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Manaus passa por 
um momento de 
transformação, a Semtepi 
está desempenhando suas 
atividades com afinco para 
entregar seus serviços aos 
cidadãos com a qualidade 
que a cidade merece. Neste 
relatório apresentamos 
nossas ações desenvolvidas 
nesses 180 dias de gestão 
dentro de um plano 
estratégico de metas 
estabelecidas. 





Sumário

   SINE Manaus 5

  Qualificação Profissional 13

  Inovação 17

  Dimicro 29

  Economia Solidária 33

  Fórum Municipal Permanente 37
  de Articulação da Zona Franca 
  de Manaus - FOPAZFM 

  Fumipeq 41

  Assessoria de Comunicação 46

  Considerações Finais 50



7

1SINE MANAUS
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A Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo 
e Inovação (Semtepi), iniciou no mês de abril, a reabertura 
gradual dos postos SINE Manaus, localizados na Av. Cons-
tantino Nery e no Shopping Phelippe Daou, restabelecen-
do seus serviços presenciais através de agendamento 
prévio. 

O secretário da Semtepi, Radyr Júnior, assegurou que as 
atividades presenciais estão sendo realizadas com cau-

SINE MANAUS1
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tela. “Seguindo a determinação do prefei-
to David Almeida. Nosso retorno aconte-
ceu de forma gradativa, obrigatoriamente 
por meio de agendamento e respeitando 
todos os protocolos de distanciamento 
devido à pandemia do covid-19”, ressaltou 
Radyr.

Adotada a nova realidade, os resulta-
dos para esses 180 dias de gestão seguem 
satisfatórios conforme novas programa-
ções, e com a reabertura dos postos do 
SINE Manaus, totalizamos cerca de 30 mil 
atendimentos, com 6.518 trabalhadores 
cadastrados, 5.941 em seguro desempre-
go, 14.328 atendimentos no chat e 2.846 
orientações para carteira de trabalho. Du-
rante esse período os postos do SINE Ma-
naus tiveram um total de 1.469 vagas de 
emprego para a população de Manaus e 
ao todo 3.295 trabalhadores foram enca-

COM

6.518
trabalhadores 
cadastrados

5.941
14.328

EM SEGURO DESEMPREGO

ATENDIMENTOS NO CHAT

30K
atendimentos

REABERTURA DOS 
POSTOS TOTALIZAMOS

 Seguindo a 
determinação do prefeito 
David Almeida, nosso retorno 
aconteceu de forma gradativa, 
obrigatoriamente por meio de 
agendamento e respeitando 
todos os protocolos diante da 
pandemia do Covid-19”.

Radyr Júnior
Secretário Municipal 

do Trabalho, 
Empreendedorismo 

e Inovação.

2.846
ORIENTAÇÕES PARA 
CARTEIRA DE TRABALHO

*ATUALIZADO DIA 28/06
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minhados para concorrerem a uma vaga de emprego em 
46 empresas de diversos segmentos tendo um resulta-
do de 602 trabalhadores inseridos mercado de trabalho. 
Vale ressaltar que no mês de maio tivemos 515 vagas de 
emprego ofertadas a população, o maior quantitativo se 
comparado aos últimos dois anos. 

Ressaltamos que o SINE Manaus tem em suas ações a 
intermediação de mão-de-obra, que visa colocar e reco-
locar trabalhadores no mercado de trabalho. A etapa se 
inicia com inscrição do trabalhador através do seu cadas-
tro no SINE Manaus; o registro do empregador, captação 
e registro de vagas de trabalho; cruzamento de perfil dos 
trabalhadores cadastrados com o perfil das vagas capta-
das; convocação de trabalhadores conforme pesquisa de 
perfil e encaminhamento para entrevista de emprego e 
registro do resultado do encaminhamento. Ainda, o ser-
viço de intermediação de mão-de-obra pressupõe a ad-
ministração das vagas, do momento de sua captação até 
seu preenchimento. Portanto, o serviço busca promover 
o encontro de oferta e demanda de trabalho para a cida-
de de Manaus.

MÊS DE MAIO

515
OFERTADAS.

Foi superior aos 
outros últimos 

dois anos.

vagas
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A Escola do Trabalhador tem a proposta de apoiar todos 
aqueles que buscam uma formação e capacitação técni-
ca para encontrar uma vaga no mercado de trabalho. É 
um projeto que terá como público-alvo trabalhadores em 
busca de emprego e que queiram se preparar para as no-
vas demandas do mercado de trabalho. 

Uma das ações que farão parte da Escola do Trabalhor 
será o “Descubra sua profissão”, que ajudará quem busca 
o primeiro emprego a encontrar o curso adequado ba-
seado nos conhecimentos atuais e em suas aspirações 
profissionais. Essa ação será capaz de identificar quais 
habilidades ele já possui e cruzar com seus objetivos de 
carreira, baseado nos conhecimentos atuais e em suas 
aspirações profissionais, através do preenchimento onli-
ne de um formulário. 

