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Relatório das Atividades Desenvolvidas Pela SEMTEPI 
 

1- Apresentação 

 

O presente relatório apresenta os principais resultados das ações 

desenvolvidas no primeiro trimestre de 2019, com resultados operacionais das 

atividades, programas e projetos realizados no decorrer do trimestre e a 

realização de atividades de cunho socioeconômico na promoção da geração de 

emprego e renda e o desenvolvimento da cultura empreendedora na cidade de 

Manaus. 

A Semtepi tem como finalidade o planejamento, coordenação, articulação 

e implementação das políticas de trabalho, empreendedorismo e inovação, 

buscando a promoção e o desenvolvimento social pleno,  acesso ao emprego e 

renda, bem como a qualificação profissional para ampliação de oportunidades 

de (re)colocação dos trabalhadores ao mercado de trabalho, interação com as 

instiriuições públicas e privadas, entidade do terceiro setor e outros segmentos 

da sociedade. A Semtepi também gerencia o Fundo Municipal de Fomento a 

Micro e Pequenas Empresas – Fumipeq, para o atendimento aos 

empreendedores individuos, artesãos, recicladores e o Escritório do 

Empreendedor, visando incentivar abertura de novos negócios, o 

empreendedorismo escolar e universitário e a melhoria do ambiente 

empreendedor dentre outros. Dessa forma, elecamos abaixo as áreas que 

atuamos nesse primeiro trimestre de 2019. 
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2- Qualificação Profissional 

Nestes três meses foram qualificados profissionalmente 977 cidadãos, 
trabalhadores em geral, cadastrados ou não no Sine/Manaus, empreendedores 
e potenciais empreendedores. Nas seguintes atividades desenvolvidas pelo 
Departamento de Qualificação Profissional, a saber: 

 Parcerias 

Em parceria com a “InnovaTech Educação Profissional” a Semtepi 
disponibilizou 300 vagas gratuitas para 12 cursos de qualificação; 

Em parceria com a “Inovar – Qualificação Profissional”, para capacitar 
mais de 210 trabalhadores, através de oficinas e palestras. Foram firmadas até 
o presente seis parcerias. 

 

Fonte: Semtepi 

 

 Ações/Palestras 

A Semtepi atendeu 670 ações institucionais nos 3 meses de 2019.  

 

 Ações de Qualificação às Vítimas de Incêndio  

A Semtepi e o Fundo Manaus Solidária em parceria com o Conselho 
Comunitário do bairro de Educandos (CCBE), levaram oportunidades de 
qualificação às vítimas do acidente de incêndio. 

Com objetivo de tentar minimizar a perda sofridas pelas pessoas em 
consequências do incêndio, por meio de cursos, oficinas e outras atividades que 
possam contribuir para uma formação efetiva que os possibilitem conseguir uma 
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oportunidade no mercado de trabalho ou ainda entrarem no ramo do 
empreendedorismo, através das capacitações empreendedoras ofertadas pela 
secretaria, a parceria levou qualificação profissional para as vítimas do acidente 
de incêndio. 

 2ª Edição do Projeto “Empreendedorismo nas Escolas” 

Em parceria com a Junior Achievement 
Amazonas realizou-se a 2ª edição do projeto 
“Empreendedorismo nas Escolas” levando 
técnicas de iniciação ao empreendedorismo aos 
estudantes de 5º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental da rede pública municipal. Pelo 
menos 4 mil alunos, de 5º ao 9º ano, de 32 
escolas municipais estão incluídos no projeto 
idealizado pela Semtepi, que atendeu 449 alunos         
até o momento. 

 

Fonte: Semtepi 
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 Projeto “Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro” 

Em parceria com a Junior Achievement,  ofereceu 75 vagas para cursos 
voltados a área do empreendedorismo. Até o presente, o projeto “Aprendendo 
Profissões, Empreendendo o Futuro” já ofertou 266 vagas. 

1ª turma de Robótica Básica 

Ofertou-se 30 vagas para crianças participarem da primeira aula do curso 
de Robótica Básica do projeto “Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro 
4.0; 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Semtepi 

 

 Galeria dos Remédios 

A Semtepi em parceria com a Secretaria 
Municipal de Agricultura, Abastecimento, 
Centro e Comércio Informal - Semacc, 
inauguraram 02 salas exclusivas para cursos 
de qualificação profissional na Galeria dos 
Remédios no Centro da cidade, seguindo as 
diretrizes do prefeito Arthur Virgílio Neto de 
levar qualificação profissional aos quatro 
cantos da cidade. 

