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A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e 
Inovação é o ponto de partida para o desenvolvimento so-
cioeconômico no âmbito municipal, por meio dos serviços 
do Sine Manaus, da qualificação profissional e disseminação 
da cultura empreendedora e inovadora.

Temos a convicção de que pessoas, com os incentivos 
corretos e pensamento coletivo, podem conquistar seu 
espaço no mercado de trabalho, empreender e criar projetos 
inovadores que podem mudar o mundo. 

Mas para tanto, é preciso uma secretaria ativa, pulsante, 
que atraia pessoas criativas e que façam com que o conheci-
mento prospere. 

Nos primeiros 100 dias de gestão, a Semtepi se reestru-
turou e realizou ações que permitiram a geração de opor-
tunidades para a sociedade, estando em alinhamento com 
os objetivos da Secretaria que é não só ampliar as suas ativi-
dades, mas como também tornar-se referência em desen-
volvimento socioeconômico da região norte e nordeste do 
país.

Sobre a Semtepi



“Mesmo nesse período de pandemia
a Semtepi não parou seu trabalho.
Seguimos capacitando as pessoas

de forma online e fomentando
o empreendedorismo”.

Radyr Jr.
Secretário da Semtepi



Sine Manaus



O Sine Manaus possui a missão de oferecer atendimento e 
orientação ao trabalhador, de forma que facilite sua entrada 
ou reintegração no mercado de trabalho, através de pro-
gramas de qualificação profissional, geração de emprego e 
renda e intermediação de mão de obra.

Nos 100 primeiros dias de gestão, para cumprir com as de-
terminações do Prefeito, a Semtepi se reestruturou e fez di-
versas ações para alcançar e dar oportunidades a sociedade 
que necessita de cada vez mais adentrar o mercado de tra-
balho. Com isso, nos primeiros meses, o Sine Manaus atendeu 
os trabalhadores de forma on-line, respeitando o decreto mu-
nicipal a fim de minimizar a propagação da covid-19. Mesmo 
diante da dificuldade de adaptação, os resultados foram bas-
tante satisfatórios, confome tabela a seguir:

Sine Manaus

Serviço JAN Total

Vagas ofertadas

Trabalhadores encaminhados

Empresas parceiras

Atendimentos no Chat Pró

Dúvidas sobre Cadastros e CTPS Digital

Dúvidas sobre Seguro Desemprego 

166

402

37

1.084

822

262

FEV

214

532

49

2.077

1.469

608

MAR

419

753

87

3.939

2.517

1.422

799

1.687

173

7.100

4.808

2.292



Mesmo com o atendimento presencial, o Sine Manaus con-
tinua realizando serviços por meio do site https://minhaagen-
davirtual.com.br/sinemanausagendamento, também  no 
WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h.

Na segunda-feira, 5 de abril, o atendimento presencial ao 
público no posto do Sine Manaus, localizado na avenida Con-
stantino Nery, voltou a ser realizado presencialmente por 
meio de agendamento prévio, assim sendo possível a seleri-
dade nas respostas aos cidadãos que buscam os seviços ofer-
tados pelo órgão.

Retorno das atividades presenciais



799
Vagas

ofertadas

7.100
Atendimentos

via chat pró

1.687
Trabalhadores
encaminhados

173
Empresas
parceiras

2.292
Dúvidas sanadas

sobre seguro

4.808
Dúvidas sanadas

sobre cadastro e CTPS

Resumo dos 100 dias de gestão



Qualificação
Profissional



Qualificação Profissional

Sabendo que o mercado de trabalho está cada vez mais 
exigente e competitivo, a formação profissional de qualidade 
é essencial. Por isso estão sendo ampliadas as oportuni-
dades de Qualificação Profissional de acesso, colocação e/ou 
recolocação de pessoas no mercado de trabalho, por meio da 
oferta de diversos cursos, a custo zero para o município. 