A Escola do Trabalhador terá uma ligação direta com 
o SINE Manaus com intuito de ofertar aos trabalhadores 
colocação e/ou mecanismos que os auxiliem em sua re-
colocação no mercado de trabalho, como os cursos de 
qualificação profissional divididos em eixos temáticos, 
focados nas necessidades do mercado de trabalho e nas 
vagas que são ofertadas pelo SINE Manaus.
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2QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL 
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O Departamento de Qualificação Profissional se preocu-
pou em planejar ações que poderiam ser implementadas, 
mesmo com todas as medidas de distanciamento da Co-
vid-19.

Nesta ocasião, a Semtepi agrupou ao Departamento de 
Qualificação Profissional para alinhar as metas e deman-
das de todas suas programações para alavancar os servi-
ços mesmo que em período de lockdown. Assim, foi feito 
um trabalho multissetorial com SINE Manaus e o demais 
departamentos para entregar a população de Manaus 
projetos, palestras, ações, workshops, séries empreen-
dedoras e trabalhistas, e seguiu dando a continuidade de 
toda sua necessidade.

Durante esses 180 dias de gestão foram lançados 
8 editais, que beneficiou um total de 2.634 qualifica-
dos por meios das ações de capacitação e qualifica-
ção profissional.

Seguindo a diretriz de que é preciso capacitar 
para empregar e para empreender, a Semtepi irá 
oferecer um pacote de qualificação com 1.051 vagas 

QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL2

SEMTEPI IRÁ OFERECER 
UM PACOTE DE 

QUALIFICAÇÃO COM

1.051vagas
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QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

DURANTE ESSES 

180dias

COM TOTAL DE 

2.634
QUALIFICADOS ATRAVÉS

PELO EDITAL

8
editais lançados

FORAM

Semtepi realiza 
certificação 
no anexo do 
Escritório do 
Empreendedor

à população de Manaus. Entendendo que 
é preciso qualificar de forma inteligente 
para direcionar a pessoa para o mercado 
de trabalho.

O pacote de qualificação irá possibilitar 
a jovens que almejam primeiro emprego e 
trabalhadores desempregados que obte-
nham conhecimentos, habilidades e com-
petências que lhes permitam ingressar no 
mercado de trabalho, além de incentivar 
empreendedores e potenciais empreen-
dedores a gerar renda através do seu pró-
prio negócio.
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ACOMPANHAMENTO AÇÕES SEMTEPI - DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO - 2021
Nº AÇÃO (EVENTO, CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS) DESCRIÇÃO DO OBJETO NÚMERO DE VAGAS 

OFERTADAS
NÚMERO TOTAL

DE INSCRITOS
TOTAL DE

QUALIFICADOS
1 PRIMEIRO EMPREGO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

