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 A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento — SEMTRAD, 
criada pela Lei Delegada n. 01/2013 tem como finalidade o planejamento, coorde-
nação, articulação e implementação das políticas de trabalho, emprego e desenvolvi-
mento social, sobretudo a promoção do acesso ao emprego e renda, bem como a 
qualificação profissional para ampliação de oportunidades de (re)colocaçäo dos 
trabalhadores ao mercado de trabalho.
No exercício de 2017 esta Secretaria buscou atingir os objetivos propostos e em ofere-
cer qualidade e eficiência nos serviços prestados à comunidade, através de imple-
mentação de políticas públicas voltadas ao empreendedorismo e geração de 
emprego, ofertando qualificação, capacitação profissional e a intermediação da mão 
de obra de trabalho.

 O empreendedorismo teve destaque importante para com o eixo central das 
políticas de geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico para Manaus. 
Dentro deste eixo, foram fortalecidas a cultura empreendedora para a criação de um 
ambiente favorável à geração de novos negócios, as políticas de qualificação de mão 
de obra e a inclusão social e econômica ao contribuir para que vendedores ambulan-
tes e artesãos ganhassem mais espaço e qualificação. Além disso, muitos saíram da 
informalidade, migrando para a categoria de microempreendedores. Para tanto, as 
bases para um ambiente propício ao empreendedorismo foram lançadas neste ano, 
principalmente com o lançamento do edital e seleçäo das empresas que irão execu-
tar os projetos-macro Empreende Manaus e Empreendedorismo nas Escolas.

 O fortalecimento de parcerias também está sendo focado pela SEMTRAD pois, 
se acredita que, a parceria público-privada gera resultados imediatos e eficazes, 
formando um ecossistema integrado para o crescimento das políticas empreendedo-
ras.

 O Relatório Geral de 2017 desta Semtrad, portanto, apresenta as principais 
ações desenvolvidas em comento, além dos resultados operacionais das atividades, 
programas e projetos realizados no decorrer do exercício e a realização de atividades 
de cunho socioeconômico a fim de promover a geração de emprego e renda e o 
desenvolvimento da cultura empreendedora na cidade de Manaus

APRESENTAÇÃO



IDENTIDADE
ORGANIZACIONAL

Definir e implantar políticas públicas  voltadas para a 
promoção do trabalho,  emprego e renda, em especial à
qualificação profissional e à cultura empreendedora,
fortalecendo o desenvolvimento social e econômico.

Ser reconhecida como a melhor secretaria de Desen-
volvimento Socioeconômico do Norte/Nordeste até 
2020.

Ética | Compromisso com o resultado | Espírito Público | 
Empatia com o cidadão | Orgulho de ser Semtrad  



 O Orçamento anual aprovado para Semtrad em 2017 fora da ordem de R$ 
9.824.000,00 (nove milhões, oitocentos e vinte quatro mil reais), conforme Lei Orça-
mentária Anual — LOA, publicado no Diário Oficial DOM nº 4039.

 Demonstrativo do Programa de Trabalho/Ação Programática Período:  Janeiro 
à Dezembro/2017.

ÁREA
ORÇAMENTÁRIA

*Referente à ação 23.122.4002.2362

QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2017

36.000,00 0,0

dotação inicial

2401 - Apoio às redes de Econo-
mia solidária 

ação autorizado

0,0

empenhado

0,0

disponível

1020 - Economia Solidária

342.000,00 293.000,00
1094 - Apoio ao Empreendedoris-
mo local 293.000,00 0,0

342.000,00 293.000,002332 - Apoio ao DIMICRO 293.000,00 0,0

2057 - Apoio à Indústria e ao Empreendedorismo Local

400.000,00 246.500,00
2127 - Qualificação Técnica Pro-
fissional 0,0

2.139.000,00 3.100.376,342143 - Apoio à gestão do Sine
Manaus

2.140.376,34 960.000,00

960.000,00

2057 - Apoio ao Desenvolvimento e Qualificação Profissional

4002 - Programa de Gestão Administrativa

TOTAL 9.824.000,00 11.619.433,31 10.659.433,31

246.500,00

482.000,00 998.748,49
2358 - Contratação de serviços
para manutenção funcional 0,0

100.000,00 260.662,58
2362 - Suprimento de materiais
para manutenção funcional 0,0

6.324.000,00 6.712.165,90
2363 - Folha de pessoal e encar-
gos sociais 0,0

- 7.980,00*2362 - Suprimento de materiais e
equip. para manutenção funcional

0,0

998.748,49

260.662,58

6.712.165,90

7.980,00



Departamento de

Planejamento
& empreendedorismo



 O Setor de Planejamento desta Semtrad compete:

 Subsidiar a elaboração do PPA, consolidar os dados referentes à LDO e à LOA, 
elaborar projetos e acompanhamento do plano de trabalho e captar recursos para 
celebração de acordos e convênios.

 Em 2017 se criou o "Radar de Oportunidades", com intuito de identificar editais 
de fomento ao empreendedorismo, inovação e desenvolvimento. Seguem elencadas 
as atividades mais relevantes executadas por este Setor de Planejamento.

 Neste ano elaboraram-se projetos voltados, sobretudo ao fomento da cultura 
empreendedora para cidade de Manaus, a saber:

 Com o empreendedorismo nas escolas pretende-se: oferecer programas de 
educação econômica, prática e experiências no sistema competitivo de livre iniciati-
va, que permitirá ao jovem estudante compreender a economia e o mundo dos 
negócios, valorizar os mecanismos de mercado, facilitando assim seu ingresso futuro 
no mercado de trabalho e/ou a abertura de sua própria empresa.

AÇÕES DE
PLANEJAMENTO

PROJETOS

 O "Empreendedorismo nas Escolas" cujo 
objetivo é a inserção de metodologias de 
empreendedorismo no currículo escolar da 
rede de ensino municipal, permitindo ao jovem 
de baixa renda tenha acesso a ferramentas e ao 
conhecimento até então não incorporados no 
seu dia-a-dia acadêmico, o que possibilitará a 
formação complementar e o despertar desses 
alunos para o cunho empresarial, fomentando 
a cultura empreendedora. Este projeto tem 
como previsão beneficiar 2.000 (dois mil) 
alunos da rede pública municipal de ensino, 
cursando do 6 0 ao 90 ano do Ensino Funda-
mental.

EMPREENDEDORISMO
NAS ESCOLAS



 Tendo em vista a implementação de práticas de Planejamento Estratégico na 
Administração Municipal para definição dos objetivos governamentais e aperfeiçoar 
as açöes e iniciativas de programas estratégicos que, farão a composição do Plano 
Plurianual — PPA. Por isso às ações da SEMTRAD em 2017 estavam em consonância 
com o Planejamento Estratégico Manaus 2030.

 Para isto, instituiu-se 05 Eixos Estratégi-
cos para o alcance dos objetivos, a saber: 
Comunicação, Gestão de Processos, Pessoas 
e Lideranças, Socioeconômico, e Tecnologia 
e Infraestrutura. E o mapa de Indicadores 
"Ebook's" para todos os Departamentos seja 
Administrativo ou Finalístico: Economia 
Solidária, Qualificação, Administrativo, Finan-
ceiro,  Comunicação, Jurídico, Gabinete, Dimi-
cro. 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

 Outro projeto denominado "Empreende Manaus" tem como escopo a real-
ização do desenvolvimento do artesanato, oferta de cursos de gestão para os 
trabalhadores cadastrados no SINE e o desenvolvimento de políticas no âmbito da 
Economia Solidária visando a geração de renda e oportunidade de trabalho com a 
meta de qualificar e preparar 1.410 pessoas (potenciais empreendedores atendidos 
pelo SINE, empreendedores informais, artesãos e catadores de lixo do segmento de 
reciclagem de plástico.

EMPREENDE
MANAUS

DIAGNÓSTICO
PRELIMINAR

ANÁLISE
ESTRATÉGICA
DO AMBIENTE

INTERNO E
EXTERNO

DEFINIÇÃO
DAS

INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS

SEMINÁRIO
SEMTRAD

DO FUTURO
2020

1
2

34

5



 O Planejamento Estratégico foi elaborado com base na Missão, na Visão de 
Futuro e nos Valores Institucionais a serem seguidos por todos os órgãos e entidades, 
integrantes da Administração Pública Municipal da Prefeitura de Manaus.

 Realizou-se a pesquisa de satisfação no Sine/Manaus com aproximadamente 
200 pessoas em busca de atendimento eficiente aos usuários e correções de eventu-
ais falhas e ações norteadoras de políticas públicas.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
SINE MANAUS

PLANEJAMENTO E EMPREENDEDORISMO, 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
SINE E FUMIPEQ

87%

Não estão
inseridos no mercado

de trabalho hoje

70%

Aguardam
atendimentos sentados

63%

Esperaram cerca
de 2h para serem

atendidos

56%

Consideram o
atendimento bom

47%

Procuram o Sine
para realizar cadastro

para compor vaga

24%

Estão desempregados
a mais de 1 ano



 Definiu-se a institucionalização do acompanhamento das metas e resultados 
dos Departamentos da Secretaria a qual culminaram em reunião de mensais de apre-
sentação de análises dos resultados alcançados.