Também estão sendo ofertadas capacitações para em-
preendedores que foram bastante afetados nessa pandemia. 
Até o momento a Semtepi lançou 4 editais com cursos/ca-
pacitações que estão acontecendo de forma remota através 
do Google Classroom, conforme tabela a seguir.

Edital Curso Vagas Concludentes

Trilha Primeiro Emprego:
• Assistente Administrativo
• Matemática Básica
• Português Instrumental e Redação
• Comportamento Humano
• Informática Básica
• Gestão de Vendas com ênfase em atendimen-
to ao cliente

Trilha de Formação Profissional:
• Assistente Administrativo
• Vendedor de Alta Perfomance
• Gestão de Vendas
• Auxiliar de Limpeza

• Empreendedorismo e Marketing Digital
• Técnicas de Vendas
• Mídias Sociais
• Massagem Modeladora
• Instagram para Vendas
• Criação de loja virtual e Empreendedorismo
• Administração de Empresas

001 400 528

350 301002



Oficina de Ovos de Páscoa

Edital Curso Vagas Concludentes

• Empreendedorismo e Marketing Digital
• Técnicas de Vendas
• Networking Empreendedor
• Instagram para Vendas
• Criação de loja virtual e Empreendedorismo

• Oficina de Páscoa

003 2.000 Em
andamento

350 301004

 Partindo da preocupação do prefeito David Almeida com 
os empreendedores e com aqueles que estão desempregados, 
a secretaria disponibilizou 40 kits de materiais para serem uti-
lizados na Oficina de Ovos de Páscoa, visto que neste momen-
to difícil de pandemia, muitos não conseguem adquirir todos 
os itens para colocar o conhecimento em prática e assim ob-
terem uma renda extra.



A oficina foi ministrada pela parceira Thaynara Lima, no dia 
31 de março, de forma online na plataforma Google Meet. 

Entre cursos, palestras e oficinas nas modalidades on-line, 
destaca-se a orientação profissional remota, denominado 
“Conexão de Aprendizagem: Visando Oportunidades”  que se-
manalmente tem sido lançada 

Temas Abordados ParticipantesParceiros

Networking Empreendedor: Como unir
forças para crescer

Mulher Empreendedora Rosângela Bentes 41

Como criar um currículo atrativo Thiago Sá 43

Como formalizar o seu negócio MEI Andréa Rocha 35

Como realizar seu cadastro no Sine Ismael Ferreira 30

Sebrae 55

5 Palestras 5 Parceiros 204 Certificados



1.230
Concludentes

5
Palestras

2.790
Vagas

ofertadas

Resumo dos 100 dias de gestão

204
Certificados

das palestras

5
Parceiros

100%
De vagas ofertadas a
custo zero aos cofres

públicos



Casarão da
Inovação
Cassina



Entre os eixos da Semtepi, a inovação tem se tornado des-
taque com a utilização do Casarão da Inovação Cassina como 
uma incentivadora de empresas de tecnologia e apoio ao 
desenvolvimento tecnológico, atuando em diversos segmen-
tos relacionados, tais como: e-commerce de produtos region-
ais, startups, institutos de pesquisa e desenvolvimento, dentre 
outros, servindo como peça fundamental para o processo de 
implementação de uma cidade mais tecnológica. Trata-se de 
um ambiente único para que pessoas e ideias prosperem, mis-
turem-se, combinem-se e se transformem.

O Casarão está com sua infraestrutura física pronta, e as 
primeiras providências tomadas pela atual gestão é a elabo-
ração de um plano consistente para melhor aproveitamento 
do espaço. Devido ao período pandêmico que se encontra, as 
atividades do Casarão ficaram suspensa  ao público externo 
nos meses de janeiro e fevereiro.

Casarão da Inovação Cassina



No mês de março foram realizadas diversas atividades vol-
tadas para mulheres. Desde eventos online até ações de en-
domarketing para sensibilizar as servidores e posteriormente 
a sociedade sobre o enfrentamento do câncer de colo do 
útero, que mais mata mulheres no Amazonas.

