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Missão
Definir e implantar políticas públicas que visam inserir ou reinserir o cidadão
no mercado de trabalho, impulsionando a geração de renda, através da
qualificação profissional, além de promover ambientes atrativos para novos
negócios e fortalecimento dos setores econômicos existentes, possibilitando
a diversificação e o desenvolvimento da economia, inclusive por meio da
tecnologia e inovação, contribuindo para a geração de emprego.

Visão
Ser reconhecida pela sociedade como referência na formulação
e implementação de políticas públicas para o trabalho,
inovação, empreendedorismo e desenvolvimento econômico.

Valores
Comprometimento: assumir responsabilidades, ter compromisso com o
trabalho e com os colegas. Cooperação: trabalhar em equipe, de forma
integrada, e colaborar para atingir os objetivos comuns. Criatividade: inovar,
inventar, empreender e gerar alternativas para novas soluções. Ética: atuar
com seriedade, honestidade, integridade e conduta exemplar, obedecendo
aos princípios da Administração Pública. Excelência: desempenhar o
trabalho, atingir os resultados e cumprir as metas com qualidade. Respeito:
tratar as pessoas com consideração, cordialidade e observar as normas.
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O SINE Manaus atende quase 100 mil trabalhadores por ano. Foi
com foco na qualidade do serviço e no atendimento
humanizado, que 67% das vagas de empregos foram
preenchidas, superando grandes metrópoles do sul e sudeste.

Em breve serão entregues à Manaus as 2 Centrais do
Empreendedor, onde o empreendedor e trabalhador encontraram
serviços de Qualificação, Consultoria ao Empreendedor,
Coworking Público e os serviços do SINE Manaus, agora com
padrão de grande porte (conforme o Ministério do Trabalho e
Emprego - MTE).

SINE MANAUS

1º lugar
em empregabilidade

+ de 3 MIL
Vagas ofertadas no 1º semestre

de 2022

3.037

Atendimentos realizados
no Sine Manaus

52.701

Trabalhadores 
colocado

8.236
Encaminhados ao
mercado de trabalho

17.488
Trabalhadores 
cadastrados



QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

20 mil
vagas ofertadas para
qualificação profissional

A SEMTEPI busca, por meio da Qualificação Profissional, ampliar
oportunidades de acesso, colocação e recolocação no mercado
de trabalho, bem como fomentar o empreendedorismo. 

Até o momento foram ofertadas mais de 190 cursos, palestras,
workshops e oficinas em diversas áreas, 10 editais de
chamamento público lançados e 20 editais de seleção.

6.765
Vagas de qualificação e

capacitação 1º semestre de 2022

3.267
Qualificados e 
certificados

+ de 60

Qualificar é o Caminho Certo para 
Empregar e Empreender - 2022

Edital

Cursos em diversas
áreas 

500 à 700 vagas 
Qualificação profissional ao públicos 

prioritários destinados a trabalhadores a partir de 18 anos.



ECONOMIA SOLIDÁRIA

+ R$ 436 mil
total faturado em feiras
da economia solidária

A SEMTEPI possui banco de dados atualizado com mais de
1.400 empreendedores da Economia Solidária e Criativa e, com a
participação dos artesãos foram realizadas mais de 60 feiras em
diferentes locais da cidade, em destaque, as fábricas do Distrito
Industrial que acolheram várias edições da Feira de Artesanato
Itinerante. 

Com isso os empreendedores já faturaram um total de R$
436.272,53 em participações itinerantes.

1.474
Artesãos cadastrados 

2022

R$ 300.110,91
Faturados nas feiras de
artesanato

+ de 30
Feiras realizadas no 1º
semestre de 2022



1° lugar
em espaço colaborativo
de Manaus

O Casarão da Inovação Cassina é um centro de
empreendedorismo, inovação e desenvolvimento tecnológico
para fomento de pequenas startups. O prédio possui salas de
reuniões, espaço coworking com 54 estações, duas salas de co-
criação, lounge, sala de formação. 

O Casarão da Inovação Cassina realizou 225 ações, recebeu
mais de 3 mil agendamentos, para o uso do nosso espaço de
coworking e salas de reuniões, e ao todo, passaram pelo Cassina
mais de 10.000 pessoas. Além do mais, o Cassina foi premiado,
pelo Ecossistema de Inovação de Manaus, como o melhor
espaço Colaborativo de Inovação em 2021 pelo prêmio Jaraqui
Graúdo.

CASARÃO CASSINA

+ de 10.800 pessoas
Recebeu

146 Ações realizadas



AUXÍLIO EMPREENDEDOR

9 mil
empreendedores
atendidos com o auxílio

Em 2021 foram atendidos 6 mil empreendedores,
permissionários e informais que receberam o pagamento, em
parcela única, no valor de R$ 300,00, como forma de apoio à
retomada das suas atividades, que foram afetadas pelas
paralizações devido o covid-19. 

