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Introdução: A parceria entre o Centro Universitário do Leste de Minas Gerais
(Unileste) e o Instituto Cenibra, busca levar a formalização jurídica de associações,
diante de situações existentes nas comunidades de pequenas regiões, assistidas pelo
Instituto Cenibra. Em sentido amplo a associação é uma iniciativa formal ou informal
reunindo assim pessoa física ou sociedade jurídica com a mesma finalidade, seguindo
a doutrina do associativismo, e visando a crença de que na união pode-se encontrar
soluções para conflitos de uma sociedade, sendo ela sem nenhuma finalidade lucrativa.
Objetivo: Com o objetivo de formalizar, estruturar e profissionalizar as associações
para o  mercado de Periquito, tendo como meta a comercialização e utilização dos
recursos naturais da região. Levando cursos de economia solidaria, orçamento familiar,
empreendedorismo, formação de preço e preenchimento de fichas técnicas para
processo de precificação dos produtos. Metodologia: A metodologia empregada foram
as visitas técnicas, entrevista de diagnóstico e a analise documental e bibliográfica,
fazendo o levantamento de pendencias junto à receita federal, investigando novas
propostas para enquadramento jurídico, analisando os pros e os contras de se manter
uma associação comunitária, levando ao direcionamento de vários aspectos até a
concretização do projeto Comunidade em Ação no 3º Setor. Resultados: Nos distritos
de Periquito as comunidades envolvidas no projeto foram Associação Mulheres
Vitoriosas, de São Sebastião do Baixio; Associação Comunitária Buscando o
Progresso, de Serraria e Associação APRAFASC (Associação do produtores rurais da
agricultura familiar de Santa Cruz), do Córrego de Santa Cruz. Nas comunidades
visitadas foram verificadas a documentação fiscal, nas etapas de diagnóstico, para
viabilizar convênios institucionais e captação de recursos através de futuros projetos.
Para operacionalização das associações, foi investigado o andamento das ações de
planejamento e execução das ações para produção, onde a equipe de extensionistas
esteve com capacitação para gestão, avaliações de mercado, levantamento de custo
para precificação e listou os produtos que deverão ser produzidos pelas comunidades.
Através da capacitação, padronização e oferecendo produtos de qualidade, as
associações vem se organizando, apoiadas pelo projeto Comunidade em Ação,
anunciando novas possibilidades de atuação no mercado e contribuindo para geração
de renda nas  comunidades.
 Conclusão: Percebe-se a necessidade de fortalecimento da comunicação e o vinculo
entre os associados, trabalhando para a excelência e apoiando nas áreas contábil,
administrativa, arquitetônica e psicológica, mantendo o trabalho realizado com a
equipe do Unileste e o Instituto Cenibra, conseguindo chegar ao o objetivo de
estruturar e organizar as associações.
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