Os eventos permitem a troca de experiências e dificuldades 
entre profissionais de determinadas áreas, possibilitando ao 
participante, além da aprendizagem, acessibilidade. Durante o 
mês de março, foram realizados 4 eventos digitais. As em-
preendedoras e profissionais convidadas para as rodadas de 
conversa, tratam dos mais variados temas. Nos próximos 
meses a ideia é que sejam presenciais.

As rodas de conversa foram mediadas pelas servidoras 
Amanda Rodrigues, Ozineide Carvalho e Nicolle Amorim, com 
os temas e convidadas listados abaixo:

Março Lilás

Temas Abordados Convidadas

Mulheres no Recrutamento e Seleção

Mulheres Empreendedoras 60

Empoderamento Feminino 40

Mulheres na Inovação Gláucia Campos, Fabíola
Almeida e Michella Lasmar

Rosely Fernandes (Manaus
Solidária) e Jane Mara (Samasc)

Michelle Guimarães
e Rayana Pinho

Ingrid Uchôa e
Raquel Almeida

35

50

4 Eventos 9 Parceiras 185 Certi-
ficados

Partici-
pantes



Ainda em março, foi realizado o evento de encerramento do 
mês da Mulher para as servidoras da secretaria, com o work-
shop “O Poder da Imagem”, ministrado por Ana Paula Patrocí-
nio, e a presença da presidente do Fundo Manaus Solidária, 
Dulce Almeida. O evento foi idealizado para homeagear e valo-
rizar as mulheres, além de conscientizar quanto a prevenção 
do câncer de colo de útero, e em ato simbólico, foram acende-
didas as luzes lilás na fachada do prédio



A Prefeitura de Manaus, por meio da Semtepi, retomou a 
utilização dos espaços do Casarão da Inovação Cassina, volta-
do para profissionais e startups, mediante agendamento 
prévio. O local oferece salas de reuniões, escritório privado e 
coworking, modelo que se baseia no compartilhamento de es-
paços, para profissionais e startups que necessitem de local 
gratuito para encontros, reuniões e desenvolvimento de 
negócios.

O prédio dispõe também de internet, banheiros e local para 
realização de refeições. Computadores, projetores e impresso-
ras não são disponibilizados pela prefeitura, sendo os devidos 
materiais de responsabilidade do usuário.

Retorno das atividades presenciais



Economia
Solidária e
Criativa



O Departamento de Economia Solidária e Criativa, tem por 
objetivo desenvolver e implementar políticas públicas  de  
geração de trabalho e renda por meio de processos de for-
mação, produção, exposição e comercialização de produtos e 
serviços da cadeia produtiva nos moldes de economia 
solidária e criativa.

Nos 100 primeiros dias de gestão, foram desenvolvidas as 
seguintes atividades:

A Prefeitura de Manaus, por meio da Semtepi, tem o objeti-
vo de entregar espaços públicos revitalizados, fortalecendo a 
economia criativa. A ideia é devolver a antiga Casa de Praia - 
Feira de Artesanato, totalmente revitalizada.

Economia Solidária e Criativa

Projeto da Central de Artesanato



A Semtepi por meio do Departamento de Economia 
Solidária e Criativa, realizou uma  exposição  online  no  Casarão  
da  Inovação Cassina  com o apoio da  Uniarte Manaus,   em 
comemoração ao dia do artesão, celebrada no dia 19 de março. 
A exposição durou uma semana e contou com atrações music-
ais, lives e participação do público, respeitando os devidos pro-
tocolos.

Exposição de Artesanato



Por meio de formulário online disponibilizado na plataforma 
Google Forms, o departamento de Economia Solidária e Criati-
va abriu o serviço de cadastramento de novos artesãos. Com 
poucos dias, o número de artesãos cadastrados dobrou.