 Realizou-se  este seminário objetivando a pactuação da identidade organizacio-
nal, mapa estratégico, metas e iniciativas para alcance do futuro da Semtrad para os 
próximos anos.

ACOMPANHAMENTO DOS
RESULTADOS

SEMINÁRIO ESTRATÉGICO -
SEMTRAD DO FUTURO

MAPA DE INDICADORES

MAPA ESTRATÉGICO

Índice de aproveitamento
do radar de oportunidades

Índice de projetos aprova-
dos pela bancada munici-
pal, estadual e federal

Índice de projetos e ações
empreendedoras imple-
mentadas

Cumprimento de metas e
dos indicadores da Semtrad

Cumprimento do plano de
ação

Indicador

Nº de captações convertidas/
nº total de projetos

Nº de projetos aprovados/
Nº total de projetos apre-
sentados

Nº de ações/projetos reali-
zados no prazo/nº de
ações previstas

Nº de metas alcançadas/
nº de metas

Nº de ações realizadas no
prazo/ Nº de ações planeja-
das pelas divisões

Fórmula de Cálculo

Definir e implantar políticas públicas  volta-
das para a promoção do trabalho,  
emprego e renda, em especial à qualifi-
cação profissional e à cultura empreende-
dora, fortalecendo o desenvolvimento 
social e econômico.

Ser reconhecida como a melhor secretaria 
de Desenvolvimento Socioeconômico do 
Norte/Nordeste até 2020.

Missão Visão



ações
Implementar o programa “Manaus Empreendedora”;

Ampliar o programa de capacitação dos assistidos;

Ampliar os recursos orçamentários;

Promover o fortalecimento do Artesanato Manauara; 

Redesenhar os processos do SINE;

Modernizar as práticas de gestão de pessoas;

Implantar o programa de reconhecimento e meritocracia para servidores;

Fortalecer e aprimorar a TI;

Otimizar a infraestrutura existente na SEMTRAD;

Reestruturar as ferramentas de Comunicação;

Ampliar recursos orçamentários para a Comunicação;

Definir orçamento para o setor de Comunicação;

Desenhar o fluxo da comunicação administrativa.

Implantar Programa de Auxílio a Recolocação no Mercado de Trabalho;

Criar o escritório de Gestão;



Programas Finalísticos

economia
solidária



AÇÃO: APOIO ÀS REDES 
DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
 É um conjunto de atividades que, criam espaço de oportunidade, produção, 
distribuição, consumo para geração de trabalho e renda além do financiamento a 
pequenas necessidades de material e capital de giro para empreendimentos de 
pequeno porte com aval solidário, baseado na coletividade, na cooperação e na auto-
gestão, buscando o benefício social e o cuidado com o meio ambiente. A economia 
solidária tem como princípios:

 Um dos pontos altos da Economia Solidária foi a certificação de Tecnologia 
Social do projeto "Economia Solidária e Inclusão Social de concedida pela Fundação 
Banco do Brasil pela implantação do Banco Comunitário Mauá, no bairro do Mauazin-
ho. Atualmente são mais de mais de 4.000 pessoas beneficiadas mensalmente com 
a prestação de serviços de fomento ao microcrédito e correspondente bancários tais 
como: pagamentos, recebimentos, boletos bancários, Bolsa Família, passe estudantil, 
empréstimos, conta poupança, conta poupança, conta corrente, etc.

 Em 2017 foram cadastrados 93 artesãos em um total de 328 que tiveram opor-
tunidade de expor e comercializar seus produtos artesanais em 16 feiras de artesana-
to realizadas no decorrer do ano.

 Também foram mobilizados 341 artesãos para participarem de cursos, oficinas 
e palestras, incluindo o acesso a ferramentas empreendedoras, como uso de máqui-
nas de cartão de crédito.

 Áreas de atuaçäo das atividades desenvolvidas em 2017 pelo Departamento de 
Economia Solidária desta Semtrad foram:

APOIO AOS ARTESÃOS

BANCOS COMUNITÁRIOS

A valorização social do trabalho humano;

A satisfação plena das necessidades de todos como eixo da criatividade tecnológica 
e da atividade econômica;

O reconhecimento do lugar fundamental da mulher e do feminino numa economia 
fundada na solidariedade;

A busca de uma relação de respeito com a natureza; 

Os valores da cooperação e da solidariedade.



 Com a entrega da prestação de contas foi 
cumprida a última etapa dos convênios 001, 002 
e 003/2016; - Deu-se início a parcerias entre enti-
dade da sociedade civil ligadas ao artesanato, 
prefeitura de Manaus/SEMTRAD, governo do 
estado/SETRAB e SEBRAE para realização do 
evento; na ocasião sugeriu-se a participação, 
também da associaçåo amazonense de 
Municípios; - Convencionou-se entre o presiden-
te da ARPA e a secretária da SEMTRAD que, tão 
logo a fábrica iniciasse as atividades, seria feito 
uma nova visita com técnicos para iniciar o 
processo da identidade visual; - Foram cadastra-
dos 16 novos artesãos da cooperativa 
COPAMART e definiu-se a realização de um 
plano de metas com a realização de oficinas de 
artesanato em contra partida ao uso de um 
espaço pela cooperativa; cooperativa na ADL - 
Cajual; - Constatou-se nas visitas realizadas que 
o convénio prevendo o fomento de 70 empreen-
dimentos foi altamente positivo permitindo que 
essas pessoas pudessem iniciar uma atividade 
comercial ou fortalecer as já existentes.

RESULTADOS ALCANÇADOS

janeiro de 2017
Recebimento das prestações de contas dos Bancos Comunitários;

Reunião com o SEBRAE referente aos artesãos cadastrados neste DESISEMTRAD;

Reunião com a Associação de Reciclagem e Prevenção Ambiental - ARPA;

Reunião com o Subsecretário referente à captação de recursos oriundos de Emendas 
Parlamentares;

Reunião com a Cooperativa Amazonense de Artesanato - COPAMART;

Visita aos beneficiários do fomento ao Microcrédito do Banco Comunitário Mauá;



 O compromisso assumido pelas entidades para mobilização afim de que, se 
tenha o maior número possível de entidades cadastradas para que, possam pleitear 
e participar das politicas desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Economia 
Solidária - SENAES – MTE; - Estabeleceu um cronograma para fixar os dias e horários 
nos quais os artesãos devam comparecer à Secretaria para atualizarem os seus cadas-
tros e fotografarem seus produtos para constar na 4ª edição da revista do artesanato. 
A palestra teve alto índice participativo dos artesãos no que diz respeito, a dúvidas e 
questionamentos, isso nos proporcionou a certeza do interesse na iniciativa; - Mais 
de 100 artesãos compareceram à sede da SEMTRAD, para que, seus produtos foram 
fotografados para a 4ª edição da revista do artesanato; - Comprovou-se o interesse e 
a empolgação das mais de 15 pessoas que estavam participando da oficina "Decoupa-
gem de tecidos em papelão"; - Fortalecimento de futuras parcerias entre SEMTRAD 
E SEMASDH, para serem desenvolvidos no decorrer do ano de 2017; - Estabeleceu-se 
a realização de uma reunião na sede da ADCEA, com a participação de sua diretoria, 
e a presença dos Diretores de Qualificação e Economia Solidária, objetivando a real-
ização de cursos, oficinas, palestras, familiarização com a política de Bancos Comu-
nitários e dissertação dos trabalhos desenvolvidos com os artesãos cadastrados no 
DES/SEMTRAD; O Cadastro realizado em consonância com o Edital do Consulado da 
Mulher o que, possibilitará aos artesãos indígenas cadastrados neste DES/SEMTRAD 
participem de uma seleção para usufruir dos benefícios do Edital;

RESULTADOS ALCANÇADOS

fevereiro de 2017
Reunião com o CADSOL referente aos novos cadastros dos empreendimentos 
econômicos solidários;

Reunião com artesãos e o SEBRAE realizada na SEMPAB. Realizou-se, a palestra com 
as consultoras do SEBRAE para explicar e esclarecer todas as dúvidas dos artesãos 
que queiram aderir ao MEI;;

Reunião com representantes da Associação das Donas de Casa do Estado do Amazo-
nas - ADCEA estabelecendo um primeiro contato objetivando fornecer informações 
referentes aos serviços oferecidos pelo setor de Qualificação/SEMTRAD e Departa-
mento de Economia Solidária/SEMTRAD;

Mobilização para cadastramento de artesão indígenas referente ao Edital do Consula-
do da Mulher.

