Programa Balde Cheio em
Minas Gerais
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Balde Cheio em Minas Gerais
Objetivo
• transferência de tecnologia de produção
intensiva de leite e gerencial a técnicos e
produtores.
• capacitação
através
de
técnicos
multiplicadores (extensionistas locais).
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Balde Cheio em Minas Gerais
Percepção da FAEMG/SENAR
Alcança produtores
com pouco acesso
à assistência
técnica

Promove parcerias
entre entidades
relacionadas à
agropecuária
e a atividade
leiteira

Promove a interação entre pesquisa e extensão,
propiciando a capacitação técnica e gerencial
adequada ao produtor
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Balde Cheio em Minas Gerais
Funcionamento
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Balde Cheio em Minas Gerais
Quem é quem?
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Balde Cheio em Minas Gerais
Quem é quem
• SISTEMA FAEMG: Coordena e gerencia os resultados do
Programa.
• Entidade parceira local: Coordena localmente o
Programa, disponibilizando o técnico e organizando os
produtores.
• Técnico extensionista local: é o responsável pela
transmissão do conhecimento para os produtores
participantes.
• Coordenador Técnico: é contratado para repassar a
metodologia e monitorar o Programa nos municípios, em
uma visita anual a cada município.

• Supervisor Regional: é contratado para supervisionar
todos as unidades demonstrativas, em visitas trimestrais a
cada município.
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Balde Cheio em Minas Gerais
Quem pode ser um parceiro local

• A entidade parceira local é aquela que assume formalmente
a responsabilidade pela implantação e condução do

Programa no município, podendo ser pública ou privada;
• Em todo município onde houver representação classista

formal, através do Sindicato de Produtores Rurais, caso o
mesmo não esteja à frente da iniciativa de implantar o
Programa, este deverá ser convidado para participar da
implantação, dando anuência e sendo cossignatário do
Termo de Compromisso.
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Balde Cheio em Minas Gerais

Qual o perfil do técnico extensionista local

• O técnico extensionista local deverá ser
técnico em agropecuária ou com curso

superior nas área de ciências agrárias
(agronomia ou zootecnia) ou medicina
veterinária.
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Balde Cheio em Minas Gerais

Qual o perfil do produtor para participar do
Programa

• A metodologia não preconiza porte ou volume de
produção de leite, sendo adaptável a qualquer
tipo de produtor e propriedade;
• O produtor deverá, no entanto:
 Ter a produção de leite como atividade principal;
 Estar à frente da gestão da propriedade (sem
interferência de terceiros: administradores, gerentes,
etc.), e, principalmente;
 Estar aberto e disposto a adotar as mudanças que
serão sugeridas pelo Programa e a fazer as anotações
de despesas e demais registros exigidos.
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Balde Cheio em Minas Gerais
Responsabilidades
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Balde Cheio em Minas Gerais
Responsabilidades
(Sistema FAEMG)
 coordenar o Programa, por meio da Assessoria Técnica da
Faemg;
 promover os cursos de capacitação/treinamento complementares;
 articular a adesão e participação de novos grupos de produtores;

 disponibilizar o Coordenador Técnico e Supervisores Regionais do
programa, por intermédio de contrato de prestação de serviços;
 arcar com as despesas deslocamento do Coordenador Técnico e

Supervisores Regionais aos municípios participantes do Projeto que
recebem sua visita direta;
 gerenciar o Sistema de Avaliação de Desempenho do Projeto. 12

Balde Cheio em Minas Gerais
Responsabilidades
(Entidade Parceira Local)
 responsabilizar-se pela
Programa no município;

implantação

e

coordenação

do

 organizar as visitas do Coordenador Técnico e Supervisor
Regional, inclusive convidando o maior número de produtores de
leite e técnicos do município e região para dela participar;
 remunerar e acompanhar o desempenho do(s) técnico(s)
capacitado(s) pelo Programa;