O objetivo de cadastrá-los é poder expor seus trabalhos em 
todas as zonas da cidade, entre espaços públicos, empresas 
privadas, shoppings, entre outros, criando maiores oportuni-
dades de comercialização.

Cadastramento dos Artesãos

Resumo dos 100 dias de gestão

216*
Novos artesãos

cadastrados

1
Exposição

de artesanato

5
Shows online com

artistas locais durante
a exposição

30
Artesãos

expuseram
seus produtos

451*
Total de

cadastrados



Micro Distrito
Industrial de
Manaus



Projeto estrutural dos galpões

Limpeza do local

Com ações realizadas desde o início da gestão do Prefeito 
David Almeida,  o secretário da pasta, Radyr Jr., juntamente 
com sua equipe, elaborou e deu início ao plano de ação que 
visa tornar viável a utilização do Microdistrito Industrial de 
Manaus (Dimicro), buscando continuamente propor políticas e 
diretrizes de ocupação e desenvolvimento de atividades para 
micro e pequenas empresas.

Para colocar em prática o plano de ação tornam-se 
necessárias a integração de diversas secretarias, tais como 
Semad, Semulsp, Seminf e Semtepi.

Através da revitalização de 29 galpões, demonstramos 
como a adaptação dessas estruturas pode ser uma ótima al-
ternativa para distintos usos - cultural, comercial, serviços -, 
além de ser uma solução que colabora com o meio ambiente, 
uma vez que reaproveita a arquitetura existente. 

Os serviços de limpeza, podagem, capinação e varrição no 
local já foram iniciados pela equipe da Semulsp no dia 7 de 
abril.

Dimicro



Catalogação dos bens inservíveis

A Semad tem catalogado os bens aqui depositados a serem 
arrematados, que já contabilizam cerca de 8.800 itens, entre 
veículos, barcos-escola, aparelhos de ar condicionado, geladei-
ras, cadeiras, entre outros.  A estimativa é que o leilão supere 
a arrecadação do último ocorrido, que foi de cerca de 550 mil 
reais, que serão investidos em diversas áreas da municipali-
dade.



Estudo de viabilidade

Planejamento este que busca assegurar, desde o início de 
todo o processo, a otimização entre todas as variáveis relacio-
nadas ao negócio, para que haja uma consonância entre o 
sucesso desse empreendimento e a preservação do meio em 
que ele vai se consolidar.

Elaboração de edital

Assim sendo, todo o processo é otimizado, ganhando 
tempo e assegurando recursos necessários para sua implan-
tação, de forma que seja justo social e econômico, tanto para 
o empreendedor como também para a população.



+ 
Investimentos



Neste período de pandemia, grandes são as dificuldades 
enfrentadas pelas pessoas ao redor do mundo, dentre os mais 
afetados estão os empreendedores que precisaram manter 
seus negócios fechados como forma de conter a dissemi-
nação da covid-19.

Com o objetivo de diminuir os impactos financeiros cau-
sados pela pandemia, e seguindo as diretrizes do Prefeito 
David Almeida, a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreend-
edorismo e Inovação através dos recursos do Fundo Municipal 
de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), apresentou o 
projeto “Auxílio Empreendedor” à Câmara Municipal de 
Manaus, que fora aprovado por unanimidade.

Auxílio Empreendedor



O projeto é uma ajuda emergencial no valor de R$ 300 reais 
a seis mil permissionários, empreendedores e informais  já ca-
dastrados no sistema municipal. O valor será pago em parcela 
única, totalizando o aporte de recursos na ordem de R$ 1,8 
milhão.