No primeiro dia de funcionamento foi ofertado o curso de Atendimento ao 
Cliente gratuitamente pela Semtepi. 
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 Emendas Parlamentares 

A Semtepi foi contemplada com seis emendas parlamentares, 
provenientes dos veradores: Coronel Gilvandro, Plínio Valério e a Professora 
Teresinha Ruiz, que juntos disponibilizaram recursos orçamentários no valor de  
R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), para fins de qualificação profissional, 
a ser realizado através do procedimento de Edital de Chamamento Público para 
seleção de Organização da Sociedade Civil, que irão realizar as capacitações 
destinadas ao público da Cidade de Manaus. 

 

Fonte: Semtepi 

 

3- Economia Solidária e Criativa 

Nestes três primeiros meses o Departamento de Economia Solidária e 
Criativa - Desc, já alcançou os seguintes resultados: 

- Mobilização de 15 artesãos para participação em cursos; 

- Capacitação de 228 artesãos;   

- Cadastramentos de 13 novos artesãos;  

- Apoio a 06 eventos na área de economia solidária; e 

- Identificação de 5.000 atendimentos do Banco comunitário Mauá. 

 
 



 
 
 
 

9 
 

 
 Lançamento da 5ª Edição do Catálogo do Artesanato 

Em homenagem ao dia do Artesão (19/03) a 
Semtepi realizou o lançamento da 5ª edição do Catálogo 
do Artesanato. Com mais de 400 artesãos cadastrados em 
seu bando de dados, somente 100 artesãos estão no 
conteúdo do catálogo. Além da versão impressa, o 
catálogo ficará disponível online no site da Semtepi. 

                            

 Portal do Artesanato 

Durante o evento foi lançado também a 
2ª parte do “Portal do Artesanato”, que passa a 
contar com produtos feitos por mais 70 artesãos 
participantes do projeto “Manaus feita à Mão”. 
Os novos produtos estão disponíveis no site:  
(https://portaldoartesanato.manaus.am.gov.br/). 

                                     

 

 Fonte: Semtepi 

 Banco Mauá 
O Banco Mauá administrado pela Semtepi, recebeu reconhecimento da 

Escola Nacional de Administração Pública – Enap, por ter alcançado as metas 
estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS e passa a 
ser referência, compondo o “Banco de Práticas” do Prêmio ODS Brasil. 
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 Exposição 

A Semtepi com apoio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, 
Coordenadoria Ocas do Conhecimento Ambiental e da Vara Especializada do 
Meio Ambiente e de Questões Ambientais – VEMAQA, realizou a exposição 
“Segredos da Mata” com temas que revelam o cotidiano do caboclo, expostos 
nas 11 telas feitas pelo artista plástico Noleto. 

 
Fonte: Semtepi 

 

 Parceiras 

Parceria realizada para o desenvolvimento do Ateliê de Corte e Costura 
da AFA/SEBRAE e a empresária do ramo de confecção Sra. Mônica Abreu para 
exposição das confecções de itens de vestuário diversos, confeccionando mais 
de 900 peças com geração de emprego direto para 10 mulheres da associação. 

Fonte: Semtepi 
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4- Apoio ao Empreendedorismo 
 
A Semtepi e Codese iniciaram discursões de apoio a projetos da prefeitura 

de Manaus, para fortalecer as startups na cidade. Em breve a Semtepi irá lançar 
Edital de Chamamento Público para apoio as Startups. 

 

 

        Fonte: Semtepi 

 

 Lançamento do Projeto Decolar: 

O projeto Decolar visa oferecer um pacote de 
atividades voltadas a preparar empreendedores e/ou 
potenciais empreendedores para iniciar um negócio 
abordando assuntos pertinentes como iniciação ao 
empreendedorismo, processo empreendedor e 
outros. O projeto, em curso, visa capacitar 

aproximadamente mais de 200 vagas gratuitas, com atividades de mentorias e 
orientações temáticas.  

