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Economia Solidaria e Criativa
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O Departamento de Economia Solidária e Criativa – DESC, tem por objetivo
desenvolver e implementar políticas públicas de geração de trabalho e renda por meio
de processos de formação, produção, exposição e comercialização de produtos e
serviços da cadeia produtiva nos moldes de economia solidária e criativa. Para tanto, o
Desc em 2019 obteve excelentes resultados de desempenho com índice de 297%
obtendo os seguintes resultados:
 588 apoios aos empreendedores da rede;
 829 capacitações realizadas;
 03 Apoios às exposições com 13 participante sendo 10 de “Manaus Feito a
Mão”; 02 do "Segredos da Mata” e 01 do Espaço da Cidadania Ambiental –
ECAM;
 133 participantes nas palestras: 23 em "investimento social", 16 na "spot” 34 de
microempreendedor individual – MEI e 60 Comércio Exterior;
 111 Apoios à: 10 costureiras; 51 à feira "Elas Criam" e 50 aos integrantes do
hip hop;
 74 Apoios em diversas áreas sendo: 10 para costureiras, 50 para integrantes
do hip hop, 11 rodadas de negócios e 03 para CRM, CRO e OAB;
 257 artesãos participando das diversas feiras sendo: 51 Elas Criam, 33
Artesão Trabalhador, 35 da Feira indígena “Pukaa", 36 do CSU/Parque 10, 06
da “Sexta cultural”, 38 do Festival folclórico, 56 do Aniversário da cidade de
Manaus, 02 de artesanatos, 01 da Feira de sustentabilidade do Polo Industrial
de Manaus – FESPIM e;
 61 artesãos cadastrados.

Evento de Certificação de Artesãos, 2019

7.1 Manaus Feita à Mão
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Projeto realizado em parceria com o Sebrae em que, os 30 artesãos
contemplados por este Desc, receberam capacitações empreendedoras a fim de
agregar valor aos seus produtos tornando-os mais competitivos além de alavancar os
negócios e a formalização bem como o incremento de renda. Como resultado
realizamos 04 capacitações empreendedoras, 30 peças expostas no Palácio Rio
Branco e exposição de 30 produtos.

O design dos produtos busca o resgate da

iconografia cultural amazônica.

7.2 Premiação/Fenearte

Desde de 2019 a Semtepi tem apoiado alguns artesãos para representar a
cidade de Manaus na maior feira de artesanato da América Latina à Fenearte, em
Recife/Pe e como resultado disto o artesão Denizal Melo fora classificado para
participar da premiação do salão dos reciclados na 20ª FENEARTE conseguindo
assim a 4ª colocação momento pelo qual pode expor e comercializar o seu artesanato
no stand do Sebrae/Am representando o artesanato local.

7.3 Feira de Artesanato
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O Departamento de Economia Solidária e Criativa – Desc, tem apoiado várias
feiras pois são janelas de oportunidades para exposição/ comercializações dos
produtos gerados pelos artesãos cadastrados nesta Semtepi. Desta forma, apoiou 257
artesãos participando de diversas feiras dentre estas: Dia do Artesão, Trabalhador,
Feira indígena “Pukaa", CSU/Parque 10, Festival folclórico, de aniversário da cidade
de Manaus, e de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus/ FESPIM. Com
destaque para feira da XIV Conferência Nacional e Internacional de Turismo e
Empreendedorismo Sustentável/Conates que contou com a participação de 30
artesãos.
Em relação ao faturamento bruto por artesão os valores aferidos nos eventos
chegaram a R$ 168.448,00. Abaixo o quadro de faturamento de alguns eventos:

7.4 Parcerias

Dentre as 43 parcerias firmadas em 2019 em prol dos artesãos
cadastrados neste Departamento citamos a do Ateliê de Corte e Costura da
AFA/Sebrae com a empresária do ramo de confecção para exposição de confecções
de 900 peças de diversos itens de vestuário resultando na geração de emprego para
10 mulheres desta Associação.
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7.5 Portal do Artesanato

Em 2019 o Portal de Artesanato foi repaginado para exposição dos produtos
advindo da 5ª edição do catálogo de artesanato produzidos por 100 artesãos
participante do projeto “Manaus feita à Mão” o que proporcionou mais publicidade e
acesso as artes dos artesãos locais além de exposição permanente no portal
disponível no site: (https://portaldoartesanato.manaus.am.gov.br/).
7.6 Banco Mauá
Um dos resultados obtidos neste ano pelo Banco Comunitário Mauá foi o
reconhecimento por suas boas práticas pela Escola Nacional de Administração Pública
–
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Desenvolvimento Sustentável - ODS e passa a ser referência, compondo o “Banco de
Práticas” do Prêmio ODS Brasil. O banco chega a atender mensalmente em torno de
5.000 pessoas. A Semtepi também utiliza o banco como local de inscrição para o
curso Ação +5 que beneficiará especificamente seus clientes.

7.7 Apoio à Cadeia Produtiva da Reciclagem
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Em relação ao apoio dado à cadeia produtiva da reciclagem realizamos 35
sendo: 01 palestra no CRAS, 02 apoios para inscrição e passagem aérea ao Sr.
Denizal para participar na 20ª Fenearte em Recife-Pe, 01 exposição: “Expogeek;”, 02
oficinas de: pet e sucatrônica, 01 participação na semana do meio ambiente,
participação de 21 artesãos nas palestras sobre: INSS e MEI, curso de Informática
básica para 06 representantes de entidades do segmento de reciclagem e catadores
de resíduos e 01 apoio à oficina de Pet no espaço “ECAM”.
Houve a exposição “ReciclArt” A exposição inédita conta com obras feitas de
material reciclado, sendo a matéria-prima principal a garrafa.

Turma da palestra sobre o aproveitamento
de residuos eletro-eletrônico, 2019

Projeto Sucatrônica,2019
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@semtepimanaus
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