Durante a campanha eleitoral, o Prefeito David Almeida sa-
lientou que uma das grandes missões que teria em seu gover-
no municipal seria a retomada econômica e a priorização da 
sobrevivência de micro e pequenos empresários. Devido ao 
COVID, estes enfrentaram algo nunca antes visto no que se 
refere à contínua atividade do comércio de bens e serviços. A 
SEMTEPI, com a incumbência de materializar essa intenção 
administrativa emergencial procurou chamar para si a re-
sponsabilidade de potencializar o SINE Manaus e adaptar as 
capacitações e qualificações das quais tem como finalidade às 
demandas do mercado. 

Em perfeita harmonia com a Câmara Municipal de Manaus, 
esta secretaria tem visado alocar de forma objetiva os mais de 
5 milhões de reais que recebeu em emendas parlamentares no 
fim de 2020 para execução em 2021. 

Emendas Parlamentares



A integração com os institutos responsáveis pela execução 
das atividades finalísticas da SEMTEPI tem sido orientadas e 
acompanhadas no processo de elenco dos cursos oferecidos 
de modo a dar oportunidade real aos participantes no fim do 
processo de formação de já entrar no mercado de trabalho, 
vez que a seleção dos cursos, como supracitado, é voltada 
para a rápida inserção do indivíduo em um posto vago na roda 
econômica. A SEMTEPI também tem atentado para a intenção 
administrativa de executar ações para o fortalecimento da 
Manaus 4.0. Para isso, dentro os cursos ofertados pelos insti-
tutos, muitos irão contemplar a área tecnológica incluindo 
ainda a execução de HACKATONS (Evento com intuito de 
estimular membros da comunidade tecnológica a solucionar 
através de softwares um dado problema da cidade ligado ao 
funcionamento dos serviços públicos). 



Os HACKATONS tem o intuito de estimular o processo tec-
nológico da cidade trazendo para dentro do Casarão Cassina 
atividades que o consubstanciem como o marco do Polo Digi-
tal de Manaus a exemplo do que se que se fez com o Porto 
Digital de Recife.

Estimular a tecnologia e seus tentáculos enquanto se fala 
na compra e venda de produtos e os agentes que os vendem, 
hoje não permitidos a estarem em livre circulação devido à 
política de isolamento, abre uma grande porta para a continui-
dade das atividades comerciais. 

Paralelo a isso, cursos de economia familiar, educação 
financeira e empreendedorismo são primordiais nesse proces-
so também fazendo parte do rol de cursos a serem dados 
pelas instituições receptoras dos recursos parlamentares. 

A capacitação e qualificação de profissionais de atividades 
tradicionais permanecem, as ligadas à construção civil, 
serviços e atividades autônomas, como carpintaria, capaci-
tação de garçons, frentistas, costura, dentre outros.

A SEMTEPI, sob o comando do Secretário Radyr de Oliveira 
Junior, entende que a aptidão dos cidadãos deve ser levada 
em consideração para que as atividades que lhes são peculi-
ares sejam bem executadas e integrem diretamente o pro-
gresso econômico municipal. Para isso deve-se observar o ser 
humano e guia-lo da melhor forma para que as atribuições 
que a ele sejam dadas satisfaçam o exercício da dignidade, ali-
mentem sua família e contribuam para o seu enriquecimento 
humano e financeiro.  



+ 
Integração



Considerando a necessidade de integração entre os seto-
res da indústria, comércio e agropecuário, que compõem a 
Zona Franca de Manaus (ZFM), a Semtepi, anunciou a criação 
do Fórum Municipal Permanente de Articulação da Zona 
Franca de Manaus (FOPAZFM).

O órgão colegiado recém-criado tem como finalidade prin-
cipal promover e estimular a articulação entre os segmentos 
econômicos, pilares da ZFM. Dentre as atribuições do 
FOPAZFM estão promover negócios que tragam benefícios, 
como a geração de renda para a sociedade, também a inte-
gração do comércio varejista, de pequenos supermercados e 
estabelecimentos com os agricultores e as agroindústrias 
locais. Visa com isso, aumentar as compras regionais, incenti-
var a agroindustrialização dos produtos locais, articular ações 
voltadas ao desenvolvimento de programas e ações de for-
mação e capacitação, além de dar apoio às atividades lid-
eradas pelo fórum.

