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AÇÕES SEMTRAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
Reunião com Diretores do Instituto Social Sementinha da Fé. 30/01

JANEIRO

Foi realizada visita técnica por este DES junto ao Departamento de
Qualificação ao Instituto Social Sementinha da fé - INSEFAM, localizada
no conjunto Cidadão V, bairro Nova Cidade, com objetivo de tratarmos de
assunto referente a emenda n°159/2017. Informamos aos membros do
instituto o detalhamento, regras e normas estabelecidas para o andamento
do projeto, solicitamos aos mesmos, a minuta do projeto com prazo
estipulado na data do dia 05/02/2018 para dar agilidade e continuidade
através do fluxograma de projeto para chamamento público desta
SEMTRAD.

Associação Fazendo Amigos. 23/01

Reunião com a SEMED, Oca do Conhecimento,
SEMULSP e a ESPI. 30/01

Reunião realizada na sede da SEMTRAD com a presidente

Reunião realizada na sede da SEMED, com técnicos da

da Associação Fazendo Amigos – AFA, Maria Lisboa, com

SEMTRAD, SEMED, Oca do Conhecimento e ESPI com a

o intuito de passar todas as informações referente a

finalidade de estabelecer parcerias entre as entidades para

emenda parlamentar Nº 169/2017 do vereador Plínio

dar continuidade no projeto "EU RECICLO" iniciado pela

Valério.

SEMED.

PRIMEIRO TRIMESTRE
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AÇÕES SEMTRAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

FEVEREIRO
Atelier de Costura
Reunião realizada na sede da Associação
Fazendo Amigos - AFA, objeto da Emenda
Parlamentar Nº 169 LOA 2018, de autoria do
vereador Plínio Valério, para tratativas quanto
aos equipamentos que deverão ser adquiridos
para a implantação do Ateliêr de Corte e
Costura, no bairro Zumbi II.
A importância Banco Comunitário para a população do Mauazinho

SEMED, SEMULSP, SEMTRAD, Oca do
Conhecimento e Associações de Catadores

Visita técnica realizada no dia 8 ao Banco
Comunitário Mauá pelo diretor de Economia
Solidária

e

a

Assessoria

Técnica

de

Comunicação para informar à população a
importância e o desempenho que o projeto

vem tendo na comunidade.
Com esta visita, ficou cada vez mais

Reunião realizada no Espaço da Cidadania

disseminada a importância e o sucesso do

Ambiental - ECAM, com o intuito de ampliar o

projeto "Banco Comunitário Mauá" para a

projeto "EU RECICLO".

comunidade e adjacências.
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AÇÕES SEMTRAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

FEVEREIRO
Portal do Artesanato
Reunião realizada na sede da Prefeitura de
Manaus (dia 20), com equipe técnica da SUBTI e
técnicos da SEMTRAD com a finalidade de
solicitar apoio à implementação do Portal do
Artesanato.
Empreende Manaus: Metas
Reunião realizada na sede da SEMTRAD, dia 28, com
técnicos do SEBRAE e da SEMTRAD relacionado às
metas 4 e 5 do edital 01 "EMPREENDE MANAUS“ para
estabelecer parcerias com entidades, órgãos, empresas e
instituições que ajudem no fortalecimento da Economia
Criativa e Solidária.

MARÇO
Palestra para alunos do projeto "Ação mais 5" na sede da Social Violeta em parceria com o FUMIPEQ para

tratar de assuntos referente à Economia Solidária e fomento ao microcrédito
Participação realizada à convite da Social Violeta em seu
auditório no dia 02.03.2018 às 09h com a participação de
alunos do projeto "Ação Mais Cinco", líderes comunitários e
representantes da Petrobrás, patrocinadora do projeto. Na

oportunidade falamos sobre a participação da Economia
Solidária da Semtrad em projeto existente no bairro e da
importância do empreendedorismo. O senhor Aleixo fez uma
palestra falando sobre o fomento do FUMIPEQ e das formas
de acesso ao mesmo.
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AÇÕES SEMTRAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

MARÇO
Reunião com lideranças comunitárias do bairro Jorge Teixeira
Realizada dia 9 na sede da Semtrad, com líderes
comunitários do bairro Jorge Teixeira para discutir e dar
encaminhamentos quanto à melhor forma para a
implantação de uma feira também contemple o artesamato
na área de uma praça do referido bairro.