EDITAL 01 TRILHA DE FORMAÇÃO: PROJETO 
TRILHA DE FORMAÇÕES: RECOLOCAÇÃO E 

PRIMEIRO EMPREGO

200 337
101

2 PRIMEIRO EMPREGO  - PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 75

3 RECOLOCAÇÃO NO MERCADO -  AUXILIAR ADMINISTRATIVO
200 780

150

4 RECOLOCAÇÃO NO MERCADO - GESTÃO DE VENDAS 111

5 ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA

EDITAL 02 MULHERES
EMPREENDEDORAS 1.0 350 1.372

41

6 CRIAÇÃO DE LOJA VIRTUAL E EMPREENDEDORISMO 44

7 EMPREENDEDORISMO E MARKETING DIGITAL 56

8 INSTAGRAM PARA VENDAS 31

9 MASSAGEM MODELADORA 30

10 MIDIAS SOCIAS 40

11 TÉCNICAS DE VENDAS 61

12 CRIAÇÃO DE LOJA VIRTUAL E EMPREENDEDORISMO

EDITAL 03 MULHERES
EMPREENDEDORAS 2.0

400 942 120

13 EMPREENDEDORISMO E MARKETING DIGITAL 400 1.591 82

14 INSTAGRAM PARA VENDAS 400 442 32

15 NETWORKING EMPREENDEDOR 400 134 23

16 TÉCNICAS DE VENDAS 400 562 55

17 INSPETOR DE QUALIDADE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - SENAI 20  - 12

18 OFICINA OVOS DE PÁSCOA EDITAL 04 OFICINA OVOS DE PÁSCOA 40 36 29

19 TÉCNICAS DE VENDAS

EDITAL 05 SENAI MÊS DO TRABALHADOR 

20 185 13

20 HIGIENE E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 20 53 10

21 CONFEITARIA DE BOLOS 20 271 15

22 ATENDIMENTO AO CLIENTE 20 516 28

23 PREPARAÇÃO DE PIZZAS TURMA 1 20 40 11

24 PREPARAÇÃO DE PIZZAS TURMA 2 20 19 12

25 TREINAMENTO BÁSICO OPERACIONAL TURMA 1 20 601 15

26 TREINAMENTO BÁSICO OPERACIONAL TURMA 2 20 409 15

27 REALIDADE VIRTUAL AUMENTADA 20 32 13

28 ROBÓTICA BÁSICA TURMA 1 20 162 12

29 ROBÓTICA BÁSICA TURMA 2 20 39 13

30 ROBÓTICA BÁSICA TURMA 3 20 41 11

31 EXCEL AVANÇADO

EDITAL 06 IEMAC MÊS DO TRABALHADOR 

60 534 23

32 FACILITIES (PROFISSIONAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO). 20 58 7

33 SOLDADOR ELETRODO REVESTIDO 50 186 20

34 T.B.O ( TREINAMENTO BÁSICO OPERACIONAL) 50 543 40

35 DESIGN DE SOBRANCELHAS
EDITAL 07 OFICINAS MAMÃES 

EMPREENDEDORAS 

33 261 35

36 EXTENSÃO DE CÍLIOS – INICIANTES 33 141 40

37 MAQUIAGEM – INICIANTES 34 168 37

38 PLASTICA DOS PES

EDITAL 08 IEMAC CURSOS DE BELEZA

40 149 11

39 MAQUIAGEM PARA TRABALHO 40 435 8

40 ALONGAMENTO DE UNHA 40 595 13

41 BELEZA DOS OLHOS 40 355 13

42 NETWORKING EMPREENDEDOR: COMO UNIR FORÇAS PARA CRESCER 

CONEXÃO DE APRENDIZAGEM

50 92 53

43 MULHER EMPREENDEDORA 50 88 44

44 COMO CRIAR UM CURRÍCULO ATRATIVO 50 48 47

45 EMPREENDEDORES: COMO FORMALIZAR O SEU NEGÓCIO/MEI 50 53 22

46 COMO REALIZAR SEU CADASTRO NO SINE 50 68 36

47 MARKETING PESSOAL: VOCÊ É SEU MELHOR NEGÓCIO 50 94 75

48 COMO OBTER A CARTEIRA DIGITAL/ SINE 50 134 60

49 SERVIÇOS DELIVERY NO COMÉRCIO – COMO VENDER 50 59 26

50 PRIMEIRO EMPREGO: COMO CHEGAR LÁ 50 41 26

51 ESTRATÉGIA DE MARKETING DIGITAL PARA INICIANTES 50 106 60

52 EMPREENDER – COMO COMEÇAR DO ZERO 50 59 52

53 MUDE SUA MENTALIDADE QUE VOCÊ MUDARÁ SEU PRESENTE 50 58 13

54 PLANEJAMENTO DE METAS PESSOAIS VISANDO O PROFISSIONAL 50 56 10

55 COMO DEFINIR PREÇOS PARA VENDAS 50 34 21

56 ARTE DE FAZER SUA ESTRATÉGIA DE MARKETING PESSOAL VISANDO O PROFISSIONAL 50 50 36

57 MULHERES NO RECRUTAMENTO & SELEÇÃO 

EVENTOS

40 78 53

58 MULHERES EMPREENDEDORAS 40 90 55

59 EMPODERAMENTO FEMININO 40 67 44

60 MULHERES NA INOVAÇÃO 40 61 61

61 COMO ELABORAR UM CURRICUL0 30 72 72

62 RELAÇÕES INTERPESSOAIS 40 15 18

63 EMPREENDEDORISMO MATERNO 40 12 12

64 TESTE VOCACIONAL 40 59 59

65 IMAGEM PESSOAL 40 7 14

66 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 40 7 25

67 A IMPORTÂNCIA DA PRESENÇA DIGITAL PARA EMPRESAS ONE TOOL 40 65 23

68 COMO SE COMPORTAR EM UMA ENTREVISTA DE EMPREGO 30 49 48

69 CTPS DIGITAL 30 34 34

70 DÚVIDAS SOBRE O SEGURO DESEMPREGO 30 1 1

71 IDOSOS FUND. DR. TOMAS - FOTOGRAFIA DE PRODUTOS 40 28 8

72 FAZENDA ESPERANÇA- OFICINA DE SOBRANCELHAS 40 18 18

4840 13692 2634
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INOVAÇÃO3
É a lei que institui o marco legal das startups e do em-

preendedorismo inovador, que tem como objetivo geral 
estabelecer princípios e diretrizes para a atuação da ad-
ministração pública federal, estadual, distrital e munici-
pal no que tange às startups; apresentar medidas para 
incentivar o empreendedorismo inovador; e disciplinar a 
licitação e a contratação de soluções inovadoras pela ad-
ministração pública.