Reunião com a COPAMART;

Início das atividades para elaboração da 4a edição da Revista do Artesanato;

Reuniåo no SEBRAE para futuras parcerias;

Visita à ADL/CAJUAL para acompanhamento das oficinas de artesanato em parceria 
com a COPAMART;

Reunião com os técnicos da SEMMASDH na sede da SEMTRAD com a Luciana Farias e 
Vinícius Carlos, ambos servidores da SEMASDH, e o Diretor de Qualificação da SEM-
TRAD Fábio Castro, tratou de temas referentes a realização de cursos, oficinas, 
infraestruturas, palestras que poderão ser realizadas para a população da zona rural 
e urbana de Manaus.;



 Aproximadamente 20 pessoas treinadas 
e interessadas em aprender a arte de confecção 
de boneca de pano artesanal visando aprimorar 
nesta técnica uma nova alternativa de trabalho 
que, possibilite a melhoria da renda familiar, - A 
reunião realizou-se na sede da ADCEA com os 
respectivos diretores e técnicos da SEMTRAD 
(DES e Qualificaçåo) e permitiu a aproximaçåo 
desta entidade com a discussão da possibili-
dade de realizar várias parcerias buscando atin-
gir o público alvo atendido pela ADCEA; - Na 
reunião preparatória foram selecionados 40 
artesãos para exporem e comercializarem seus 
produtos, sendo 20 na galeria Espírito Santo e 
20 na galeria dos Remédios, nos período de 
27/03 à 01/04 no evento alusivo ao mês da 
mulher, - A realizaçåo da feira em homenagem 
ao mês da mulher nas galerias Espírito Santo e 
Remédios permitiu a possibilidade de 
exposição e venda dos produtos feitos pelos 
artesãos cadastrados por este DES/SEMTRAD.

RESULTADOS ALCANÇADOS

março de 2017
Oficina realizada na sede da ADL/CajuaI no período de 01/03 a 03/03 para confecçåo 
de boneca de pano artesanal na parceria entre DES/SEMTRAD e COPAMART com a   
participaçåo de 20 alunos;

Reunião realizada com os artesãos cadastrados no DES/SEMTRAD para estabelecer 
os procedimentos de participaçåo no evento realizado nas galerias dos remédios e na  
galeria do espirito santo em homenagem ao mês das mulheres;

Reunião realizada com representantes da Moto Honda da Amazônia e técnicos da 
SEMTRAD referente à busca de parceria que possa criar um novo mercado para dar 
vazão aos artesanatos produzidos por artesãos cadastrados no DES/SEMTRAD;

Feira de Artesanato realizada por este DES/SEMTRAD na ultima semana do mês de 
março nas dependências das Galerias dos Remédios e Espírito Santo em homenagem 
ao mês das mulheres;

Reunião realizada na sede da ADCEA com a participaçåo dos diretores da instituição 
para possibilidades de realizaçðes de parcerias com a SEMTRAD;

Reunião articulada por este DES/SEMTRAD com representantes da HONDA buscando 
parceria para a criação de mercado visando apoio ao DIMICRO;

Reunião realizada com diversos segmentos vinculados à politica de apoio ao trabalho 
realizado pelos catadores de resíduos sólidos na cidade de Manaus;



com a exposição e comercialização de produtos artesanais de 30 dos artesãos cadas-
trados neste DES/SEMTRAD, ficando para um segundo momento a possibilidade da 
aquisição de produtos artesanais feitos por estes artesãos e serem usados como 
souvenir pela HONDA; A presença do DES/SEMTRAD nestes eventos demostra o com-
promisso com a causa indígena, principalmente, por se tratar dos maiores produ-
tores de produtos artesanais;

RESULTADOS ALCANÇADOS

abril de 2017
Em parceria com a COPAMART, foi realizada a Oficina de Decoupagem de caixas para 
presentes com a participação de 15 artesãos nas dependências da ADL/Cajual no 
bairro Morro da Liberdade;

Reunião na sede da Moto Honda, com técnicos do DES/SEMTRAD e representantes 
da HONDA com a finalidade de buscar parceria privada para o patrocínio da 5ª edição 
do catálogo do artesanato;

Evento realizado no plenário da Câmara Municipal de Manaus alusivo ao dia do índio com 
a presença de vereadores, secretários, autoridades de diversos segmentos e indígenas 
de diversas etnias. 

Reunião na sede da SEMED, nas dependências da OCA do conhecimento, com a finali-
dade de adquirir conhecimento referente à coleta seletiva realizada por aquela entidade, 
dentre outras;

Reunião no Parque Cidade da Criança, com a participação de representantes de varias 
secretarias e entidades da sociedade civil que, atuam na defesa do meio ambiente com 
a finalidade de definir: atividade que, acontecerão no dia do meio ambiente;

Reunião objetivando a busca de informações para a realização de feiras de artesanato 
no bairro da Compensa.

Reunião, com os artesãos cadastrados neste DES para a participação na "Semana da 
Cidadania" que será realizada nas dependências da Empresa Moto Honda;

"Semana da Cidadania" na qual o DES/SEMTRAD participou do evento com a seleção e 
indicação de 30 artesãos na Empresa Moto Honda.

O compromisso assumido pelas entidades 
para mobilização afim de que, se tenha 
Nesta oficina 15 pessoas puderam apren-
der as técnicas de decoupagem para a con-
fecção de caixas para presentes; Como 
também nesta oficina 15 pessoas puderam 
aprender as técnicas de decoupagem para 
a confecção de caixas para presentes; 
Ficou acordado que a HONDA estudará a 
possibilidade de inclusão em seu orçamen-
to financeiro de 2018 o valor corresponden-
te ao patrocínio da 5ª edição do catalogo 
do artesanato e que a  SEMTRAD partici-
paria da "Semana da Cidadania"



 Na reunião foi verificado a logística, 
forças, fraquezas, oportunidades e 
ameaças, entre outros sobre a coleta seleti-
va realizada pelas Ocas do Conhecimento  
e ficou  convencionado  que  a SEMTRAD 
por meio deste Departamento de Econo-
mia Solidária DES analisaria melhor todas 
as informações obtidas na  visita  e  caso  
houvesse  possibilidade, proporia  a  
implantação  da coleta seletiva nas secre-
tarias municipais sempre tentando mel-
horar a iniciativa já existente da Oca do 
Conhecimento;

 Ficou definido quais os locais poderiam ser utilizados no evento pelo DES/Sem-
trad para a exposição e comercialização dos produtos artesanais de 15 artesãos cadas-
trados e que este DES/SEMTRAD disponibilizaria as barracas necessárias, dentro de 
suas condições, pertencentes à SEMTRAD para as demais atividades desenvolvidas 
pelos demais parceiros do evento, ficando convencionado que os artesãos, cadastra-
dos neste DES/SEMTRAD e que foram selecionados para a exposição e comercial-
ização, ficarão em um local coberto e protegido das intempéries da natureza; O 
encaminhamento dado por este Departamento aos representantes da pastoral da 
arquidiocese de Manaus quanto a troca de experiências para a melhor forma e 
condições na realização de feiras de artesanato seria portanto, a busca de escolas 
públicas com espaços cobertos reduzindo as despesas com infraestrutura e logística 
e dando comodidade aos artesãos e ao público. A sugestão foi acatada de pronto; 
Foram selecionados 30 artesãos, sendo 10 artesãos, a cada dia do evento, com a 
participação, exposição e comercialização de produtos artesanais na "Semana da 
Cidadania" promovida pela HONDA; Sempre prezando pelo conforto, segurança, 
possibilidade de maior rentabilidade e a facilidade de acesso dos artesãos é que esta-
mos sempre realizando este tipo de parceria.



 As técnicas ensinadas nas oficinas a mais de 40 pessoas realizadas nas 
dependências da ADL/Cajual no bairro Morro da Liberdade obteve grande interesse 
para desenvolver o artesanato. 

maio de 2017
Levantamento de todas as etapas do projeto que implantou o "Banco Comunitário 
Mauá", constatando que, o projeto estava dentro dos requisitos exigidos pelo edital da 
Fundação Banco do Brasil motivo pelo qual, foi feito a sua inscrição com sucesso;

Oficinas de "Bolsa de Tecido", "Colar de Semente" e "Chaveiros em Feltro" com a par-
ticipação de pessoas interessadas em aprender tais técnicas artesanais nas 
dependências da ADL/Cajual no bairro Morro da Liberdade;

Levantamento das etapas do Projeto “Catálogo do Artesanato”, constatando assim que, 
o Projeto estava dentro dos requisitos legais exigidos no Edital da Fundação Banco do 
Brasil, motivo pelo qual, fora feito a inscrição com sucesso;

Treinamento, para representantes de organizações da sociedade civil do terceiro setor 
voltado para captação de recursos de órgãos públicos e empresas privadas, ministrado 
pelo membro do comitê de responsabilidade social da ISO, ABNT e OAB.

junho de 2017
Reunião preparatória para a realização da feira de artesanato na Semana do Meio Am-
biente;

Submeteu-se o projeto "Feiras Temáticas" à certificação da Fundação Banco do Brasil 
como Tecnologia Social;

Reunião, com artesãos no auditório da SUBSEMPAB, preparatória para a Semana do 
Meio Ambiente;