Reunião com a diretora de marketing do Shopping Manaus Via Norte objetivando criar espaço de
oportunidades para artesãos com uma feira de artesanato
Visita técnica realizada dia 13, com os técnicos da Semtrad e do

Shopping Via Norte, com objetivo de definir data e espaço para
realização da feira de artesanato que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 do
próximo mês.
Reunião na Câmara Municipal com os artesãos indígenas
Reunião para tratar da disponibilidade de espaço na
Ponta Negra e instalação de feira permanente, com
técnica da Semtrad à convite do vereador Àlvaro

Campelo, representantes das secretarias e indígenas.

Reunião preparatória com os artesãos e palestra do Sebrae
Para o evento de lançamento da 4ª Edição do Catálogo do
Artesanato no auditório do Parque do Idoso no dia 19 e
realização de feira de artesanato em parceria com a
Fundação Doutor Thomas e Fundo Social de Solidariedade
nos dias 20, 21 e 22. Na oportunidade foi realizada pelo
Sebrae, Avaliação/Nivelamento técnico par Workshops.
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AÇÕES SEMTRAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

MARÇO
19 de Março, evento em homenagem ao dia do artesão
No evento, foi feita homenagem à artesã
Maria Francisca Borges de Souza Nobre.
Na ocasião, a secretária da SEMTRAD,
Ananda Carvalho, entregou à família, a
placa in memoriam. Foi realizado também
o lançamento da 4ª edição do Catálogo do
Artesanato em comemoração ao dia do
artesão.
Feira em homenagem ao dia do artesão
Feira de artesanato nas dependências do
Parque do Idoso em parceria com a
Fundação Doutor Thomas e Fundo
Manaus Solidária, realizada nos dias 20,
21 e 22, em evento alusivo ao mês das
mulheres.

Visita técnica ao abrigo dos indígenas Warao para falar dos cursos ofertados pela SEMTRAD/SEBRAE
Visita realizada na casa de abrigo dos
indígenas Warao, localizada na rua
Tarumã, centro de Manaus, dia 21, em
parceria com o Sebrae, referente à
meta 4 do edital 01/2017 do projeto
"EMPREENDE MANAUS".
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AÇÕES SEMTRAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

ABRIL
Curso de Fotografia com Dispositivos Móveis (tablets e celulares), teoria e prática.

Realizado do dia 02 a 06/04 na sede do SEBRAE, o curso de
"Fotografia com Dispositivos Movéis“. Foram qualificados 33 alunos
artesãos no curso de "Fotografia com Dispositivos Movéis" em
Abril.
Reunião realizada na sede da ARPA com técnicos e consultores do SEBRAE para dar inicio a execução da
Meta 5 do projeto EMPREENDE MANAUS.
Consultoria

para

20

catadores

associados à ARPA (Associação de
Reciclagem e Preservação Ambiental)
que trabalham com reciclagem de
residúos plásticos.

Curso: Tendências Criativas para o Desenvolvimento de Coleções de Artesanatos
Realizado do dia 16 a 20/04 na sede do SEBRAE, o curso de "Tendências Criativas" teve a participação de 34 alunos
artesãos no turno matutino e 18 alunos artesãos no turno vespertino.

SEGUNDO TRIMESTRE
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AÇÕES SEMTRAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

ABRIL
Fórum da Valorização dos Povos Indígenas de Manaus e Entornos, com a participação da SEMTRAD
Realizado no auditório da Caritas Arquidiocesana de Manaus, dia 19,
com a presença de representantes de orgãos governamentais,
entidades e lideranças indigenas para tratar do tema "Economia
Indigena no contexto Urbano". O evento contou com atividades e
ações que estabeleceram um diálogo com a sociedade nas suas

mais diversas formas de organização, buscando criar caminhos para
que, através desses diálogos, pudéssemos atender dentro das
possibilidades e atribuições às demandas existentes.