De acordo com a nova lei em vigor, as empresas e coo-
perativas que atuam na inovação de produtos, serviços 
ou modelos de negócios podem ser classificadas como 
startups desde que tenham tido receita bruta de até R$ 16 
milhões no ano anterior, com até dez anos de inscrição no 
CNPJ. Houve ainda, a criação de um ambiente regulatório 
experimental (sandbox regulatório), regime diferenciado 
para permitir que empresas lancem produtos com menos 
burocracia. As empresas iniciantes poderão contar com 
os fundos dos investidores sem que eles tenham que par-
ticipar do patrimônio, da direção e do poder de decisão da 
empresa. O investimento pode ser realizado por pessoa 
física ou jurídica e, caso o investimento seja oficialmente 
convertido em patrimônio líquido, será considerado quo-

Regulamentação da Lei n.º 182/2021
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tista ou acionista.  Outra forma de as startups obterem 
financiamento seria por meio de fundos patrimoniais (Lei 
n.º 13.800 de 2019) ou fundos de investimento em parti-
cipações (FIP) em capital semente, empresas emergentes 
e empresas de pesquisa, desenvolvimento e inovação in-
tensivas em produção econômica. 

Fundos de investimento poderão atuar como investi-
dor-anjo em micros e pequenas empresas (receita bruta 
até R$ 4,8 milhões anuais). O investidor-anjo coloca di-
nheiro na empresa de inovação sem participar do coman-
do, mesmo que os recursos sejam superiores ao capital 
social, e o tempo para o retorno dos aportes passa de cin-
co para sete anos.

Portanto, trata-se de um avanço para proporcionar um 
mínimo de segurança jurídica aos empreendedores e in-
vestidores, e fomentar e incentivar o empreendedoris-
mo inovador no país, auxiliando no desenvolvimento do 
ecossistema das startups.

Casarão da 
Inovação Cassina 
sedia Hackathon 
de programação 

HackaDisplay



20

O evento, que aconteceu no Casarão da 
Inovação Cassina nos dias 28 e 29 de maio, 
integra o programa Trilha da Inovação, do 
Manaus Tech Hub e Sidia Instituto de Ciência 
e Tecnologia, que é responsável por imple-
mentar soluções digitais inovadoras para o 
mercado local e global. Teve como temáti-
ca o desenvolvimento de projetos de Usa-
bilidade, Saúde, Conectividade, Educação e 
T-Commerce, ou seja, eixos temáticos es-
colhidos pelos participantes para gerar so-
luções voltadas para televisão e aplicações. 
O evento foi realizado gratuitamente, em 
parceria com a Prefeitura de Manaus. 
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Visando desenvolver o ecossistema de inovação e em-
preendedorismo na região Norte, especialmente, na cida-
de de Manaus. A Semtepi, por meio das emendas parla-
mentares e em parceria com o Instituto Visão Amazônica, 
irá realizar dois Hackathons, que serão utilizados como 
estratégia para dirimir gargalos no setor público. 

A gestão pública precisa dar respostas mais rápidas à 
sociedade, porque as demandas por melhores serviços 
crescem a cada dia e as ideias inovadoras devem fazer 
parte da administração pública. 

O Programa Mais Inovação, tem como foco realizar ações 
para fomentar o ambiente de inovação na cidade de Ma-
naus, capacitando profissionais que atuarão diretamente 
com a criação e desenvolvimento de novas tecnologias 
e produtos tecnológicos. Este projeto busca contribuir 
para a consolidação de uma nova matriz econômica na 
cidade através da formação de profissionais nas áreas de 
programação e desenvolvimento de software, conferin-
do-lhes as skills (habilidades) necessárias para ingressar 
no mercado de tecnologia e inovação, além de atender a 
crescente demanda do mercado, por parte dos institutos 
de tecnologia e startups. A formação desses profissionais 
ocorrerá no Casarão de Inovação Cassina, fazendo com 
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que este atinja seu objetivo de estabelecer novas matri-
zes econômicas, e consequentemente gerar emprego e 
renda, e fortalecer Manaus no conceito das Smarts Cities.

Tendo como objetivo geral formar pessoas com noção 
básica em programação, ofertando 400 vagas para Forma-
ção de Programadores com carga horária de 140h e uma 
quantidade de 10 turmas. Desenvolvedor Full Stack com 
150 vagas com divisão em 5 turmas e carga horária de 
1.512h. Formação de Startups com 240 vagas com divisão 
em 5 turmas e carga horária de 18h e a Pré-aceleração de 
80 startups com divisão em 4 turmas e com carga horá-
ria de 90h. Assim, as prospecções de resultados consistem 
em disseminar a cultura empreendedora e de inovação, 
acelerar Manaus no quesito de desenvolvimento tecnoló-
gico, atender a demanda do mercado por parte das áreas 
de programação e desenvolvimento de softwares, e inserir 
Manaus no hall das cidades inteligentes do Brasil até 2024.

OFERTANDO

400
para Formação de 

Programadores

vagas
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O intuito é realizar uma feira tecnológica no centro his-
tórico de Manaus, proporcionando oportunidades de ne-
gócios, visando atender as demandas da Indústria 4.0 e de 
demonstrar o emprego dos recursos destinados a P&D&I, 
oriundos da Lei de Informática em iniciativas concretas e 
relevantes em favor do desenvolvimento da região. A fei-
ra contará com exposição de startups, empresas de pro-
dutos e serviços locais de informática e ICTs; exposição 
de entes públicos e privados de apoio ao ecossistema de 
tecnologia e inovação; palestras técnicas de cunho infor-
mativo sobre avanços técnico-científicos e de negócios; 
oficinas de “learning by doing”, atividades práticas com as-
pectos essenciais de alguma tecnologia com relevância 
para o mundo digital. 