Realização de uma feira de artesanato no evento "Bazar das Galerias" nas galerias do 
Espírito Santo e Remédios;

Realização de uma feira de artesanato no evento alusivo à Semana do Meio Ambiente;

Realização do curso de qualificação “Planejamento Estratégico” na ESPI;



 Os 35 artesãos participaram no "1ª Edição do Festival Literário e Cultural" sendo 
aderido posteriormente a reunião mais 10 artesãos, num total de 45 artesãos 
presentes no evento. Optaram por participar "Festival Folclórico do Parque Dez" 20 
artesãos e optaram por participar do "Bazar das Galerias" 20 artesãos, sendo 10 na 
galeria dos Remédios e 10 na galeria Espírito Santo; 

 Constatou-se o excelente trabalho desenvolvido pelos membros da Associação 
Beneficente Social Violeta, que é a proponente do banco, e também desenvolve um 
importante trabalho social naquela comunidade.

julho de 2017
Reunião com artesãos cadastrados neste DES/SEMTRAD, para a realização de 03 
(três) feiras de artesanato em eventos diferentes;

Visita técnica ao SESI para tratar de assuntos referente à "1ª Edição do Festival 
Literário e Cultural;

Reunião para participação no "Festival Folclórico do Parque Dez";

Feira de Artesanato realizada no evento "Bazar das Galerias" nas galerias do Espírito 
Santo e Remédios;

Feira de Artesanato realizada no evento "1ª Edição do Festival Literário e Cultural", no 
SESI Clube do Trabalhador;

Feira de Artesanato realizada no evento em homenagem ao agricultor familiar no Clube 
Municipal;

Feira de Artesanato realizada no Complexo Previdenciário Codajás/INSS - "Previdência 
e Saúde";

Visita técnica ao Banco Comunitário Mauá com a finalidade de fiscalizar e supervisionar 
o local e atendimento.

RESULTADOS ALCANÇADOS

 Durante 03 (três) dias 20 artesãos 
tiveram a oportunidade de expor e comer-
cializar seus produtos no centro histórico 
de Manaus, na área das galerias do Espirito 
Santo e dos Remédios oportunizando aos 
manauaras e turistas conhecer e adquirir o 
nosso artesanato; - 20 artesãos cadastra-
dos neste DES/SEMTRAD tiveram a opor-
tunidade de participar nas dependências 
do clube Municipal comercializar e expor 
seus produtos durante todo o dia;



 Definiu-se a realização da exposição 
"ReCriarte" que une arte com a preocupação 
ambiental do artista e artesão Jose Denizal de 
Melo Filho que utiliza lixo eletroeletrônico para 
transformar em artesanato; - Na reunião com 
Técnicos da área de canais da Caixa Econômica 
Federal – CEF, foi feito uma explanação e um 
balanço da parceria ocasião em que, solici-
tou-se maior presença e participação da Caixa 
em criar e disponibilizar mecanismos para o 
melhor funcionamento do banco; - A palestra 
contou com a participação de mais de 70 
artesãos com objetivo de dar conhecimento 
aos mecanismos de acesso a aquisição das 
maquineta para uso de cartão de crédito e 
débito nas vendas dos produtos artesanais.

 Mais de 90 artesãos cadastrados partici-
param da oficina de "Formação de Preços" e 
"Atendimento ao Cliente"; - Nos cinco dias da 
exposição "ReCriarte" registraram presença 
mais de 500 pessoas que tiveram a oportuni-
dade de conhecer e apreciar o magnífico 
trabalho que transforma lixo eletroeletrônico 
em arte feitos pelo artesão Jose Denizal de 
Melo Filho.

agosto de 2017
Reunião com entidades no espaço ECAM no Manauara Shopping, visando parceria;

Reunião com Técnicos da Caixa Econômica Federal - CEF, na sede do Banco Comu-
nitário Mauá;

Palestra para os artesãos cadastrados neste DES/SEMTRAD ministrada por técnicos 
da Caixa Econômica Federal e da CIELO;

setembro de 2017
Oficina para artesãos "Formação de Preços";

Oficina para artesãos "Atendimento ao Cliente";

Exposição "ReCriarte” do artesão Jose Denizal de Melo Filho;

RESULTADOS ALCANÇADOS

RESULTADOS ALCANÇADOS



outubro de 2017
Reunião com os representantes da Organização Internacional do Trabalho - OIT e do 
Ministério Público do Trabalho – MPT;

Relação com o nome de artesãos mobilizados para participar do curso "Organização 
de Vitrine";

Feira de Artesanato na Ponta Negra alusiva ao aniversário de Manaus - FAMA;

 Definiu-se a realização de feiras de arte-
sanato para que os índios venezuelanos da 
etnia Warao para que, possam expor e comer-
cializar seus artesanatos. Para os não indígenas 
foi sugerido procurar o SINE/Manaus após devi-
damente documentados; - Oportunizou 30 
barracas com 03 artesãos em cada totalizando 
90 artesãos beneficiados com espaço para 
comercialização e exposição de produtos 
durante 14 dias com rotatividade de 60 
artesãos diariamente. A faturamento da feira foi 
em média de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil 
reais); 

RESULTADOS ALCANÇADOS

30 mobilizados
para cursos

4 mil atendimentos
no Banco Mauá

14 artesãos
cadastrados

90 beneficiados
em feiras



novembro de 2017
Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;

Reunião com lideranças indígenas;

Mobilização de artesão para participar das oficinas "Modelos de Negócio" e "Economia 
Criativa e Inovação";

Apresentação dos resultados e metas do DES/SEMTRAD;

Ato de entrega do certificado de Tecnologia Social à SEMTRAD pela Fundação Banco do 
Brasil – FBB;

Feira de Negócios em parceria com o SEBRAE;

Reunião com representantes dos catadores de resíduos recicláveis;

 Na reunião do CMAS foi prestado contas 
pela presidente que estava concluindo seu 
mandato e a posse aos novos conselheiros (as) 
e respectivos suplentes, bem como, a eleição 
da presidente e vice-presidente para o biênio 
2018/2019; - Participação de vários segmentos 
de etnias indígenas na área do artesanato, 
gastronomia e bebidas típicas, danças, cantos, 
rituais e pinturas num total de 60 empreendi-
mentos; - Cadastraram-se 15 artesãos para a 
participação na oficina "Modelos de Negócio" e 
15 para participação na oficina "Economia Criati-
va e Inovação"; - Qualificaram-se mais de 200 
artesãos, 97 artesãos cadastrados, realizadas 12 
feiras com atendimento em entorno de 4.000 
mil pessoas/mês no banco comunitário Mauá, o 
apoio dado pelo DES/SEMTRAD para a implan-
tação e funcionamento do referido Banco 
Comunitário recebeu certificação como Tecno-
logia Social pela Fundação Banco do Brasil e a 
confecção do catalogo do artesanato com mais 
de 100 empreendimentos registrados; - Na 
parceria com o SEBRAE, disponibilizou-se 
espaço para a participação do DES/SEMTRAD 
na "Feira de Negócio" o que possível criar 
espaço de oportunidade para 08 artesãos 
exporem e comercializarem seus produtos; - 
Em reunião com os 20 catadores definiu-se 
cumprir as metas constantes no convênio 
firmado com o SEBRAE.

RESULTADOS ALCANÇADOS

30 mobilizados
para cursos

4 mil atendimentos
no Banco Mauá

10 artesãos
cadastrados

8 beneficiados
em feiras



dezembro de 2017
Apoio à exposição indígena Pú-kaá;

Feira natalina de artesanato;

Exposição de resíduos industriais em arte artesanal;

metas
Criar espaços de oportunidade e renda para artesãos cadastrados;

Estabelecer parcerias com entidades, órgãos, empresas e instituições que ajudem no 
fortalecimento do artesanato.

 Espaço para exposição e comercialização 
para mais de 60 artesãos indígenas; - A Feira 
Natalina ofereceu a mais de 70 artesãos opor-
tunidade de exposição e comercialização de 
seus produtos; - Durante 18 dias, será dada a 
oportunidade de expor arte aos visitantes do 
shopping, buscando a ampliação do mercado 
de oportunidade para aquisição deste trabalho 
artesanal e com isso gerar trabalho e renda.

RESULTADOS ALCANÇADOS

4 mil atendimentos
no Banco Mauá

3 artesãos
cadastrados

130 beneficiados
em feiras



Programas Finalísticos

apoio à indústria e
empreendedorismo
local 



AÇÃO: APOIO AO
EMPREENDEDORISMO LOCAL
 Esta ação visa capacitar e prestar apoio técnico aos empreendedores (in) 
formais visando aprimorar suas atividades econômicas e acesso ao microcrédito com 
o intuito de desenvolver o empreendedorismo local tornando Manaus como uma das 
capitais brasileiras mais empreendedoras por meio do desenvolvimento de ambiente 
favorável ao empreendedorismo objetivando com isto um cenário em que, às 
pessoas com ideias empreeendoras tornarem-se: empreendedoras, tenham espaço, 
incentivo e apoio consequentemente levando-os a ter emprego e renda. 
 
