
 

 
 

 

 

 

Incop - Incubadora de Empreendimentos Sociais e Solidários da Universidade Federal de Ouro Preto 

Email: incop@ufop.edu.br.  Site: www.incop.ufop.br 

Informativo Incop 
Número 06- Ano 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 Associação Maria Efigênia (AME) 

 

Escrito por Vitor Eduardo dos Santos Cabral 

 Revisado por Aline Mara Alves Soares 

 

Data de publicação: 17 de setembro de 2020 

 

Resumo: Vamos conhecer um pouco sobre o processo de incubação realizado na Associação 

Maria Efigênia, atuante desde 2011 na produção de uma multimistura que vem sendo usada como 

suplemento alimentar por pessoas enfermas e/ou vulneráveis socialmente. O projeto visa prestar 

apoio sociotécnico em aspectos organizacionais, administrativos, econômicos e sociais. 

 

Há cerca de 50 anos, Dona Maria Efigênia, mais conhecida como “Maria da Lavagem” destinou 

sua vida à realização de ações sociais diante do que observava nas comunidades de João 

Monlevade. Em 1982 passou a participar de cursos, em Ipatinga, que aprofundavam na questão 

da desnutrição, com explicações de especialistas que buscavam formas de contornar tal situação. 

Assim, após tomar conhecimento de misturas de cereais entre outros alimentos que deveriam ser 

incorporados à alimentação, criou sua própria receita, e passou a pedir apoio daqueles que já 

colaboravam, para então unir os elementos necessários à sua “mistura” e distribuí-las aqueles que 

precisavam de modo gratuito.  

 

Em 2011 Dona Maria falece, mas deixa um grande legado. Sua filha, Ana Elizabeth, buscando dar 

continuidade ao trabalho da mãe funda a Associação Maria Efigênia – AME, em setembro desse 

mesmo ano. Logo, Beth buscou disseminar as ações sociais e regularizar a “farinha nutricional”.  

Acompanhada de uma nutricionista responsável reformulou o suplemento idealizado pela mãe e 

voltou a distribuí-lo pelo município juntamente com associados e voluntários. A associação 

atualmente conta com 10 associados e 4 voluntários, possuindo sua sede no bairro Baú em João 

Monlevade. Ela realiza a produção de cerca de 1000 pacotes da multimistura que é distribuída em 

pastorais, postos de saúde, instituições sociais, além de entregá-la em diversos bairros da cidade. 

  

Além da produção da multimistura, a associação realiza doação de roupas e campanhas de 

arrecadação de alimentos para formulação e distribuição de cestas básicas destinadas às famílias 

vulneráveis socioeconomicamente.  A AME realiza também eventos como festas juninas, gincanas 

solidárias, em prol de manter a produção da farinha nutricional, bem como de promover 

momentos de lazer e cultura. Com o advento da pandemia, passou a doar máscaras de proteção 

e materiais de higiene e limpeza. 
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A Associação Maria Efigênia (AME) segue os preceitos da economia da dádiva (dar, receber e 

retribuir), desse modo é necessário a colaboração da sociedade para que a mesma consiga 

retribuir [1]. Neste contexto enquadram-se os voluntários, que prestam apoio às atividades 

exercidas na associação retribuindo o serviço prestado. Devido à falta de recursos humanos, 

atividades da associação que demandam de uma maior mão de obra ou mão de obra qualificada, 

muitas vezes não são possíveis de serem feitas, limitando as ações da associação. 

 

Atualmente na AME foram identificados problemas administrativos que vem afetando o trabalho 

desenvolvido e as relações de parceria. Além disso outra questão está no desenvolvimento, 

seleção, treinamento e permanência dos voluntários. 

 

A Incubadora de Empreendimentos Sociais e Solidários da Universidade Federal de Ouro Preto 

(Incop) tem atuado para apoiar as ações da associação através da pesquisa-ação. A partir da 

incubação, a Incop elaborou um projeto de extensão para apoio as ações da AME. Esse tem por 

finalidade o fortalecimento da associação, através da assessoria sociotécnica prestada, apoiando 

em aspectos organizacionais, administrativos, sociais, entre outros.  

 

Logo, a partir de visitas semanais, foi iniciada uma análise da realidade da associação, além da 

realização de estudos em temáticas relevantes, reuniões com liderança e associados, elaboração 

de planos de ação e relatórios. Contudo, com início da pandemia do COVID-19 as atividades da 

associação foram suspensas, o que também trouxe efeitos ao trabalho da Incop. 

 

Mesmo diante da paralização do trabalho desenvolvido algumas ações remotas tiveram de ser 

feitas, uma vez que a AME passava por processo de concorrência de edital municipal para 

subsidiar suas ações. A Incop acompanhou o processo de estruturação, submissão e aprovação 

da AME, ficando sua proposta em primeiro lugar na linha a qual se direcionou.  

 

Entre as atividades realizadas no projeto, a incubadora tem buscado estratégias para reestruturar 

o processo produtivo e organizacional. Assim visa o desenvolvimento de formações em temas 

relevantes, a criação de ações de planejamento e controle produtivo, melhoria na perspectiva do 

trabalho voluntário e associativo, entre outras.  

 

Diante de necessidades da AME, agravadas pela pandemia, e conforme percepções vindas da 

incubação, a Incop em conjunto com a organização desenvolveu uma campanha de arrecadação 

de matéria-prima para fabricação do suplemento, onde acompanhará todo processo e 

direcionamento de recursos à produção.  Além disso, mantém a busca de editais aos quais a 

mesma se enquadre e estuda um processo de ampliação e divulgação das ações da AME. 
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Deste modo, o intuito do processo de assessoramento fornecido à AME está no fortalecimento 

organizacional, na busca pela sustentabilidade em âmbitos social, econômico, político e cultural 

da associação. Ligado a isso, a incorporação de elementos da Economia Solidária a qual abrange 

o trabalho da Incop. 
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