 

                                           Fonte: Semtepi 
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                    Fonte: Semtepi 

 

 Curso de Inclusão Digital 

Em conjunto com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural - Senar, realizou-se a 
abertura de inscrições gratuitas com 10 vagas 
para o curso de Inclusão Digital.  

 
 
 
 
 

 
 Palestras 

O Escritório do Empreendedor em parceria com o Programa Nacional de 
Promoção do Acesso ao mundo do trabalho - Acessuas Trabalho, levou 
empreendedorismo jovem ao bairro do Jorge Teixeira por meio de palestra 
“Jovem Empreendedor”.  

 

                                                        Fonte: Semtepi 
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 Café de Negócios 

A Semtepi em parceria com a Semef realizou o 1º Café de Negócios de 
2019 com empresários e parceiros do Município. O evento visa obter maior 
prospecção de vagas para o mercado de trabalho aos trabalhadores que buscam 
os serviços do Sine/Manaus.  

 

                                                          Fonte: Semtepi 

 

 Workshop Cunhatã Digital 

A Semtepi apoiou a 2ª edição do Workshop Cunhantã 
Digital com intuito de estimular o conhecimento em ciência e 
tecnologia com maior participação das mulheres no 
desenvolvimento de soluções em informática nas mais diversas 
carreiras, fortalecendo o empreendedorismo feminino.  

O público-alvo são adolescentes do ensino médio, 
estudantes de graduação e profissionais das áreas de TI. 

 
 

5- Sine/Manaus 

Somente nos três meses do ano o Sine/Manaus já 
atendeu mais de 21.976 pessoas. 
- Foram encaminhados ao Mercado de Trabalho, no primeiro 
trimestre de 2019, cerca de 852 trabalhadores, com oferta de 
686 vagas. Somente foram inseridos no Mercado de 
Trabalho 361 trabalhadores. 
- As Parcerias firmadas com as empresas, totalizaram no 
primeiro trimestre de 2019 em 154 parcerias. 
- O percentual de Aproveitamento de Vagas ficou em 
52,62%, no primeiro trimestre. 
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Fonte: Semtepi 

O Sine Manaus possui um banco de dados com mais de 49 mil 
profissionais existentes no Município atendendo mais de 8 mil trabalhadores 
mensalmente. Chegando a encaminhar aproximadamente 72% dos candidatos 
que são efetivados pelas empresas. 

 
6- Fumipeq 

Até o presente momento o Fumipeq está concentrando suas forças no 
Setor de Cobrança com vistas, alcançar adimplência dos 219 financiamentos 
concedidos em 2017. Estão em dias com seus boletos 110 financiamentos, com 
índice de adimplência de 50%.  

Com a publicação da Lei nº 2.381, de 20 de dezembro de 2019, o Fumipeq 
tem o objetivo essencial desenvolver os setores econômicos, cujas atividades 
necessitam de suporte financeiro. Dentro desse olhar, está em tramitação a 
elaboração de Edital de Chamamento Público para seleção de Organização da 
Sociedade Civil com o objetivo de implementar capacitação empreendedora aos 
empreendedores e potenciais empreendedores.  

 
7- Escritório do Empreendedor 

O Escritório do Empreendedor, criado a partir da parceria com o Sebrae 
– Am para implantação e operação do Programa Ambiente de Negócios,  nestes 
três primeiros meses atendeu aproximadamente 341 empreendedores e 
potenciais empreendedores, nos seguintes atendimentos: 

 
 Realização de 261 consultorias; 
 Realização de 54 orientações; 
 Formalização de 10 Micro Empreendedor Individual - MEI’s;  
 Apoio a 06 ações de empreendedorismo; e 

ÍNDICE TAXA DE APROVEITAMENTO DE VAGAS - PARÂMETRO GERAL 
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 Realização de 18 ações Itinerantes. 
 

 

      Fonte: Semtepi / Oficina de Empreendedorismo       

 

8- Outros 
 

 Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus – CDLM 

 

A Semtepi foi homenageada pela CDLM devido a 
melhoria do ambiente de negócios na cidade de 
Manaus, com destaque a criação do Escritório do 
Empreendedor. 