 Neste diapasão promoveu-se o fomento de ações em favor de políticas públicas 
para o empreendedorismo as quais destacam-se: o fortalecimento de parcerias com 
empresas privadas visando a captação de recursos por meio de projetos e apoio a 
eventos empreendedores dentre estes:  

Parceria Público Privada com a ONG Junior Achievment (mais de 60 jovens certificados) 
e Aliança Empreendedora, que já treinou mais de 100 jovens para empreender; 

Programa Ambientes de Negócios, realizado pelo SEBRAE, com a formação de 07 ser-
vidores como Agentes de Desenvolvimento, cujo papel é articular as ações públicas 
para a promoção do desenvolvimento local e territorial;

Programa Empreende Manaus em parceria com o SEBRAE para capacitação e 
formalização de negócios na cidade de Manaus, com expectativa de beneficiar 
nesse primeiro ciclo mais de 1.400 pessoas (potenciais empreendedores, 
empreendedores, artesãos e catadores de resíduos recicláveis);

Programa Empreendedorismo nas Escolas em parceria com o SEBRAE e SEMED 
para implantação da disciplina de empreendedorismo nas escolas públicas 
municipais de 6º ao 9º ano, com a expectativa de beneficiar nesse primeiro ciclo 
2.000 alunos e 100 professores;

Concessão de microcrédito para negócios sediados em Manaus por meio do Fundo 
Municipal de Apoio às Micro e Pequenas Empresas;

Apoio aos eventos de empreendedorismo realizados em Manaus como Startup Week-
end, Rota da Tecnologia, Semana Global de Empreendedorismo, Dev Fest Google 
Developers, Meetups, Hub Escola, Labtur, Caravana SEBRAE Atende, Fomenta Ama-
zonas, Festival de Negócios, Prefeitura Mais Presente com a disponibilização de 
palestras sobre Empreender em Tempos de Crise, entre outras participações no 
ecossistema empreendedor local; 

Estruturação do Radar de oportunidades, visando a captação de recursos por meio 
de projetos de empreendedorismo e qualificação empreendedora.



AÇÃO: APOIO AO
EMPREENDEDORISMO LOCAL

 Com o objetivo de sediar micro e pequenas indústrias que prestam serviço ao 
Polo Industrial de Manaus (PIM), por meio de concessão onerosa de galpão. A gestão 
do DIMICRO ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Trabalho, 
Emprego e Desenvolvimento. O DIMICRO possibilitará ao empresário a redução do 
custeio de sua indústria, uma vez que o valor da concessão será diferenciado, ajudan-
do-o a melhorar os investimentos e, consequentemente, lhe permitindo o aumento 
nas contratações. Nesse caso, ganha também o trabalhador que poderá ser beneficia-
do com novas vagas de emprego.  Outro benefício é a organização das empresas em 
um único local para operação, evitando transtornos gerados com atividades desen-
volvidas em locais inadequados.  O projeto segue o modelo de organização do Distri-
to Industrial, evitando a implantação de estabelecimentos comerciais em áreas 
residenciais ou de lazer, evitando problemas à população. Somente as empresas com 
faturamento anual de até R$ 2,4 milhões, conforme os limites estabelecidos na Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14/12/2006 poderão ocupar os galpões. Atualmente, 
o edital para a ocupação está elaborado, porém só será lançado para seleção das 
empresas após a emissão das licenças obrigatórias para operação.  

 O Distrito Industrial de Micro e Pequenas Empresas – DIMICRO visa apoiar o 
desenvolvimento de micro e pequenas indústrias com instalações físicas tipo galpão 
industrial na cidade de Manaus. É um projeto voltado a fomentar a geração de 
emprego e renda através da operação de indústrias de ramos multidisciplinares. A 
SEMTRAD está em fase de elaboração do edital para processo seletivo, que seleciona-
rá 29 (vinte e nove) micro e pequenas indústrias com potencial de mercado. 

 O projeto do Distrito Industrial da Micro e 
Pequena Empresa (Dimicro) foi reativado, em 
julho de 2016, após 12 anos engavetado. A obra 
foi entregue com 29 galpões industriais. O 
micro distrito foi construído em terras recebi-
das por meio de doação da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus (Suframa.

 Criado pela Lei 1.238 de 28 de abril de 
2008, o projeto do DIMICRO tem como sede o 
Ramal do Pajurazinho, no Distrito Industrial 2. É 
formado por 29 galpões, sendo dez galpões do 
tipo A (com dimensão de 15 por 10 metros 
quadrados) e mais 19 do tipo B (com 15 por 20 
metros quadrados), incluindo área administrati-
va e o refeitório.  

O PROJETO



Programas Finalísticos

apoio ao desenvol-
vimento e qualificação
profissional 



AÇÃO: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
PROFISSIONAL
 O Departamento de Qualificação da SEMTRAD tem sob sua responsabilidade a 
coordenação e implementação da política pública de qualificação ao trabalhador con-
forme a demanda e dinâmica da economia local com o objetivo de contribuir para a 
ampliação de oportunidades de acesso, (re) colocação no mercado de trabalho. Com-
preende as ações de qualificação: inclusão digital, implantação de projetos aos 
jovens, ações institucionais e termos de parcerias.

 No ano de 2017 a Diretoria de Qualificação ampliou as oportunidades de acesso, 
colocação ou recolocação no mercado de trabalho por meio da oferta de diversos 
cursos disponibilizados principalmente por meio das parcerias entre o setor público e 
o privado, o que representou custo zero para o município em virtude das restrições 
orçamentárias alocados para ações de qualificação face ao contexto crítico da econo-
mia brasileira. Foram mais de 04 (quatro) mil pessoas atendidas, tendo como eixo cen-
tral a qualificação profissional atingindo como público-alvo os trabalhadores cadas-
trados no Sine/Manaus, em particular, e a população de Manaus de modo geral.

 Entre os cursos, treinamentos e capacitações oferecidas destacam-se o Curso 
sobre Mercado de Trabalho e Empreendedorismo nos bairros por meio do Programa 
“Prefeitura mais Presente”, com 1.356 alunos em 16 diferentes ações que percorreram 
a cidade de Manaus em 2017. Houve ainda ações institucionais em 04 organizações: 

 Totalizando 472 pessoas qualificadas aptas para o mercado de trabalho. Além 
das ações que ocorreram no mês do trabalhador (MAIO) tivemos também a real-
ização de 18 oficinas dentro do Sine/Manaus com mais de 900 atendimentos. O 
Departamento de Qualificação efetivou 09 (nove) importantes Termos de Parcerias 
para a qualificação profissional dos trabalhadores cadastrados no SINE/Manaus para 
a realização de cursos: Senac, GDG e Rede Cidadã, Cebrac, PFC, Junior Achievement, 
Escola de Investidores, Instituto Humanizar e R.A. consultoria. Temos também, outras 
Parcerias sendo realizadas, com: Fundação Paulo Feitoza, Sesi, Senar, Espi, Uninorte e 
Grupo Simões (Coca-Cola). A ação beneficiou mais de 1.232 pessoas certificadas, tudo 
isto sem onerar os recursos do Tesouro Municipal.        

Ação de Empregabilidade na UNINORTE, com 300 atendimentos; 

STUDIO 5 EDUCA, com 40 atendimentos;

Ação Social do Dia Internacional da Mulher na Igreja Batista Nacional Vida, com 32 
atendimentos; 

Workshop de Orientação Profissional Coletivo Coca-Cola com 100 atendimentos. 



 Todas as atividades realizadas no período 
obtiveram os resultados alcançados em espe-
cial, às parcerias com as instituições públicas e 
privadas e visitas para pesquisar as necessi-
dades das instituições sociais destinadas pelas 
emendas parlamentares  com a finalidade de 
saber as necessidades de qualificação profission-
al.

RESULTADOS ALCANÇADOS

janeiro de 2017
Reuniões com: Diretora do CETAM, Representantes da Faculdade Mauricio de Nassau, 
SENAC, SESI, com a subsecretária Socorro Sampaio, com as mulheres para o curso de 
Garçonete no Sine, SEMJEL, FCECON, ESPI, SENAR e CIAM;

Ação Uninorte;

Visitas ao: Ramal do Pau Rosa, a Mamãe Margarita, Casa da Criança, Fundapi, Fazenda da 
Esperança, Comunidade Fazendinha, GAMMA, Instituto ao Autismo,

Segundo encontro destinados ao curso de garçom; Visita ao Empreendimento, Entrevis-
ta com candidatas do curso de Garçonete.

