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PROJETO “ACESSUAS NAS SUAS MÃOS” 

 

Apresentação - O município de Cachoeiro de Itapemirim, localizado no sul do estado do ES, 

possui mais de 210 mil habitantes, sendo o maior e mais populoso munícipio do sul. Para 

atender as demandas referentes aos usuários da assistência social, a cidade possui sete 

equipamentos de CRAS, um equipamento de CREAS, uma Casa de Passagem e um Centro 

Pop. Com a grande demanda de usuários em busca de trabalho e melhores condições de vida 

foi pactuado no ano de 2017 o Programa ACESSUAS Trabalho, junto ao Governo Federal 

para suprir essa demanda.  

Justificativa - O público que busca apoio na Assistência Social, por inúmeras vezes teve 

direitos violados, pouco ou nenhum acesso a educação, moradia digna, problemas com vícios 

entre outras questões, fatores esses que ou os tiraram a possibilidade de um trabalho digno ou 

sequer conhecem seus direitos e como acessa-los. Assim, a importância do Programa vem de 

encontro as necessidades dos usuários no que se refere à práticas de inclusão no mundo do 

trabalho. O Programa acontece no modo presencial e em grupos, contudo com o cenário de 

pandemia as atividades foram suspensas. Na busca por alternativas para manter os trabalhos e 

o vínculo com os usuários, idealizou-se o Projeto “ACESSUAS nas suas mãos”.  

Objetivos - O ACESSUAS visa a independência de seus usuários através da geração de renda, 

incentivando o empreendedorismo, promovendo a inclusão produtiva, e, principalmente 

superando a linha de extrema pobreza. A divulgação de informações sobre vagas de emprego, 

estágios do território são fomentadas no Programa, todo esse movimento acontece através de 

um conjunto de ações de articulação de políticas públicas voltadas para inserção dos usuários 

no mundo do trabalho, tendo como objetivo a autonomia das famílias usuárias da Política de 

Assistência Social.  Segundo O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na 

Resolução nº 25 de 15 de dezembro de 2016, é dever da Assistência Social:  

Cabe à assistência social identificar e acolher as demandas, mobilizar e garantir direitos 

eservocalizadora da população em vulnerabilidade, pois ela reconhece as capacidades e 

potencialidades dos usuários, promove o seu protagonismo na busca de direitos e espaços 

de integração relacionados ao mundo do trabalho, bem como o resgate de sua autoestima, 

autonomia e resiliência. (Resolução CNAS nº 25/2016)   

Metodologia - O ACESSUAS é realizado no formato de grupos de oficinas, palestras e rodas 

de conversa dentro dos equipamentos da Assistência Social e em projetos parceiros. Os 

grupos são formados por ate 25 pessoas e os encontros são semanais até o encerramento do 

ciclo. Toda temática trabalhada é previamente elaborada pela equipe e tem como base os 
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seguintes temas: elaboração de currículo, postura e ética profissional, entrevista de emprego, 

empreendedorismo, a mulher no mundo do trabalho entre outros. Contudo considerando que, 

o quadro de pandemia de COVID-19 veio impossibilitar a continuidade das oficinas de 

orientação ofertadas pelo ACESSUAS no modo presencial,em grupos, e na busca por 

alternativas eficazes de alcance do nosso público e da continuidade, mesmo que remota das 

atividades, foi implementado o projeto  

“ACESSUAS nas suas mãos”, utilizando ferramenta digital (Instagran/grupos de WhatsApp) 

para a permanência dos vínculos e mobilizar conteúdos pertinentes ao mundo do trabalho. A 

pandemia se deu de maneira inesperada, exigindo adaptar inclusive a utilização de mídias 

sociais para repassar o conteúdo das oficinas. Dispondo de recursos simples como aparelho de 

celular, tripé e chroma key, a equipe do Programa passou a gravar vídeos sobre os temas que 

seriam discutidos nas oficinas presenciais. A equipe então, em dialógo com CRAS e CREAS, 

criaram esses grupos, que são separados por cada equipamento. Os atendimentos nas unidades 

estão acontecendo de maneira restrita e durante as intervenções identificando usuários que 

demonstram interesse estes são encaminhados para fazer parte dos grupos. Os vídeos possuem 

em média 5 minutos e o formato MP4 são encaminhados nos grupos, permitindo aos usuários 

acesso ao conteúdo. Além dos vídeos gravados pela equipe, semanalmente são compartilhadas 

vagas de emprego disponíveis no território, promovendo a divulgação das oportunidades entre 

os usuários.   

Resultados alcançados e metas definidas e quantificadas através de indicadores:   

O Projeto “ACESSUAS nas suas mãos” contempla 300 (trezentos) usuários divididos 

em 9 (nove) grupos de aplicativos de mensagem e novos encaminhamentos são recebidos 

semanalmente. A meta de manter a proximidade com o público e promover informações sobre 

qualificação, está sendo alcançada com a crescente procura por cursos online e vagas de 

emprego, assim a utilização da internet tem se revelado ferramenta eficaz e de grande 

importância no alcance aos usuários. O Projeto “ACESSUAS nas suas mãos”, busca manter e 

estimular os vínculos com os usuários e ainda traz uma mensagem de perseverança, a 

pandemia levantou várias reflexões sobre o papel dos serviços e programas da Política de 

Assistência Social em meio as dificuldades enfrentadas, e para além mostrou o quanto precisa-

se de interação, de manter-se juntos, se adaptando para uma sociedade que mesmo distante se 

mantem conectada, sendo todos partes de um só.  

“O homem está no mundo e com o mundo” (FREIRE,1983, p. 30)   
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