Diante disso, a Semtepi busca fomentar o ecossistema 
tecnológico e inovador por meio de instrumentos de de-
senvolvimento sustentável e inclusivo. Trazendo assim, 
soluções tecnológicas que possam ser incorporadas pela 
gestão administrativa para melhorar a eficiência dos ser-
viços públicos prestados promovendo conexões entre 
atores diferentes do ecossistema de inovação.



O retorno das atividades se deu com a 
liberação do espaço coworking e salas de 
reunião, visando o público de empreende-
dores e potenciais empreendedores em 
geral, startups e empresas de base tec-
nológicas. Desde a sua reabertura, o Casa-
rão Cassina já recebeu aproximadamente 
1.830 pessoas.

No mês de março tivemos um total de 
05 eventos presenciais com total de pú-
blico participante de 161 pessoas, como a 
Feira de Artesanato e Workshops voltados 
ao empreendedorismo. Dentre os aten-
dimentos realizados, 591 agendamentos 
foram para uso do espaço coworking, des-
de a retomada das atividades no início de 
abril, respeitando os protocolos de distan-
ciamento devido à  pandemia do Covid-19.

 Durante o mês do trabalhador, o mês de 
maio, aproximadamente 1.080 pessoas fo-
ram atendidas, além de sediar quatro im-
portantes ações, como o lançamento do 
aplicativo “OneTool” – voltado a autôno-
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mos, pequenos empreendedores e Microempreendedores 
Individuais (MEIs), a Escola de Líderes em parceria com o Ins-
tituto Innatus, e em parceria com o Instituto Sidia, o Meet 
Up Challenge de bioeconomia, promovido pelo Samsung 
Ocean, e a maratona de programação HackaDisplay, pro-
movida pelo Manaus Tech Hub.

 O objetivo do Casarão da 
Inovação Cassina é fomentar, 
apoiar e desenvolver as 
atividades de cunho inovador, 
tecnológico e empreendedor, 
de modo que o ecossistema 
digital de Manaus cresça 
economicamente”. pontuou Radyr.

Radyr Júnior
Secretário Municipal 

do Trabalho, 
Empreendedorismo 

e Inovação.



26

A ferramenta é uma iniciativa da Semtepi e partiu das 
principais queixas da população em relação à gestão pú-
blicano que diz respeito a morosidade, a burocracia e a 
ineficiência. O aplicativo irá combater exatamente esses 
entraves da administração municipal, com soluções que 
tornem a gestão mais eficiente, além de uma comunica-
ção mais efetiva com o cidadão. 

O aplicativo servirá para que os cidadãos possam so-
licitar serviços públicos municipais e acompanhar suas 
respectivas execuções. Seguindo as novas tendências 
tecnológicas, o aplicativo cria um canal de comunicação 
com a população para receber as demandas e apresentar 
as soluções. As tratativas se iniciaram com uma amostra 
do que será possível incluir no aplicativo, dentre ativida-
des como solicitação de atendimentos públicos, emissão 
de documentos, execução de serviços como: capinação, 
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remoção de entulhos, demandas referentes ao abasteci-
mento de água, esgotamento sanitário, estacionamento 
rotativo pago Zona Azul,  iluminação pública dentre ou-
tras atividades, poderão ser conferidas pelo aplicativo. 
Para os microempreendedores individuais, por sua vez, 
poderão consultar o extrato de débitos, gerar boletos de 
pagamento e acessar licenças. Pelo aplicativo a popula-
ção terá acesso ainda ao o histórico de participação dos 
usuários, dicas de programações culturais, cadastro no 
SINE Manaus e tantos outros serviços em um único lugar.

A intenção da Semtepi é reunir todos os serviços das se-
cretarias e demais órgãos da Prefeitura de Manaus em um 
aplicativo mobile na palma da mão dos usuários e aproxi-
mar a população da administração municipal, que é um dos 
pilares do plano de governo do prefeito David Almeida.
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4DIMICRO
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O Dimicro foi idealizado em 2006, custandou à épo-
ca R$ 10 milhões para ser implementado, contudo, só foi 
inaugurado em junho de 2016, seguindo sem utilização al-
guma.  Em 2018 tramitou na Câmara Municipal de Manaus 
(CMM) um projeto de lei que regulamenta a utilização do 
espaço onde os galpões seriam disponibilizados às micro 
e pequenas empresas, mediante processo seletivo.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Semtepi, elabora 
estratégias para melhor utilizar o Micro Distrito Industrial 
de Manaus (Dimicro), localizado no ramal do Brasileirinho, 
zona Leste de Manaus. O espaço que deveria atender as 

DIMICRO4



micro e pequenas indústrias que prestam serviço ao Polo 
Industrial de Manaus (PIM), estava a mais 15 anos sen-
do subutilizado, servindo atualmente como depósito de 
bens inservíveis da prefeitura.