 O Departamento de Qualificação da SEMTRAD tem sob sua responsabilidade a 
coordAo longo de 2017 o Departamento de Qualificação beneficiou 4.180 educandos 
aptos para o mercado de trabalho através da oferta de 43 cursos disponibilizados em 
111 turmas pelas parcerias realizadas sobretudo com o sistema “S” do Governo Federal. 
Abaixo segue a quantidade de cursos realizados, de turmas e o número total de bene-
ficiados:

43
cursos

111
turmas

4.180
beneficiados



fevereiro de 2017
Reuniões com: Representante da SOMAP, Alternativo de Petrópolis, CDL, no GACC com 
a Direto Assistencial Joyce, Laura Vicuna, Grupo Simões para estabelecer parceria, do 
curso de garçonete para selecionar candidatas, da Jornada  Empreendedora: "Vai que 
dá" para selecionar candidatos, Comunicação e FUMIPEQ, no T4 com a equipe do FUMI-
PEQ; do projeto "Chico Preto" e do CMJ na Arena da Amazônia no Salão Bossa Nova.  

Retorno do Curso de Garçom; 

Certificação do Curso de Excelência no Atendimento no Senac/Centro; 

Elaboração de Projetos parlamentares do LOA 2017;

Abertura do Curso de Garçonete no SENAC; 

Aula inaugural do curso de Garçonete no SENAC;

Supervisão e orientação do curso de Garçom para recuperar evadidos; - acompanhar 
frequência e orientar sobre fardas e vale estudantil.

março de 2017
Reuniões com: Prefeitura + Presente, Extraordinária no CMJ, Fundação Paulo Feitosa, 
na Coordenadoria Distrital Norte, na Associação Donas de Casa, na SEMMASDH, com 
representante da Rede Cidadã, no Sine, com a COMEMP, ESPI, CETAM, SINE, DDN, com 
representantes da Rede Cidadã, na Faculdade Mauricio de Nassau,

Supervisão do Curso de Garçom

Abertura do Curso de Empreendedorismo;

Ação Social: Associação de Canaranas;

Café com prosa;  

Ação Social: “Prefeitura+Presente”;

Acompanhamento dos cursos de Garçom;

Certificação da primeira turma de Garçom;

Visita aos Coletivos - Coca - Cola: Vila da Prata, nas Feiras, ao Ramal do Brasileirinho, 
à comunidade do Ipiranga e Puraquequara;

RESULTADOS ALCANÇADOS

 Término de visitas a instituições para a elaboração de projetos; - Elaboração de 
15 projetos parlamentares com excelência; - Recuperação dos alunos do Curso de 
Garçom.



abril de 2017
Reuniões com: Prefeitura com Alan Fernando do SENAI, no SINE, com Marcelo da Uni-
norte, no Instituto Aquila, na Escola Municipal de Jorge Resende, na Semmasdh, sobre 
o Agente Espi, sobre o Prefeitura + presente, na Subsecretaria da SEMED; da Juventude, 
na Escola João Goulart no Santa Etelvina, para selecionar nova turma de garçons do 
SENAC; 

Visitas aos: Ramal do Ipiranga, comunidade do Ipiranga e a Comunidade do Arama-
cajapi;

Treinamento para a solicitação de compras; 

Apresentações do: Projeto Empreende Manaus e dos Projetos de Emendas Parlamen-
tares;

Mobilização para os cursos dos Coletivos no Sine Manaus e curso de Varejo Alimentar 
PCD’s;

GDG – DEVFEST Norte 2017;

Início da 1ª Turma de Varejo Alimentar e da 4ª turma do curso de garçom em parceria 
senac x semtrad;

maio de 2017
Reuniões com: interna da Qualificação, na SEMEF, do Instituto Aquila, na rede cidadã, no 
SINE/Cidade Nova e SENAC;

Certificação da 1ª Turma do curso de Empreendedorismo "vai que dá" e da Turma de 
Varejo Alimentar;

Visitas as: Comunidade Val Paraíso, SENAC, Técnica a Rede Cidadã;

Ação: Prefeitura mais Presente; 

Participação no “Prefeitura Mais Presente”;

Multirão da carteira de trabalho; 

Seleção de candidatos para cursos oferecidos.

Inicio da 2ª Turma do Curso de Empreendedorismo "Vai ou Racha" e do Curso de 
Varejo Alimentar destinado a pcd's, da 3ª turma do curso de varejo alimentar;

Encerramento do curso de varejo alimentar em parceria com a rede Cidadã e da 3ª 
turma do curso de Varejo Alimentar;

Audiência Publica da CMJ; 

Palestra sobre: "Saúde do Trabalhador" no SINE/Manaus e o empoderamento da mulher 
no mercado no SINE/Manaus, "A importância da oratória nos processos seletivos para 
o mercado de trabalho, “profissões do futuro, como se comportar em uma entrevista de 
emprego, saúde do trabalho, empreendedorismo em tempos de crise, corte de cabelo 
no SINE/Cidade Nova.

Oficina de alimentação Saudável no SINE/Cidade Nova e Salada de Pote: Atum, Comida 
de Boteco - Casquinha de Sardinha, de boteco - mini sanduíche de mortadela, "A 
importância da tecnologia para o mercado de trabalho" de Brusqueta regional no 
SINE/Manaus, cozinha assada na SEMTRAD, brigadeiro gourmet no SINE/Manaus.



junho de 2017
Reuniões com: Interna com Robert do Concelho Comunitário de Santa Cruz, para 
Seleção de Candidatos, 

Início dos Cursos de: Relacionamento com o Cliente na Rede Cidadã, de Manutenção de 
Computadores e Técnica de Vendas no Senac; 

Encerramento do curso relacionamento com o cliente, de técnicas de vendas – SENAC, 
de manutenção de computadores, de "planejamento estratégico" e jornada empreende-
dora "Vai ou racha";

Início da Jornada Empreendedora "Vai que dá”; 

Supervisão de Cursos – SENAC/Cidade Nova; 

Inscrições para o curso de: Técnicas de Atendimento e Recepção; 

Certificação de 02 (duas) turmas de Garçom no SENAC; 

Mobilização para os Coletivos da Coca-Cola; 

Seleção de pessoas para cursos: Relacionamento com o Cliente, Técnica em Vendas, 
Manutenção de Computadores e Jornada Empreendedora "Vai que dá";

Participação no “Prefeitura Mais Presente”: na escola: CMEI Professor Rozendo Neto 
Lima e Escola municipal Francisca Gomes Mendes;

RESULTADOS ALCANÇADOS

 Com palestras e oficinas destinadas aos trabalhadores, esse mês teve um 
recorde até o momento, em atividades externas sendo concluídas com êxito. Novos 
cursos foram conquistados em parceria com o Senac, como: Técnicas de Vendas e 
Manutenção de Computadores e outras parcerias foram fortificadas como com a 
Rede Cidadã, que solicitou a seleção de mais trabalhadores para o curso de Relacio-
namento com o Cliente, e a Junior Achivement com uma nova turma de Jornada 
Empreendedora.



julho de 2017
Reuniões com: Sebrae, no Gabinete para definir Indicadores do Departamento de Quali-
ficação, com Gabriel Pozzetti, com líder comunitário do bairro Aparecida Gabriel Mota, 
com Ong's e representantes da comunidade que atuam na ADL, no SINE CIDADE NOVA 
para o curso de Práticas Administrativas; com o Instituto Áquila, com Andrea da Uni-
Norte, sobre PPA 2018-2021, do Conselho Municipal  da Juventude no Parque dos 
Bilhares.

Visita a Mamãe Margarida para elaboração do projeto Institucional na feira da Manaus 
Moderna para a captação de alunos para o curso de Inclusão Digital, à Fazenda da Espe-
rança para elaboração dos projetos da emenda parlamentar.

Seleção para o programa de Inclusão Digital; 

Certificação do curso de Varejo Alimentar;

Finalização de seleção de turmas do programa Inclusão Digital;

Participação no “prefeitura mais presente” na Cidade de Deus; 

Supervisão no SENAC dos cursos em execução, do curso de Inclusão Digital;

Entrega de certificado aos palestrantes; 

Início do curso de: Técnicas de Atendimento e Recepção, de Práticas Administrativas 
em Escritórios e do programa de Inclusão Digital.

Encerramento dos cursos de: "práticas administrativas em escritórios" e "técnicas de 
atendimento e recepção", "vai que dá" e do curso inclusão digital.

RESULTADOS ALCANÇADOS

 Conclusão de 02 turmas de Inclusão Digital, 01 (uma) turma de Práticas Admin-
istrativas em Escritório 01 (uma) turma de Técnicas em Atendimento. Participação 
nas duas Ações da “Prefeitura mais presente”. Fechamento de 01 (uma) turma de 
Práticas Administrativas em Escritório para execução em Agosto.



agosto de 2017
Reuniões com: SENAI, na Sede do IDAM, na Faculdade Mauricio de Nassau, CETAM, na 
Faculdade  Nilton Lins, na Espi, Uninorte, na Fazendinha com os servidores, com a 
Secretária Ananda Carvalho, com a Regivani, no serviços de autossuficiência-mórmons, 
no IFAM, Studio 5 EDUCA, workshop da coca-cola, no auditório da SEMPAD com 
Artesãos, do CMJ.