Workshop: Avaliação/Nivelamento Técnico dos Produtos
Realizado no dia 20, na sede do SEBRAE, o workshop de
"Avaliação/Nivelamento Técnico" teve a participação e

capacitação de 24 alunos artesãos.
Palestra: A importância das Embalagens Individuais.
Levado conhecimento a 73 artesãos sobre o tema "A
importância das Embalagens Individuais“ e estabelecida
parcerias com entidades, orgãos, empresas e instituições que
ajudem no fortalecimento do artesanato.
"Feira do Trabalhador Artesão" no Via Norte
Realizada uma Feira de Artesanato "Feira do
Trabalhador Artesão" no Shopping Via Norte entre os
dias 28/04 e 01/05 das 16h às 21h contou com a
participação de 45 artesãos cadastrados neste
DES/SEMTRAD.
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AÇÕES SEMTRAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

MAIO

Curso: Fotografia com Dispositivos Móveis
(tablets e celulares), Teoria e Prática.
Realizado do dia 07/05 a 11/04 na sede do
SEBRAE, o curso de "Fotografia com Dispositivos

Movéis" teve a participação de 29 alunos artesãos.
Palestra: A importância das Embalagens
Individuais.

No dia 21/05/2018, às 14:00 horas, realizada a
palestra sobre o tema "A importância das
Embalagens Individuais" que contou com a
presença de 33 artesãos.
Workshop: Avaliação/Nivelamento Técnico dos
Produtos a serem realizados.
Realizado no dia 25/04 o workshop teve a
participação de 45 alunos artesãos.
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AÇÕES SEMTRAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

MAIO
Construção de fluxo e protocolos de atuação dos órgãos com a migração dos venezuelanos
Sala de reuniões do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS, na Secretaria de Assistência Social - SEAS

13º Congresso Internacional da Rede Unida
Evento realizado no minicampus da Universidade
Federal do Amazonas - UFAM, do dia 30/05 a
02/06/2018, composto por trabalhadores da saúde,

usuários

do

SUS,

pesquisadores,

estudantes,

professores, gestores e representantes de movimentos
sociais, das áreas da educação e da saúde, a mais
uma edição de seu Congresso Internacional.
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AÇÕES SEMTRAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

JUNHO
05/06 Palestra A importância das
Embalagens Individuais
Realizada no dia 05/06/2018, às 14 horas, palestra sobre

08/06 Reunião preparatória com artesãos
para tratar das feiras CSU e Parque do
Idoso

o tema "A importância das Embalagens Individuais"
contou com a presença de 29 artesãos.

Participaram 44 artesãos da reunião preparatória para
as feiras de artesanato nos eventos Festival Folclorico
do CSU e Dia Mundial de Conscientização da Violência
Contra a Pessoa Idosa, que aconteceram nos CSU do
Parque Dez e Parque do Idoso, respectivamente.

08/06 Feira do CSU Parque Dez 2018

Realizada no "Festival Floclorico do CSU“,
CSU do Parque Dez, entre os dias 08/06 e
01/07, das 17h às 23h, contou com a
participação de 30 artesãos cadastrados neste
DES/SEMTRAD.
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AÇÕES SEMTRAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

JUNHO
11/06 Curso de Fotografia com Dispositivos Móveis (tablets e celulares), teoria e prática
Realizado do dia 11/06 ao dia 15/06 na sede do
SEBRAE,

o

curso

de

"Fotografia

com

Dispositivos Movéis" teve a participação de 33
alunos artesãos.

15/06 Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, no Parque Municipal do Idoso
A Feira do "Dia Mundial de Conscientização da
Violência Contra a Pessoa Idosa" no Parque do
Idoso, aconteceu no dia 15/06, das 07h às 17h, e
contou com a participação de 28 artesãos
cadastrados neste DES/SEMTRAD.

19/06 Reunião na TI da SUBTI
Realizada na sede da SUBTI, com servidores da

SEMTRAD e técnicos da SUBTI, para dar continuidade às

18/06 Divulgação dos cursos para artesãos
por diversos veículos de mídia (TV Cultura)

tratativas de implantação do projeto "Portal do Artesão".
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AÇÕES SEMTRAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

JUNHO
20/06 Reunião com equipe DES, SEBRAE e

20/06 Reunião com técnicos do CIEE (Centro de

artesãos para participação na 19ª FENEARTE

Integração Empresa-Escola) para tratar de parcerias

25/06 Curso Tendências Criativas para o Desenvolvimento de Coleções de Artesanatos, no SEBRAE

Realizado nos dias 25 a 29/06 na
sede do SEBRAE, o curso de
"Tendências Criativas" teve a
participação

de

19

alunos

artesãos.

