
 

MUNICÍPIO 
 
NOME: São José do Egito 

UF: Pernambuco 

SITE OFICIAL: gabinete@saojosedoegito.pe.gov.br 

 
INICIATIVA 
 
TÍTULO:  Agência de Desenvolvimento Ecônomico de São José do Egito - ADESJE 
 
OBJETIVO  
 
Promover o desenvolvimento local sustentavél através do desenvolvimento das potencialidades e da 
promoção de oportunidade de de geração de emprego e renda. 
 
 
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO:  
 
INÍCIO:  O projeto teve inicio em Junho de 2013  

CONCLUSÃO:  O projeto é permanete 

SITUAÇÃO: ☐ Fase de planejamento 

 ☒ Em andamento 

 ☐ Finalizado 
 
ATIVIDADES  
 
A Agência de Desenvolvimento Econômico de São José do Egito - ADESJE, tem suas ações pautadas em 
três pilares: Capacitação, formalização e acesso ao crédito. As atividades são realizadas de forma 
contínua e já superam as fronteiras do municipio, visto que o território do alto Pajeú, também usurflui 
dos serviços prestados  pela agência. A ADESJE concetra parcerias de interesses dos empresários para o 
desenvolvimento dos seus negócios , dentre essas parcerias contamos com o SEBRAE, SENAI, SENAC, 
SANAR, AGEFEPE, BNB, SICOOB PAJEU, IFsertao, CDL E ACIAGRO. 
 

RESULTADOS 
 
SITUAÇÃO ANTERIOR 
 
O Municipio de São José do  Egito, assim como todos os municipios do sertão do pajeú apresentam 
graves problemas climáticos refletindo na economia e no bem está social. Para estes municipios a maior 
fonte de renda  está no emprego público, em especial as prefeitura, as aposentadorias e as 
tranferencias dos beneficios sociais. As práticasde assegurar recursos através da adversidade climática já 



 

não se concebe diante das oportunidades e avanço no conhecimento e nas difentes chances de 
capacitação e modernização da base economica do municipio. 
 
SITUAÇÃO ATUAL 
 
Com a sanção e implementação da Lei Geral Municipal nr.033/13, que trata diferenciado e favorecido ás 
ME, EPP, e MEI, e de acordo com o que diz a lei complementar  123/2006 , permitiu o enfoque no 
desenvolvimento das micro e pequenas empresas, na formalização do empreendedor individual e na 
capacitação da mão de obra para atendimento as empresas locais. Temos  agentes de desenvolimento e 
foi criada a Agência de desenvolvimento econômico de são josé do egito a  sala do empreendedor em 
pleno funcionamento. Com mais de 600 formalizações, mais de 1000 beneficiados com capacitação, 
incentivo as compras governamentais, licitações excluivas para ME, EPP e MEI, e através dos parceiros 
agentes financeiros foi injetado na economia local mais de cinco milhões de reais em crédito, tais ações 
tem contribuido sgnificamente  para o  desenvilvimento local. Através de Agência estamos trabalhando 
na articulação para implantação de um Centro de Referência do IFsertão e um pólo de Educação a 
Distância.    
 
PORQUE A INICIATIVA É INOVADORA? 
 
A iniciativa é inovadora  porque tem uma visão  sustentavel de   crescimento local , uma vez que prioriza 
a promoção do desenvolimento e oportunidades de negócios fazendo com que as pessoas sejam 
capazes de gerar sua própria renda e tornen-se menos dependentes da prefeitura e das tranferências de  
de renda do governo federal. 
 
 
PORQUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA? 
 
A iniciativa deve ser selecionada por ter obtido resultados  concretos na execução do projeto e também 
porque seria uma fonte motivadora para os realizados desta ação, permitindo ainda mais o empenho e 
compromisso na continuidade do projeto. A base para o dsenvolvimento esta centrada em tres pilares 
CAPACITAÇÃO, FORMALIZAÇÃO E ACESSO AO CREDITO. 
 
  
 

CONTATO PREFEITO(A) 
 
NOME: Romério Augusto Guimarães 

TELEFONE: (87)99991-4298 

E-MAIL: romerioaugusto@hotmail.com 

 

CONTATO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
NOME: Clodoaldo Lopes  

TELEFONE: (87)99989-1100 

E-MAIL: gabinete@sãojosedoegito.pe.gov.br 

 