Supervisão no SENAC - Cidade da turma de Práticas Administrativas; 

Audiência administrativa; 

Realização ligações para agendar parcerias; 

Certificação no SENAC; 

Visita ao: centro de treinamento IDAM e Escola municipal Francisca Nunes da Silva; 

Workshop da SEMTRAD; 

Participação no “Prefeitura mais presente” e evento cultural no Vasco Vasques

Encerramento do curso práticas administrativas em escritório e de inclusão digital;

Início do curso de: Práticas Administrativas em Escritório, Inclusão Digital e Market-
ing e Redes Sociais, 

Retorno do curso de indústria e de agente de portaria/ SINE; inscrições para o curso 
de marketing e rede social; 

RESULTADOS ALCANÇADOS

 Realização de 01 (uma) turma de Práticas Administrativas em Escritório em 
parceria com o SENAC; Efetuação de 01 (uma) turma do Programa Inclusão Digital 
em parceria com o Senar no Puraquequara; Pactuação de parceria com a ESPI e 
inclusão de 15 alunos/trabalhadores no curto de Marketing e Redes Sociais em parce-
ria com a mesma; Lançamento de editais das Emendas Parlamentares 2017, Partici-
pação do primeira ação em shopping com a participação no Studio05 Educa.



outubro de 2017

Inscrições para os cursos da R.A Consultoria e Escola de Investidores, para Processo 
seletivo de cursos em parceria com o Projeto Formando Cidadãos (PFC), Centro Bra-
sileiro de Cursos (CEBRAC), Junior Achivement e Escola do Servidor Público e Inclusão 
(ESPI).

Encerramento do período de Inscrições do: Processo Seletivo e fechamento das turmas 
que serão realizadas na semana posterior, Curso de Coaching, Atendimento ao Cliente 
para Microempreendedores, Relacionamento Interpessoal, Inovação Organizacional, 
Gestão de Conteúdo em Comunicação, Atendimento ao Cliente na SOMAP, Finanças 
Pessoais, Agente de Portaria, de Gestão Empreendedora de Negócios, PFC de Operador 
de Caixa e Metrologia Básica.

Planejamento das 05 (cinco) turmas da R.A Consultoria e das 03 (três) turmas da 
Escola de Investidores.

Levantamento de Inscritos por curso e turma; 

Reuniões com: a Cintia da (OIT), do Departamento, da SOMAP, com a Secretaria 
Ananda Carvalho, do curso de garçom no SINE/Cidade Nova e da CMJ;

Organização de materiais dos cursos e ligação para selecionados de acordo com as 
turmas; 

setembro de 2017
Reuniões com: Mayara Cansanção, no gabinete, da CMJ, com a PFC cursos e trein-
amentos, na Intelectus Formação Profissional, no Acessando o Futuro, no CEBRAC, no 
Computrom Informática, para o curso inclusão digital com Gabriel Pozzetti, com 
Regivane Aquino, para o curso de negociação de sucesso, na Embelleze, com Gabriel da 
LGBT, na SOMAP, Reunião com Êxito cursos;

Oficina para: artesãos, de mercado e turismo LGBT; 

Workshop com os diretores da Semtrad; 

Prefeitura Mais Presente;

Término do curso de: Marketing e redes sociais, de inclusão digital, de Finanças pes-
soais, de Inclusão Digital 30/Studio 5 EDUCA e de Negociação de sucesso.

Início do curso de: inclusão digital, de finanças pessoais, de negociação de sucesso, 
de inclusão digital, do curso de coaching; 

RESULTADOS ALCANÇADOS

 Realização de 01 (uma) turma de Práticas Administrativas em Escritório em 
parceria com o SENAC; Efetuação de 01 (uma) turma do Programa Inclusão Digital 
em parceria com o Senar no Puraquequara; Pactuação de parceria com a ESPI e 
inclusão de 15 alunos/trabalhadores no curto de Marketing e Redes Sociais; Lança-
mento de editais das Emendas Parlamentares 2017, Participação da primeira ação 
em Shção no Studio05 Educa.



Abertura de cursos de: Metrologia, Coaching Orientado para resultados, Atendimento 
ao Cliente, Relações Interpessoais, Inovação Organizacional: Mudanças e Desafios, 
Gestão de Conteúdos em Comunicação, Operador e Caixa, Agente de Portaria, Metro-
logia, Atendimento ao Cliente (SOMAP), de Finanças Pessoais, de Gestão Empreendedo-
ra de Negócios, Desenho Mecânico – Matutino e Noturno, Secretariado, Auditor da 
Qualidade, Inclusão Digital, Organização de Vitrines e a Jornada Empreendedora "Vai 
que dá".

Ligação para selecionados nos cursos; 

Participação da Ação: "Prefeitura mais presente" na Escola municipal Jarlece Con-
ceição no Novo Aleixo.

RESULTADOS ALCANÇADOS

 Os Cursos de Qualificação Profissional voltados ao meio Urbano: 309, cursos de 
qualificação profissional para o meio rural: 10 e 150 cursos para  o “ Prefeitura+Pre-
sente. Foram realizados 492 atendimentos no mês.

METAS

 Realização do 1º Processo Seletivo com 200 
vagas, realização do 2º processo Seletivo com 
300 vagas; realização 17 turmas de cursos no mês 
de outubro em parcerias com PFC (Projeto 
Formando Cidadão), Cebrac (Centro Brasileiro de 
Cursos), R.A Consultoria e Escola de Investidores 
para o meio urbano, realizar 01 turma em parce-
ria com o SENAR voltado o meio urbano qualifi-
cando 10 cidadãos.



Encerramento do curso de: Organização de Vitrine, de Inclusão Digital em Parceria com 
o SENAR, de Secretariado no CEBRAC, de Atendimento ao Cliente, Interpretação e 
Leitura de Desenho Mecânico, de Auditor da Qualidade, Finanças Pessoais, Noções Bási-
cas de Informática, Agente de Portaria, Coaching Executivo, Inclusão Digital no Balcão 
de Agronegócios, Finanças Pessoas na Galeria dos Remédios, Atendimento ao Cidadão 
no Sebrae e Mecânica de Motos.

novembro de 2017
Reuniões com: Interna do Departamento para divisão de tarefas, a SOMAP, na Espi, com 
a COPIME, da ação Prefeitura + Presente, com representando do Senar, com os repre-
sentante da: ANCAT, Comunidade Fazendinha e Bairro Petrópolis,

Abertura do Curso de: Noções Básicas de Informática, Atendimento ao Cliente, Abertu-
ra da EJA, Semana Global de Empreendedorismo, de 02 cursos de Finanças Pessoais, 
Agente de Portaria, Mecânica de Motos, Inclusão Digital, Talento em Vendas, Atendi-
mento ao Cidadão.

Inscrição para o curso de: Talento em Vendas, Inclusão Digital;

Encontro de resultados de 2017;

Início do Curso de Coaching Executivo;

Encerramento da jornada “vai que dá certo”; 

Gravação do Clipe "Qualifico"; 

Participação do 1º Encontro "Abra sua Mente", na Feira Nacional de Empreendedoris-
mo dos alunos do CEBRAC, na Prefeitura+Presente, da Semana da Juventude.

RESULTADOS ALCANÇADOS
E METAS

 Qualificação de 09 cidadãos de área 
rural e 589 de área urbana.. 598 pessoas aten-
didas. 

 Meta: Qualificar 518 cidadãos na área 
urbana; Qualificar 10 cidadãos de área rural; 
Encaminhar 91 pessoas para o SINE MANAUS



dezembro de 2017
Reuniões com: no SEBRAE, com os Gestores da SEMTRAD, com o Sr. Rosinaldo do 
Centro POP, com Margareth da SEMTRAD, com o SENAC, com a Comissão e com pro-
fessora Magna;

Supervisão no EJA; 

Visita na SEMED;

Inicio das ligações para fazer o convite para a Grande Certificação,

Participação da Ação no SINE/Manaus no T4, na  Prefeitura Mais Presente

Supervisão das turmas de EJA na SOMAP; 

Certificação dos alunos dos últimos 04 meses na SEMED

Pesquisa de potenciais empreendedores no SINE/Manaus/T4

Organização para mudança da SEMTRAD; 

Apresentação dos indicadores/ 2017 na SEMTRAD; 

Planejamento para o ano de 2018; 

Palestra sobre Empreendedorismo Feminino; 

Assinatura do Termo com o SEBRAE

Encerramento do curso de: talentos em vendas, gestão empreendedora, inclusão 
digital, instalação elétrica, comandos elétricos e NR10;

Abertura do Curso de: Gestão Empreendedora de Negócios, Inclusão Digital, Insta-
lação Elétrica, Comandos Elétricos e NR10, garçom no SENAC,

RESULTADOS ALCANÇADOS
E METAS

 138 trabalhadores qualificados na área urbana; 08 trabalhadores qualificados 
na área rural; realização de 01 (uma) palestra institucional atendendo 15 mulheres; 
63 cidadãos atendidos no “Prefeitura mais presente”; palestras de orientação na 
inauguração no SINE T4 atendendo 67 trabalhadores. 598 pessoas atendidas. 