30/06 Última Reunião preparatória para a 19º Fenearte
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AÇÕES SEMTRAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

JULHO

Feira de Artesanato "Festival Folclórico do
CSU" no CSU do Parque Dez entre os dias
08/06 a 01/07 das 17h as 23h contando com
a participação de 30 artesãos cadastrados
neste DES/SEMTRAD.

A FENEARTE aconteceu em Recife-PE, do dia
04 a 15/07/2018 com a participação de
artesãos cadastrados no DES/SEMTRAD,
objeto do projeto Empreende Manaus Meta 4 "Manaus feita a mão".

Visita realizada na sede da UNATI, no dia 17
de Julho de 2018, objetivando a realização
de parceria que tragam benefícios futuros e
melhoria na qualidade de vida aos artesãos
cadastrados neste DES/SEMTRAD

TERCEIRO TRIMESTRE
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AÇÕES SEMTRAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

JULHO
Realizada dia 19/07/2018, na sede do
SEBRAE, a palestra sobre "Organização
de Negócios" exclusiva para os
artesãos que participaram da
FENEARTE, na oportunidade aconteceu
a entrega dos certificados de
participação na FENEARTE.

Seminário realizado dia 25/07/2018,
na sede do SEBRAE, o seminário sobre
"A nova base conceitual do
artesanato" e contou com a presença
de vários artesãos cadastrados neste
DES/SEMTRAD.
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AÇÕES SEMTRAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

AGOSTO

Realizado do dia 13/08 à 17/08 na UNATI, o curso
de "Fotografia com Dispositivos Móveis" teve a
participação de 39 alunos artesãos no turno
matutino e 17 alunos artesãos no turno vespertino.

Reunião realizada na sede da SEMTRAD para
apresentação dos resultados referente ao projeto
Empreende Manaus - Meta 5, visando desenvolver
gestão sustentável a catadores de resíduos do
segmento plástico com elaboração de diagnóstico,
criação de identidade visual, acesso e prospecção
de novos mercados.

Realizado no dia 27/08 à 31/08 na UNATI, o curso
de "Tendências Criativas" teve a participação de 10
alunos artesãos no turno matutino e 12 alunos
artesãos no turno vespertino

Feira de Artesanato nas dependências da UNATI
(universidade aberta da terceira idade) entre os dias
30 e 31/08 das 07h as 17h contando com a
participação de 15 artesãos cadastrados neste
DES/SEMTRAD.
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AÇÕES SEMTRAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

SETEMBRO

Realizado do dia 10/09 à 14/09 na sede do
SEBRAE, o curso de "Fotografia com Dispositivos
Móveis" teve a participação de 5 alunos artesãos
no turno matutino e 6 alunos artesãos no turno
vespertino.

Realizado do dia 24/09 à 29/09 na sede do
SEBRAE, o curso de "Tendências Criativas" teve a
participação de 10 alunos artesãos no turno
matutino.

Realizado pelo SEBRAE entre os dias 26/09 à
29/09 na Nilton Lins, Empório Agronegócios com
participação de 4 artesãos cadastrados neste
DES/SEMTRAD.
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AÇÕES SEMTRAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

OUTUBRO

Realizado nos dias 08 e 09/10/2018 nas
dependências da Fazenda Esperança, o curso
de "Tendências Criativas" teve a participação
de 15 alunos artesãos.

Reunião realizada na sede da SEMTRAD, no dia
11/10, as 12h, com o objetivo de subsidiar
com informações no âmbito da Economia
Solidária a aluna Eduarda Ivone Morais da
Rocha, para o TCC do curso de Ciências
Econômicas da escola Superior de Ciências
Sociais – ESO/UEA.

Evento realizado na sede da Associação
Beneficente Social Violeta alusivo ao
aniversário de 03 (três) anos do Banco
Comunitário Mauá ocasião em que foi
proferida
palestra
pelo
diretor
do
DES/SEMTRAD.
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2018
18

AÇÕES SEMTRAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

OUTUBRO

Feira de Artesanato realizada no complexo turístico Ponta Negra entre os dias 19 a 24/10/2018, das
16h às 23h, alusiva ao aniversário de Manaus, contou com a participação de 45 artesãos cadastrados
neste DES/SEMTRAD.