Fórum municipal permanente de
articulação da Zona Franca de Manaus



A Prefeitura de Manaus participou da Tribuna Popular, na 
Câmara Municipal de Manaus, que reuniu vereadores para de-
bater sobre o tema “Desafios para reinserção dos tra-
balhadores no mercado de trabalho e recuperação da econo-
mia”. O evento abordou temas como a retomada e fortaleci-
mento das atividades e o apoio aos programas e projetos para 
empresas e empreendedores, que favorecem a consolidação 
da economia.

O encontro foi presidido pelo presidente da Câmara Munic-
ipal de Manaus, David Reis, e contou com a participação do 
secretário municipal do Trabalho, Empreendedorismo e In-
ovação (Semtepi), Radyr Gomes Jr, além do pronunciamento 
de mais 14 vereadores. Eles ressaltaram a importância do fo-
mento da qualificação para as pessoas, que necessitam do 
poder público para impulsionar o seu negócio.

Tribuna Popular



Segundo o secretário Radyr Jr, parte do plano de recuper-
ação inclui trazer a tecnologia para perto do empreendedoris-
mo. “Mesmo neste período de pandemia, a Semtepi não parou 
seu trabalho. Seguimos capacitando as pessoas de forma 
on-line e fomentando o empreendedorismo, como nos deter-
mina o prefeito David Almeida. O Sine Manaus, por exemplo, 
fez o atendimento de aproximadamente 5 mil pessoas virtual-
mente e inseriu tantas outras no mercado de trabalho”, de-
stacou.

Além de tirar dúvidas sobre o trabalho da Semtepi, os par-
ticipantes discutiram a importância da geração e manutenção 
de empregos formais e como se dará a retomada e o fortaleci-
mento da economia no ambiente de negócios.



+
Parcerias



A Prefeitura de Manaus, por meio da Semtepi, vem utilizan-
do há cerca de um mês o aplicativo “Info Saúde”, desenvolvido 
pelo Instituto Sidia, para prevenção e monitoramento da 
Covid-19 nos servidores da secretaria. O App ajuda com 
recomendações de cuidados na pandemia e mantém os ge-
stores informados, em uma visão geral e centralizada, sobre a 
saúde dos servidores.

Os responsáveis pelo aplicativo recomendam que os servi-
dores façam auto avaliação todos os dias, para que a entrada 
no local de trabalho seja liberada. A partir das respostas, é 
gerado o passaporte de triagem nas cores semafóricas, sinali-
zando se o funcionário tem entrada liberada, se deve com-
parecer à triagem ou se tem acesso de entrada negado.

Semtepi + Sidia



O secretário da Semtepi, Radyr Junior, após gerar o 
relatório mensal de acessos e verificar os pontos de melhorias, 
busca apresentar o aplicativo para outros dois secretários 
municipais, seguindo orientação do prefeito David Almeida de 
preservar a saúde dos servidores com ações de prevenção.

A utilização do aplicativo pela prefeitura faz parte da meta 
do Plano de Governo de 100 dias de gestão. A ideia é que em 
breve o sistema passe por alguns ajustes e atenda toda a Pre-
feitura de Manaus.

O procedimento consiste em uma auto avaliação com 15 
perguntas construídas por especialistas em saúde. A partici-
pação dos servidores da Semtepi tem sido constante, o que 
facilita o relatório semanal para auxiliar nas tomadas de de-
cisões do secretário quanto à escala de trabalho.

A implementação do aplicativo vem sendo estudada desde 
a segunda quinzena de janeiro pelo titular da Semtepi, Radyr 
Junior,  com os representantes da Sidia SP, Cristiane Ogushi e 
Walfran Falcão, e os servidores da Semtepi Felipe Brandão e 
Leandro Neves, responsáveis pelo acompanhamento diário.