O titular da Semtepi, Radyr Júnior, e o subsecretário do 
órgão, Gustavo Igrejas, estiveram nas dependências do 
Dimicro, acompanhado do secretário municipal de Admi-
nistração, Ebenezer Bezerra, para avaliar as ações iniciais e 
realizar um mutirão de limpeza em parceria com a Secre-
taria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) e Instituto 
Municipal de Planejamento Urbano  (Implurb), conforme 
as orientações do prefeito David Almeida, para colocar o 
espaço em atividade. O espaço está sendo projetado e 
sofrerá modificações em suas estruturas físicas a fim de 
as micro e pequenas empresas como incubadora e acele-
radora de empresas. A ideia é para ainda este ano come-
çar as atividades.
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A Semtepi como responsável pela ad-
ministração e gerenciamento do DIMICRO 
vem trabalhando no projeto de recupera-
ção e adequação da área orçada, em apro-
ximadamente, em R$ 4 milhões de reais e 
que faz parte do Programa Mais Manaus, 
lançado no dia 17 de junho pelo prefeito 
David Almeida. 

Esse projeto visa contemplar, através de 
sua regulamentação, empresas ativas ou 
em fase de constituição que buscam apoio 
para desenvolver suas atividades produti-
vas e/ou aprimorar seus produtos e/ou 
seus processos, e que exerçam atividade 
lícita. A Semtepi acolherá empresas que 
atuem na área industrial visando promo-
ver geração de emprego e renda, inovação 
e progresso tecnológico.
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5ECONOMIA SOLIDÁRIA
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A Semtepi por meio do Departamento 
de Economia Solidária e Crativa conta com 
mais de 500 artesãos cadastrados, e tem 
como objetivo unir os artesãos e oferecer 
espaço e estrutura para exposição e ven-
da de seus produtos, além de promover 
capacitação empreendedora como forma 
de reforçar a renda de várias famílias em 
Manaus. 

O departamento iniciou suas atividades 
externas no mês de março com uma ex-
posição de artesanato em alusão ao Dia 
do Artesão, em parceira com a Uniarte Ma-
naus, no Casarão de Inovação Cassina, com 
a presença de 30 (trinta) artesãos, atra-
ções musicais e a realização de lives, res-
peitando os protocolos de distanciamen-
to em virtude da pandemia do Covid-19.  
Ainda em parceria com a Uniarte Manaus, 
a Fundação Municipal de Cultura, Turismo 
e Eventos (ManausCult) e o Manaus Plaza 
Shopping, deu inicio a Exposição de Arte-

ECONOMIA 
SOLIDÁRIA5

500artesãos
cadastrados
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sanato ‘Feira Tribal’, em comemoração ao Dia do Índio, no 
Manaus Plaza Shopping, que teve comercialização das pe-
ças tribais expostas e contou com a participação de 40 
(quarenta) artesãos locais que trabalham com arte indí-
gena. Na mesma semana foi realizada a “Expo Indígena”, 
uma exposição de artesanato em alusão ao Dia do Índio, 
celebrada no mês de abril, em parceria com a Loja Infos-
tore, no Piso Castanheiras do Manauara Shopping, expôs 
um acervo com 30 peças de diferentes artesãos, todos 
dentro da temática tribal, o que atraiu a visita de mais de 
3 (três) mil pessoas. 

Em alusão ao mês do trabalhador e ao dia das mães, em 
maio, foram realizadas Feiras de Artesanato itinerantes 
em parceria com as empresas da Zona Franca de Manaus, 
os Shoppings São José e Ponta Negra. Tendo o objetivo 
de desenvolver o segmento de artesanato e gerar o mo-
vimento dos produtos comercializados.

Iniciamos o mês de junho com a parti-
cipação na Expo Bionegócios do Amazo-
nas, uma realização do Instituto Piatam 
e Maskate TV como responsabilidade so-
cial e ambiental para celebrar a semana 
internacional do Meio Ambiente buscan-
do promover a realização de bionegócios 
e a disseminação do conhecimento para 
desenvolver e proteger a Amazônia. Com 
isso, ao todo, cinco diferentes artesãos ca-
dastrados no departamento de Economia 
Solidária da Semtepi expuseram suas bio-
jóias. Tendo esses artesãos movimentado 
sua renda, divulgando suas peças e fazen-
do networking. 
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6FOPAZFM
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Criado por meio do Decreto n.º 5.049/2021, de 29 de 
março de 2021 da Prefeitura Municipal de Manaus, o Fó-
rum Municipal Permanente de Articulação da Zona Franca 
de Manaus (FOPAZFM), tem como finalidade precípua pro-
mover e estimular a articulação entre os 3 pilares básicos 
da Zona Franca de Manaus (indústria, comércio e agrope-
cuária). O FOPAZFM é composto por titulares e suplentes 
de vários órgãos e entidades, a Semtepi exercerá a Secre-
taria Executiva do Fórum, sendo constituído por técnicos 
da subsecretaria operacional. A principal motivação para 
a criação do Fórum é o fato de que a Prefeitura de Manaus 
historicamente sempre esteve à margem das discussões 
que afetam nosso principal modelo de desenvolvimento. 