Em 2022 serão atendidos 3 mil empreendedores,
permissionários e informais, que receberão o auxílio financeiro
de R$ 500,00 para que possam manter suas atividades.

Dessa forma o FUMIPEQ, por meio da SEMTEPI, injetou R$ 3,3
milhões na economia de Manaus e atendeu 9 mil
empreendedores, permissionários e informais.



ENGLISH MANAUS

2 mil
"A língua inglesa é a língua universal do empreendedorismo e
inovação". É com essa ideia que o Programa English Manaus
disponibiliza 2 mil vagas para Curso de Inglês, em plataforma
online, adaptado aos empreendedores permissionários de
Manaus. Desse modo poderão agregar conhecimento de outra
língua aos seus negócios, acessar novas oportunidades, atender
bem aos turistas que visitam Manaus, entre outros benefícios. 

MAIS INOVAÇÃO

+ 1 mil
O Programa Mais Inovação tem como objetivo promover e
fomentar o Ecossistema de Inovação de Manaus oferecendo
qualificação em áreas e atividades que irão fortalecer o ambiente
de empreendedorismo e inovação local. Foram um total de 1.010
vagas para Desenvolvedor Full Stack, Competição de ideias e
negócios, Formação de startups, curso básico de Programação,
Pré-aceleração de startups, Formação C-Level, Inovathon e
Mercado de Gamer. 

vagas no curso de 
inglês para empreendedores

vagas de qualificação 
em inovação



ENGLISH MANAUSPROGRAMA SALTO

800 MEI´s Empreendedores 
capacitados

"O Programa SALTO Aceleradora de MEI's tem como objetivo
potencializar e desenvolver os microempreendedores, por meio
de mentorias especializadas e capacitação. Em 2021, o
programa certificou 200 microempreendedores e gerou 832
empregos direto. Em 2022 serão 600 microempreendedores
certificados e esperamos gerar mais de 2.400 empregos.
Portanto, em 2 anos serão 800 empreendedores certificados e
mais de 3.000 empregos diretos gerados.

EMPREENDEDORISMO RURAL

6 mil
Em 2021 o FUMIPEQ, por meio da SEMTEPI destinou R$ 1,1
milhão do seu orçamento para a recuperação de ramais e
vicinais na zona rural de Manaus. 

A ação visou atender cerca de 6 mil famílias e 3 mil
empreendedores que sofreram com o isolamento devido as
fortes chuvas, impedindo as crianças de irem às escolas e o
escoamento da produção rural. 

Familias 
atendidas



FOPAZFM

FOPAZFM
"O Fórum Permanente de Articulação com a Zona Franca de
Manaus - FOPAZFM, já realizou 9 reuniões, recebeu mais de 500
pessoas e deliberou 17 ações de grande importância para
Manaus.

INCENTIVO À INOVAÇÃO

PROINFE
Foi sancionada e regulamentada a Lei nº 2.565 que institui o
Programa de Incentivos Fiscais e Extrafiscais (Proinfe),
destinado à instalação de startups, geograficamente localizadas
no Centro Histórico de Manaus, e tem como delimitação a área
do núcleo inicial do Distrito de Inovação, na Ilha de São Vicente.

Além dos incentivos extras-fiscais, as startups, instaladas neste
espaço poderão pedir desconto de 60% no ISS (Imposto sobre
Serviços), 100% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e
100% nas taxas municipais.

Mais articulação na 
Zona Franca de Manaus

incentivos fiscais e extras-fiscais 
às startups



LEI DO 5G

5G Manaus pronta 
para receber o 5G

Em um esforço em conjunto entre a Câmara Municipal de
Manaus e a Prefeitura de Manaus, por meio da SEMTEPI foi
aprovada em plenária e sancionada a Lei do 5G, tornando
Manaus pronta para receber a tecnologia 5G.

INVESTIMENTOS

Reformas
Local Casa de Praia

espaços destinados 
para o empreendedor

Equipamento público de empreendedorismo, que vai abrigar a
central de artesanato, lojas, quiosques e restaurantes. 

Micro Distrito Industrial (Dimicro)

O espaço funcionará como incubadora de 29 empresas dos
ramos industrial e tecnológico, gerando 400 empregos diretos.

2 Centrais do Empreendedor

Criação das Centrais do Empreendedor com estrutura do Sine
Manaus e Coworking público (Shopping Phelippe Daou e
Studio 5). 

Casarão de São Vicente

Criação de mais um espaço para Hub de Inovação em
Manaus. 