 

 
Fonte: Semtepi 

 
 Assistência aos Imigrantes 

Em parceria com o Centro de Apoio e Referência a Refugiados e 
Imigrantes - (Care), realizou-se uma ação em assistência aos imigrantes 
venezuelanos. A Semtepi ofereceu durante a ação capacitação gratuita, 
informações e pré-cadastramento para artesãos, emissão da carteira de 
trabalho, cadastro no Sine e palestras de com temática empreendedora. 

Atendeu-se cerca de 90 pessoas e pelo menos 40 delas foram 
encaminhadas gratuitamente para cursos de Técnicas em Vendas e 
Atendimento ao Cliente. 
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 Apoio aos Refugiados 

Em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados – Acnur, a Semtepi iniciou a 1ª turma do curso de Atendimento ao 
Cliente, direcionado a imigrantes venezuelanos.  

 

 Fonte: Semtepi 

 

 Semtepi e Semasc 

As Secretarias Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação 
(Semtepi) e da Mulher, Assistência Social e Cidadania - Semasc, assinaram 
acordo de Cooperação Técnica com objetivo de promover o atendimento a 
mulheres em situação de vulnerabilidade, levando ações que acontecerão uma 
vez ao mês. 

Dentre ações destacamos por exemplo, 
oportunidades de capacitação profissional e 
empreendedora e também a participação em 
feiras de artesanato e orientação empresarial 
com foco na geração de emprego e renda. 

 

 

 Fonte: Semtepi 
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 Inovação 

A Semtepi apoiou a 1ª edição do evento “CorpDigital” realizada 
pelo Coletivo Revoada Marketing com foco na nova forma de 
criar negócios. O evento consistiu em palestras que abordaram 
temas como: Internet das Coisas, Startups, Empresas Digitais e 
Direito Digital. 

A Semtepi continuará apoiando e executando ações em prol da 
implementação do empreendedorismo e da inovação na cidade de Manaus. 

 

Programação do “Março Lilás” 

O Fundo Manaus Solidária em parceria com a Semtepi, Semsa e Semasc 
lançaram a programação do “Março Lilás”, em comemoração ao mês da Mulher. 
E Semtepi aproveitou a ocasião para o lançamento do edital em parceria com 
“Inovar – Inovação e Qualificação Profissional” com 210 vagas para capacitação 
empreendedora e qualificação profissional direcionado ao público feminino. 

        Fonte: Semtepi 
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9- Considerações Finais 

 

Na elaboração deste relatório buscou-se levantar as principais ações 
desenvolvidas pelos departamentos das áreas fins da Semtepi, realizadas no 
primeiro trimestre de 2019. As ações foram identificadas por área de atuação: na 
Qualificação Profissional, podemos destacar as parcerias com Innova Tech 
Educação Profissional e a segunda edição do projeto Empreendedorismo nas 
Escolas, além do recebimento das Emendas Parlamentares, quanto a Economia 
Solidária  e Criativa o destaque vai para o lançamento da 5ª edição do Catálago 
de Artesanato e a exposição de 11 telas do artista plático Noleto “Segredos da 
Mata”, já na área de Apoio  ao Empreendedorismo a ênfase se dá ao lançamento 
do projeto Decolar, com oferta de 200 vagas voltadas a preparar 
empreendedores e/ou potenciais empreendedores para iniciar um negócio, e o 
Café de Negócios realizado para empresários e parceiros do município.  

A inserção no Mercado de Trabalho de 361 trabalhadores cadastrados no 
SINE Manaus, se deu com o encaminhamento de 852 trabalhadores, e o 
atendimento total de pessoas recepciondas pelo SINE foi de 21.976 pessoas. 
Em se tratando do Fundo Municipal de Fomento a Micro e Pequenas Empresas 
– FUMIPEQ, o mesmo está em processo de elaboração de edital de 
chamamento público visando a capacitação aos empreendedores e potenciais 
empreendedores,  além do atendimento pelo Escritório do Empreendedor que 
neste trimestre adendeu aproximadamente 341 empreendedores e potenciais 
empreendedores. 

O resultado desse trabalho promovido pela Semtepi, é fruto da dedicação 
exclusiva de seus colaboradores e de uma gestão responsável, focada na 
qualificação de jovens, adultos e melhor idade, ofertando oportunidade de 
inserção ao mercado de trabalho e o estímulo ao desenvolvimento de 
empreendedores e potenciais empreendedores.  