FOPAZFM - FÓRUM 
MUNICIPAL PERMANENTE 
DE ARTICULAÇÃO DA ZONA 
FRANCA DE MANAUS6

 Eu nunca tinha visto uma gestão 
municipal tão ativa, tão sensível e atuante 
como nesse momento. Querendo ouvir e 
discutir ideais para acrescentar soluções 
à sociedade”.Aderson Frota

Presidente
da Fecomércio
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Desta forma, espera-se que o FOPAZFM seja a porta de en-
trada dos principais anseios dos segmentos que compõe a 
Zona Franca de Manaus, especialmente no que se refere às 
políticas públicas sob a responsabilidade da nossa Prefeitura.

O primeiro encontro ocorreu com a presença do titu-
lar da Semtepi, Radyr Júnior, representando o Prefeito de 
Manaus, David Almeida, e teve pautas relacionadas ao fo-
mento de negócios que tratam de benefícios e a gera-
ção de renda para a sociedade, além, da aproximação do 
comércio varejista, de pequenos supermercados e esta-
belecimentos com agricultores e as agroindústrias locais, 
desenvolvimento de programas e ações de formação e 
capacitação, e apoio às atividades lideradas pelo Fórum.  

A primeira Reunião do Fórum ocorreu no dia 27 de abril de 
2021, no auditório da Prefeitura de Manaus. Nesta primeira 
reunião, a pauta foi livre, onde o Subsecretário Operacional, 
Gustavo Igrejas, explanou sobre a importância da criação do 
mesmo, futuros membros e aprovação da agenda para as 
próximas reuniões. Durante esse tempo de preparação fo-
ram ouvidas as Federações e Entidades, em reuniões pre-
paratórias, para elaborar demandas que serão apresentadas 
nas próximas reuniões. 

2ª Reunião 
do Fórum de 
Articulação da 
Zona Franca de 
Manaus
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Neste momento, o FOPAZFM deu andamento às delibe-
rações estabelecidas na primeira reunião e também dos 
encontros feitos entre as federações patronais e traba-
lhadores do comércio, da indústria e da agricultura. O se-
gundo encontro do fórum ocorreu no dia 22 de junho, no 
auditório da FIEAM, teve como pauta a regularização fun-
diária e georefenciamento do terreno completo do Distri-
to Agropecuário e Área de Expansão do Distrito Industrial; 
A recuperação das vicinais ZF4 e ZF5 e asfaltamento das 
vias da área de expansão do Distrito Industrial; Melho-
rias e revisão de valores para taxa de iluminação pública; 
Capacitação de mão de obra voltada para a indústria da 
Zona Franca de Manaus; Revitalização do Centro através 
das secretarias, bem como ocupação dos prédios antigos 
(como Bombeiros, INSS, Basa, Correios, Receita Federal); 
Promover o Refis Municipal e aderir Manaus ao Programa 
Garantia-Safra. Com isso visa definir estratégias para am-
pliar e fortalecer o modelo Zona Franca de Manaus, além 
de outros segmentos e que sirva de ponte entre a socie-
dade, prefeitura e a ZFM, para a resolução das principais 
necessidades da indústria, comércio e agropecuária.

 Desta forma, espera-se que o 
FOPAZFM seja a porta de entrada dos 
principais anseios dos segmentos que 
compõem a Zona Franca de Manaus, 
especialmente no que se refere às 
políticas públicas sob a responsabilidade 
da Prefeitura de Manaus”.

Gustavo Igrejas
Subsecretário 

de Assuntos 
Operacionais da 

Semtepi.
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7FUMIPEQ
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Em 31 de março foi sancionada a Lei n.º 
2.736 que trata da concessão de um au-
xílio aos empreendedores e informais de 
Manaus, regulamentada pelo Decreto Mu-
nicipal n.º 5.059 de 14 de abril. Ambas as pro-
posituras da Semtepi/FUMIPEQ alinhadas 
com demandas políticas da Prefeitura de 
Manaus e em prol da continuidade da ati-
vidade econômica e manutenção de em-
prego em razão da pandemia do Covid-19, 
tendo como resultado, quase 16 mil em-
preendedores cadastrados, onde 6 mil fo-
ram contemplados com o auxílio emergen-
cial – Auxílio Empreendedor. 