Reunião realizada nas dependências do SEBRAE, com a
representantes
do
DES,
Planejamento
e
Jurídico/SEMTRAD e consultores do SEBRAE para tratar
de alinhamentos referentes à conclusão da meta 5 do
projeto Empreende Manaus.

Realizado no estúdio da
o registro fotográfico
artesãos cadastrados
comporem o Portal do
Artesanato.

QUARTO TRIMESTRE

empresa Digital Comunicação
de produtos artesanais de
neste DES/SEMTRAD para
Artesanato e o Catálogo do
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AÇÕES SEMTRAD
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

OUTUBRO

Realizada no Centro de Convenções do Amazonas - Vasco Vasques, para exposição e comercialização
dos produtos artesanais desenvolvidos por artesãos cadastrados no DES/SEMTRAD selecionados
pela consultoria do SEBRAE referente a uma das atividades do projeto Empreende Manaus - Meta 4
"Manaus Feita à Mão“, Contou com a participação de 15 artesãos selecionados deste projeto citado.

NOVEMBRO
Workshop realizado na sede do SEBRAE, no dia
21/11/2018, para os 30 artesãos participantes do
projeto Empreende Manaus - Meta 4 que foram
selecionados para produzirem uma nova coleção de
produtos artesanais.

Evento realizado na sede da Associação Fazendo
Amigos - AFA, no dia 29/11/2018, para a entrega
dos equipamentos adquiridos, por meio da emenda
parlamentar de autoria do Vereador Plinio Valério
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para a
implantação do Atelier de Corte e Costura no bairro
Zumbi.
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AÇÕES SEMTEPI
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E CRIATIVA

DEZEMBRO

Participação no "Bazar da Cris“, realizada na Arena da Amazônia entre os dias
7 a 9 de Dezembro, das 11h às 23h, em parceria com o SEBRAE e contou com
a presença de artesãos cadastrados neste DESC/SEMTEPI e que fazem parte
do Projeto Empreende Manaus - Manaus Feita à Mão.

Workshop de encerramento dos cursos do Projeto Empreende Manaus Meta 4, realizado na sede do SEBRAE, no dia 10/12/2018 com início às 9h, e
teve como objetivo encerrar as atividades referente ao Projeto Empreende
Manaus - Meta 4 - Manaus Feita à Mão.
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AÇÕES SEMTEPI
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E CRIATIVA

DEZEMBRO

Certificação dos cursos do Projeto Empreende Manaus,
realizada no auditório do SEBRAE, no dia 12/12/2018 às
9h, e teve como objetivo certificar todos os artesãos
participantes dos cursos do Projeto Empreende Manaus
- Meta 4 - Manaus Feita à Mão.

Desfile de lançamento da coleção de 30 produtos do Projeto Empreende Manaus - Meta
4, realizado no Manauara Shopping, no dia 18/12/2018, das 10h às 23h, e teve como
objetivo realizar o lançamento dos produtos desenvolvidos dentro do Projeto
Empreende Manaus - Meta 4 - Manaus Feita à Mão e feitos pelos artesãos participantes.
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AÇÕES SEMTEPI
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E CRIATIVA

DEZEMBRO

Entrega dos resultados do Projeto Empreende Manaus - Meta 5, realizado na sede da
ARPA - Associação de Reciclagem e Preservação Ambiental, no dia 21/12/2018, às 10h, e
teve como objetivo a realização de uma consultoria contemplando diagnóstico,
legislação, criação de uma identidade visual e prospecção de novos mercados para
aumento da carteira de clientes à ARPA.

Feira Natalina no complexo turístico Ponta Negra, realizada de 21 a 27/12/2018, das
16h às 23h, contou com a presença de artesãos cadastrados neste DESC/SEMTEPI
criando espaços de oportunidades para exposição e comercialização dos produtos
artesanais.
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Arthur Virgílio Neto
Prefeito de Manaus

Ananda Carvalho
Secretária Municipal do Trabalho,
Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI

Alexandre Morais
Subsecretário de Assuntos Administrativos

Raimundo Fábio Silva
Subsecretário Operacional

Virgílio Melo
Diretor do Departamento de
Economia Solidária e Criativa- DESC

