
 

 

 

 

Belo Horizonte, 5 de abril de 2021. 
 

CIRCULAR 006/21-PRES 

ASSUNTO: ATeG BALDE CHEIO 
 

Prezado Presidente,  

Seguindo a linha de ações cada vez mais integradas em prol do sucesso do produtor rural 

mineiro, o Sistema FAEMG/SENAR/INAES/SINDICATOS informa que reuniu seus dois 

principais programas de assistência técnica e gerencial para pecuária leiteira em um só.  

A partir deste ano, o Programa Balde Cheio passa a ser gerido pelo SENAR MINAS com a 

mesma metodologia do Programa ATeG Leite – doravante, ambas iniciativas se fundem para 

se tornar um único programa, o ATeG Balde Cheio.  

As equipes de técnicos e supervisores já estão trabalhando juntas, sendo capacitadas para 

nivelamento dos procedimentos e para atuar sob a mesma metodologia. A união dos 

programas também abre mais oportunidades para criação de novos grupos de produtores. 

Para este ano, a previsão é atender mais 1.000 pecuaristas. No total, o novo ATeG Balde 

Cheio vai beneficiar mais de 5.000 produtores de leite no estado até o fim do ano. 

Os produtores que já faziam parte do programa Balde Cheio continuarão contando com seus 

competentes técnicos, agora com habilidades ainda mais aprimoradas para auxiliar as 

propriedades. Os produtores que já contavam com o ATeG Leite, e os que ingressarem no 

ATeG Balde Cheio contarão com o programa durante o ciclo de dois anos, sendo os técnicos 

capacitados na nova metodologia decorrente da fusão dos dois programas.  

O Balde Cheio traz para o Programa ATeG toda sua experiência no aprimoramento de 

técnicos de campo, enquanto passa a contar com a metodologia da assistência técnica e 

gerencial do SENAR, que, comprovadamente, promove aumento da produtividade, da 

qualidade e da lucratividade para a cadeia leiteira.  

Os Sindicatos de Produtores Rurais seguem como entidades de referência para produtores 
que desejam ingressar nos grupos do Programa ATeG Balde Cheio. Para mais 
informações, solicitamos entrar em contato com a Gerência de Assistência Técnica e 
Gerencial pelo e-mail gatg@senarminas.org.br. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Roberto Simões 
Presidente 
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