
  Resultado da Votação
 Pesquisa sobre a realização do Congresso de Campinas-SP em novembro

A partir do resultado da pesquisa sobre a vacinação dos associados nos respectivos
estados, a Advocef solicita a colaboração de todos na enquete sobre a realização do

Congresso em Campinas-SP, entre 4 e 7 de novembro de 2021.

A associação informa que já foram tomadas providências para garantir a segurança dos
congressistas, como o distanciamento social durante a abertura e as plenárias, além do fornecimento

de máscaras e álcool em gel.

Dos 322 filiados que responderam ao questionário anterior sobre o processo de vacinação, 68,32%, ou
seja, 220 pessoas, já tomaram a primeira dose do imunizante. A previsão é de que a maioria desse

público seja vacinada com a segunda dose entre agosto e setembro.

Responda a enquete abaixo e contribua com esta importante decisão.

Tipo: Nacional

Realizaram a Votação: 426 Usuários de 875 possíveis
48.69%  

Você concorda com a realização do Congresso de Campinas-SP entre 4 e 7 de novembro de 2021?

Não 59.44%

Sim 34.73%

Nulo 5.83%
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