 Meta: Participar de 01 (uma) ação da “Prefeitura mais presente” atendendo 90 
pessoas; - realizar 04 cursos com 10 pessoas em área urbana; - realizar 01 (um) curso 
na área rural com 10 (dez) pessoas; - realizar 01 (uma) palestra institucional e partici-
par da ação de inauguração no SINE/T4, levando 03 palestras orientacionais.



AÇÃO: APOIO A GESTÃO DO
SINE MANAUS
 O SINE/Manaus realiza atendimentos ao trabalhador com serviços específicos 
para emprego e geração de renda por meio de cursos, capacitações, palestras, orien-
tação comportamental em entrevistas de emprego e, sobretudo por:

 Em 2017 o SINE/Manaus descentralizou o atendimento para serviços como a 
emissão das carteiras de trabalho e a implantação do aplicativo “Sine Fácil”, do 
Ministério do Trabalho - MTE. Hoje são 05 postos de atendimento espalhados pelas 
zonas da cidade, incluindo o novo posto do Shopping Phelippe Daou/T4, com uma 
estrutura capaz de atender melhor o trabalhador em busca de colocação ou recolo-
cação no mercado de trabalho. Passaram pelos guichês do Sine/Manaus mais de 69 
mil pessoas, envolvendo os serviços de emissão de carteira de trabalho e previdência 
social, cadastro e entrevista de emprego e seguro desemprego. De acordo com levan-
tamento do SINE/Manaus o número de inscritos para cadastro no ano foi de 15.408.

APERFEIÇOAMENTO

 Houve a capacitação dos servidores 
que, realizam atendimento ao público e 
outros processos para emissão de carteira de 
trabalho e previdência social.

 O SINE/Manaus continuou com a ação 
de realizar mutirões, conforme solicitação de 
líderes comunitários, dentro da política de 
acesso da população aos serviços oferecidos, 
incluindo as ações do projeto “prefeitura + 
presente”. Foram mais de 30 ações focadas 
em comunidades específicas. 

Captação de vagas;

Intermediação de mão de obra;

Seguro desemprego;

Atendimento para pessoa com deficiência - Pcd`s 



DADOS ESTATÍSTICOS
APROVEITAMENTO DE VAGAS

 Em 2017 foram oferecidas 4.038 vagas aos trabalhadores sendo 2.166 do Sine/-
Sede e 1.872 do Sine/T4 e o número de colocados chegou a 2.855 sendo 1.622 
também do Sine/Sede e 1.233 do Sine/T4, representando índice de 71% ultrapassando 
a meta fixada de 70%.

SEGURADOS RECOLOCADOS

 Com uma meta de 2% atingiu-se a média percentual anual de 2,23% para um 
total de 17.704 atendimentos de trabalhadores beneficiários do seguro-desemprego 
em relação ao número total de 395 inseridos/recolocados ao mercado de trabalho 
com.

ENCAMINHADOS

 Em 2017 a cada vaga oferecida ao SINE/Manaus, se encaminhou no mínimo 03 
candidatos e o número total de vaga oferecida representou 5.677 sendo o número 
total de trabalhadores encaminhados 4.913 perfazendo índice de 29%.



Planejamento de

ações para
2018 



 As principais ações pela SEMTRAD para 2018 guardam em si consonância com 
o Plano Plurianual 2018/2021 da Prefeitura de Manaus, Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e Lei Orçamentária Anual 2018 as quais serão:

AÇÃO: METAS

Manaus Empreendedora:

Objetivo: fortalecer a matriz econômica atual e desenvolver 
novas matrizes mediante o estímulo e promoção do empreende-
dorismo inovador através de ações que gerem impacto na socie-
dade como o crescimento econômico e o aumento de renda e a 
disseminação da cultura empreendedora a fim de, alavancar 
negócios e apoiar o surgimento de novas empresas e aumento 
dos postos de trabalho na cidade de Manaus. Busca-se também 
implementar ações ligadas diretamente ao empreendedorismo. 
Será executado mediante parcerias com instituições atuantes 
em prol da temática. Sistema S, Federação das indústrias, entre 
outros. Na nova sede da Semtrad haverá um espaço chamado 
Escritório do Empreendedor a fim de promover ações e orien-
tações para os empreendedores e potenciais empreendedores.

Geração de Emprego e Renda:

Objetivo: apoiar as políticas de trabalho, emprego e qualificação 
profissional através da oferta de serviços em parceria com o 
Ministério do Trabalho e Emprego/MTE e demais instituições, 
buscando ofertar ao mercado profissionais capacitados em 
diversas áreas a fim de, dar oportunidade e ocupação de postos 
de trabalho e ampliar a geração de emprego e renda no 
município de Manaus.

Concessão de Empréstimos e Financiamentos:

Objetivos: desenvolver os setores econômicos cujas atividades 
produtivas necessitem de suporte financeiro para a autossuste-
ntação, fomentando a economia do município, estimulando o 
empreendedorismo e aumentando a geração de emprego e 
renda. O FUMIPEQ irá aumentar as oportunidades de emprego 
ensejando a dinamização das atividades produtivas, elevar a 
qualidade de vida pela criação de fontes de remuneração 
segura que proporcione sustentação às famílias de baixa renda.

Apoio às redes 
de Economia 

Criativa e 
Solidária

Apoio à Cadeia 
Produtiva da 
Reciclagem

Apoio ao 
Empreendedor 

Local

Apoio ao 
Empreendedor 

Local

Empreende-
dores apoiados

Associações de 
Pais e Mestrese 
Comunitários

Empreende-
dores apoiados

Empreende-
dores apoiados

250

20

300

20

Qualificação 
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Empreendedora

Apoio à Gestão 
do Sine Manaus
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1500

20,000

Concessão de 
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Capacitação 
Empreendedora
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dores apoiados

600

500



 A Semtrad no ano de 2017 desenvolveu e potencializou suas ações obtendo 
resultados positivos o que a elevou a um patamar das secretarias mais atuante dos 
órgãos da estrutura municipal devido ao choque de gestão dado pela secretaria da 
pasta Ananda Carvalho com resultados práticos além agilizar os processos e possibili-
tar acesso pela população quanto aos serviços oferecidos de maneira eficiente aque-
les que vêm em busca dos mais variados serviços ofertados pela Secretaria. No que, 
diz respeito, a qualificação profissional mais de 4 mil foram capacitados muitos dos 
quais em cursos voltados ao empreendedorismo preparando o educando a montar 
seu próprio negócio.

 O empreendedorismo tornou-se uns carros chefes das ações executadas pela 
SEMTRAD. No que, tange os projetos muitos deles voltados a disseminar a cultura 
empreendedora, bem como a formação de pessoas com visão empreendedora na 
cidade de Manaus nos quais destacamos dois programas: o “Empreende Manaus” 
em parceria com o SEBRAE-Am, e o - “Empreendedorismo nas Escolas” em parceria 
com a SEMED e o Programa “Ambiente de Negócios” do SEBRAE além da criação do 
Escritório do Empreendedor para desburocratizar o setor e dar orientações empresar-
ias.

 A SEMTRAD ampliou e fortaleceu as parcerias com empresas privadas e gover-
namentais em que, apoiam eventos com foco no empreendedorismo dentre estes: 
Startap weekend, Rota da Tecnologia, Dev Feast Google, Hub Escola, Sebrae, Senac, 
Senar além do apoio e participação na Semana Global de Empreendedorismo.

 Com a estruturação do Radar de Oportunidades ocorreu novo dinamismo na 
busca de captação de recursos por meio de projetos de empreendedorismo, qualifi-
cação empreendedora e economia criativa. A SEMTRAD pela nova fase de planeja-
mento de suas ações virá em buscar de novas parcerias e recursos para o Programa 
“Manaus Digital”, que será um polo para fomento de empresas e iniciativas de apoio 
a tecnologia e inovação em Manaus, utilizando parte do espaço público não apropria-
do no bairro do centro, promovendo a revitalização destes para hospedagem de 
empresas de tecnologia. A inciativa tem como base promover parcerias com centros 
públicos ou privados que visem o incentivo ao empreendedorismo e inovação a partir 
da difusão de conhecimento, aprimorando assim, a pesquisa e o desenvolvimento na 
região e a promoção da tecnologia local



Ananda da Silva Carvalho
Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento

Alexandre Marinho de Morais
Subsecretário de Assuntos Administrativos
Raimundo Fábio Moreira da Silva
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 Celice Fabiane da Silva Araújo
Chefe de Gabinete
 Marcos Rubens de Oliveira Parente
Diretor do Departamento Administrativo Financeiro
 Francisco Virgílio Melo
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Diretor do Departamento de Qualificação
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Diretora do Sine/Manaus
Letícia Mara Mesquita da Silva
Diretora do Dep.de Desenvolvimento para o Trabalho – Sine/Manaus
Larisse Drummond
Assessora Técnica I – Planejamento e Empreendedorismo
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