Foram iniciadas as tratativas para con-
tratação, por meio do FUMIPEQ, dos ser-
viços de reformas do DIMICRO e do Local 
Casa de Praia. O intuito é entregar para a 
sociedade espaços de empreendedorismo 
e inovação e contribuir para a retomada da 
economia de Manaus, apoiando o fortale-

FUMIPEQ7

6.000pessoas
contempladas

16K
empreendedores

cadastrados
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cimento de pequenos negócios e oportunizando a gera-
ção de emprego e renda.

O Programa de Aceleração de MEIs, por meio da implan-
tação do Projeto SALTO da Impact Hub, está previsto para 
o início do segundo semestre de 2021, com a utilização do 
espaço do Casarão da Inovação Cassina, visando atender 
até 200 empreendeendedores MEIs que receberão men-
toria e consultoria durante 3 meses, com o intuito de re-
duzir a informalidade, a taxa de mortalidade das empresas 
e o inadimplemento desses empresários no que se refere 
às suas obrigações tributárias.

O Programa Mais Inovação terá apoio e investimento 
do FUMIPEQ na monta de R$ 4,9 milhões até 2023, para 
formar programadores do nível básico ao avançado e de-
senvolver startups. A intenção é fortalecer o ambiente de 
inovação em Manaus, bem como implementar o conceito 
de Smarts Cities. 

Reunião de 
concessão 
do auxílio 

emergencial aos 
empreendedores
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A necessidade desse projeto surgiu do 
crescimento desenfreado de borracharias 
que causam impactos ambientais severos 
e a informalidade desses empreendedo-
res. Os contêineres apresentam potencial 
para serem utilizados como oficinas de 
borracharia, disponibilizados em espaços 
públicos de Manaus. 

O objetivo geral é fomentar o empre-
endedorismo nesse segmento, tendo o 
conceito para utilização de contêineres o 
desenvolvimento, econômico, ambiental, 
social e inovador dos serviços prestados 
por esses borracheiros. Além de tirá-los da 
informalidade através do cadastro no ban-
co de dados do Fundo Municipal de Em-
preendedorismo e Inovação. 
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8ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO
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ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO8

A ASSCOM da Secretaria Municipal do Trabalho, Em-
preendedorismo e Inovação opera por meio do Jornalismo, 
da Publicidade e das redes sociais, funcionando também 
como porta-voz da administração municipal.

Com as redes sociais e o monitoramento constante da 
população sobre os atos governamentais, a execução de es-
tratégias eficazes de comunicação é o ponto essencial para 
que se mantenha um diálogo coerente com a sociedade e 
veículos de imprensa.  Investir em ferramentas de comuni-
cação implica na construção de uma imagem e reputação 
de eficiência.

A Semtepi cresceu somente nesses 180 dias, mais de 
10.000 seguidores em suas redes sociais, deste mais de 9.500 
somente no instagram que hoje tem o alcance de 1.109.194. 
A Assessoria ficou em primeiro lugar em releases da Prefei-
tura de Manaus nos meses de abril e maio e no ranking geral 
encontra-se em segundo lugar com o total de 244 matérias 
enviadas, mencionandoa Semtepi na mídia mais de 5.000 
vezes.



47

ALCANCE DE 

1.109.194
SOMENTE NO INSTAGRAM

EX
PECTATIVA

20192018

4.5k
SEGUIDORES

20.8k
SEGUIDORES

2020 2021

29k
SEGUIDORES

40k
SEGUIDORES

37.8K
SEGUIDORES

10K
seguidores

REDE SOCIAL

SOMENTE NESSES 

180
MAIS

dias

 INSTAGRAM

Janeiro
401

Fevereiro
347

Março
1.016

Abril
1.672

Maio
1.716

Junho
820

CLIPPING
INSTAGRAM SEMTEPI

SITE SEMTEPI
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
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A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo 
e Inovação priorizou nesses 180 dias de gestão a busca 
por melhorias de suas atividades e serviços executados 
junto a Prefeitura de Manaus. Entre as maiores preocupa-
ções e desafios da gestão nesses 180 dias e para os próxi-
mos anos estão o fortalecimento da participação popular, 
a integração dos departamentos na tentativa de oferecer 
melhores serviços à população, fomentar o ambiente de 
inovação na cidade de Manaus e ter agilidade na entrega 
de serviços satisfatórios e qualificados para os cidadãos 
que mais precisam.

Através da capacidade técnica operacional dos seto-
res meios e finalísticos e o compromisso da atual gestão, 
mesmo em um cenário pandêmico a Semtepi obteve ex-
celentes resultados. Diante, da nova realidade, fortaleceu 
o planejamento estratégico para executar as metas e 
aperfeiçoar os serviços oferecidos à população; ofertou 
qualificação profissional de qualidade; vem fomentando, 
apoiando e desenvolvendo atividades de cunho inovador, 
tecnológico e empreendedor; valorizando a cultura re-
gional e implementando ações para a economia local por 
meio dos artesãos. 

Apesar do cenário atípico em que estamos vivendo, a 
Semtepi vem avançando com significativa melhoria quali-
tativa / quantitativa dos serviços prestados à população.

CONSIDERAÇÕES
FINAIS