A Semtepi, firmou parceria com o Manaus Digital para a 
criação de um podcast de empreendedorismo e inovação. A 
intenção é criar conteúdo que aborda histórias sobre o 
mundo do empreendedorismo e mercado de trabalho, con-
versando com personalidades locais.

Os episódios vão ao ar toda quinta-feira, disponibilizados 
em áudio nos principais aplicativos de streaming como Spoti-
fy e Deezer. A divulgação dos episódios estará disponível no 
site da Semtepi, nas redes sociais da secretaria e no Instagram 
da Manaus Digital.

Semtepi + Manaus Digital



Como forma de disseminar a cultura empreendedora e fa-
cilitar o acesso à informação sobre mercado de trabalho, foram 
lançadas as Séries Empreendedora e Trabalhista, onde são 
convidados diversos profissionais para abordarem sobre os 
assuntos relacionados aos eixos. Os episódios são semanal-
mente gravados no Casarão e posteriormente disponibiliza-
dos no intagram da secretaria, @semtepimanaus. Até o mo-
mento, já estão disponíveis 8 episódios, conforme abaixo:

Temas Abordados Parceiros

Como causar uma boa impressão na
entrevista de emprego

O mercado de trabalho para assisten-
tes sociais

Denise Brasil

CTPS Digital Leilane Lira

A importância da qualificação profissio-
na busca por oportunidades de
emprego

Carolina Sena

Amanda Rodrigues

Temas Abordados Parceiros

Gestão de marca: Seu nome é uma
marca!

Como separar as finanças pessoas das
empresariais

Larissa Cavalcante

A importância de se reinventar Ligiane Corrêa

Como se reconhecer como mulher
empreendedora?

Simone Meira

Nayane Costa
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A Semtepi em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde 
(Semsa) ficou responsável pelo telemarketing da vacinação. Ti-
rando as dúvidas da população quanto aos postos de vaci-
nação, cadastrando os idosos acamados e dando as devidas in-
struções. Nosso time desde fevereiro realizou diversos atendi-
mentos. Todos juntos por Manaus!

Semtepi + Semsa



Saiu na
Mídia



Semtepi na mídia por 2.213 vezes!

Janeiro: 401

Fevereiro: 347

Março: 1.016

Abril: 449 (até o dia 10).

Escaneie o QR Code
com a câmera do
seu celular e confira
o clipping jornalístico!



A transversalidade que se pretende na administração do 
Prefeito David Almeida a partir da SEMTEPI parte do princípio 
de que não há como se fazer política pública sem se preocupar 
com as inovações do mercado e o alcance que estas novi-
dades proporcionam à população. Nesses primeiros dias, os 
100 dos quais abordamos neste documento, tivemos o privilé-
gio de nos aproximar da população e dar resposta objetiva no 
que se refere principalmente à empregabilidade. A atenção ao 
SINE Manaus tem sido primordial para a inserção de cidadãos 
no mercado de trabalho e a rápida recuperação da economia, 
que somada à politica de vacinação nos trás certo conforto 
quanto ao futuro. 

Respirando fundo e contando sempre com a equipe que 
compõe essa administração, voltada inteiramente para o 
desenvolvimento da cidade de Manaus, a SEMTEPI agradece a 
todos os membros desse governo, mas principalmente  à  
população manauara que acreditou, acredita e apoia as ações 
e a boa vontade dos membros que compõem a Prefeitura. 

Meus agradecimentos especiais à Deus por estar fazendo 
parte desta missão de fazer pela população, ao lado de meu 
amigo e chefe, Prefeito David Almeida, o que nunca se fez pelo 
cidadão no que se refere à sua formação como profissional, 
missão esta respaldada pela Constituição Federal e emanada 
tacitamente do fundo da alma de nossa equipe.

Muito obrigado!

Considerações Finais

Ra�r Gomes de Oliveira Júnior
Secretário Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação




