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O Governo Municipal tem trabalhado na adesão à programas 

desenvolvidos pelos Governos Federais e Estaduais, 

buscando desta forma, integrar-se e disponibilizar à 

sociedade os serviços que são ofertados através das 

parcerias firmadas.Dentro desta perspectiva, a Administração 

Municipal através da Secretaria do Trabalho, Habitação e 

Assistência Social aderiu ao Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do 

Trabalho (ACESSUAS). Dentro das prerrogativas deste programa, está a busca pelo 

acesso dos usuários do Cadastro Único da Assistência Social ao mundo do trabalho, 

favorecendo a inserção destes, a partir da mobilização e encaminhamento para cursos e 

ações de qualificação profissional. O ACESSUAS busca a mobilização, encaminhamento 

e acompanhamento dos usuários da Assistência Social em situação de vulnerabilidade e 

risco social para acesso a cursos de capacitação, bem como a formação profissional e 

demais ações de inclusão produtiva. Para o Secretário Municipal do Trabalho, Habitação 

e Assistência Social e para a Coordenadora do Programa no Município, Márcio 

Porciúncula e Érica Paines de Quadros, o objetivo da adesão ao programa é facilitar e 

promover o acesso de pessoas em vulnerabilidade social a cursos, programas de 

qualificação e posteriormente ao mercado de trabalho. O ACESSUAS tem como base a 

inclusão destes trabalhadores nos Cursos ofertados pelo PRONATEC coordenados pela 

Agência FGTAS/SINE de Rosário do Sul, onde em breve serão abertas duas turmas nos 

cursos de Fruticultura e Operador de Computador que serão ministrados pelo Centro de 

Referência Instituto Federal Farroupilha de Rosário do Sul, bem como outras parcerias 

com a sociedade civil que já estão tendo a busca da equipe do programa. 

Érica destaca ainda a importância do programa para a comunidade usuária da assistência 

social, a equipe realiza o acompanhamento dos usuários no desenvolvimento das 

atividades, oportunizando com isso a segurança e promoção desses, visualizando melhor 



qualidade de vida através da geração de renda garantida com o ingresso ao trabalho 

formal e regulamentado. 


