica (CONACS), foi observado expressivo aumento no número de
respondentes, atingindo a marca de 208 respostas finalizadas entre os
dias 4 e 5 de agosto. Visando melhorar a divulgação da pesquisa e
fortalecer as ações de motivação foi incentivada a realização de mais
lives de vídeos com coordenadores de cada região para divulgação nas
redes sociais, principalmente pelo WhatsApp. 
A criação de um plantão de dúvidas para que os Agentes possam ter
suas demandas sanadas de forma mais eficiente e direcionada é outra
sugestão apontada, além da oferta de oficinas sobre como utilizar as
ferramentas de reuniões online. Reforçamos a importância da
divulgação da pesquisa para que esses números permaneçam em alta, já
que a pesquisa pode trazer dados importantes para fortalecer as ações
decorrentes da PEC 14 e PEC 22 com uma melhor adequação das
políticas públicas para com as necessidades dos ACS e ACE. Nessa
semana destacamos a região nordeste e o estado da Bahia que completa
70,81% das respostas (ACS), entretanto o estado de Roraima permanece
sem representação. Vamos continuar nossa luta!!
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