 selecionar a Unidade Demonstrativa do município, em
conjunto com o técnico local e o Coordenador Técnico;
 custear as despesas de hospedagem e alimentação do
Coordenador Técnico e Supervisor Regional durante suas visitas
ao município.
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Balde Cheio em Minas Gerais
Responsabilidades
(Coordenador Técnico)
 capacitar e acompanhar os técnicos ligados às Entidades
Parceiras municipais em suas visitas, avaliando seu
desempenho e do grupo de produtores assistido;
 acompanhar o trabalho dos supervisores regionais, através
de visitas anuais a cada município participante;
 apoiar a FAEMG na avaliação e aferição de dados (técnicos e
econômicos) oriundos das Unidades Demonstrativas, para
alimentação do Sistema de Avaliação de Desempenho do
Projeto.
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Balde Cheio em Minas Gerais
Responsabilidades
(Supervisores Regionais)
 Supervisionar os técnicos ligados às Entidades
Parceiras municipais em suas visitas, avaliando seu
desempenho e do grupo de produtores assistido, através
de visitas trimestrais a cada município participante;
 apoiar a FAEMG na coleta, avaliação e processamento
de dados (técnicos e econômicos) oriundos das Unidades
Demonstrativas, para alimentação do Sistema de
Avaliação de Desempenho do Projeto.
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Balde Cheio em Minas Gerais
Responsabilidades
(Técnico Extensionista Local)
 organizar e estar presente a todas as visitas do Coordenador Técnico e do Supervisor Regional;

 participar dos treinamentos e demais atividades propostas pela FAEMG no mínimo 1 (uma) vez por
ano, sendo importante a presença em todos os eventos que for convidado;
 assistir a Unidade Demonstrativa e as Unidades Assistidas com a frequência de no mínimo 1 (uma)
vez por mês, combinada com a coordenação local do Programa;

 repassar à coordenação geral do Projeto o cadastro dos produtores atendidos e os dados técnicos e
econômicos da(s) Unidade(s) Demonstrativa(s) e Unidade(s) Atendida(s), de acordo com a
metodologia determinada no Sistema de Avaliação de Desempenho do Projeto.
 cadastrar todos os produtores participantes do Programa na plataforma do Programa Balde Cheio;

 sincronizar as planilhas e inserir todas as informações técnicas e econômicas mensalmente de todas
as propriedades Demonstrativas e Assistidas na Plataforma do Programa Balde Cheio;
 comunicar toda e qualquer inserção e/ou exclusão de produtor(es) a entidade parceira local e a
FAEMG;

 fornecer ao coordenador local do Programa o(s) Relatório(s) gerados pela plataforma do Programa
Balde Cheio;
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Balde Cheio em Minas Gerais
Responsabilidades
(Produtor)
 estar presente e receber o Técnico Local nos dias previstos de visita em sua
propriedade;
 cumprir, nos prazos determinados pelo Técnico, as atividades estabelecidas;

 fazer todas as anotações de despesas, controle leiteiro, registro de animais,
dados climatológicos, etc., exigidos pelo Programa;
 realizar anualmente controle sanitário do rebanho, através de exames de
brucelose e tuberculose, além da vacinação contra aftosa;
 participar das reuniões na Unidade Demonstrativa do seu município sempre
que o Coordenador Técnico ou Supervisor Regional estiver presente;

 participar das atividades programadas pela Entidade Local responsável pelo
Programa.
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Balde Cheio em Minas Gerais
Etapas para adesão
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Balde Cheio em Minas Gerais
Etapas para adesão (parte 1)
1.

Contato da entidade interessada com a FAEMG;

2.

FAEMG indica um programa em funcionamento (Unidade Demonstrativa) para visita
da entidade e de produtores interessados (nesse momento as pessoas conhecem o
Programa, o que ele faz e o que ele não faz, decidindo ou não pela adesão);

3.

A entidade e os produtores decidem aderir ao programa, formam um grupo e
definem o técnico que irá ser capacitado para atendê-los (o técnico é de
responsabilidade e contrapartida da entidade e dos produtores no programa, que
arcam com todos os seus custos – remuneração, despesas de viagem nos
treinamentos e visitas de acompanhamento, etc.);

4.

O Técnico será encaminhado para “estágio” de uma semana em um programa que
esteja funcionando, indicado pela FAEMG e Coordenador Técnico;

5.

Será realizada, pelo supervisor regional e/ou coordenador técnico do Programa
Balde Cheio, a palestra de mobilização dos produtores da região, membros das
entidades de classes parceiras e demais interessados pelo Programa Balde Cheio
no município solicitante, onde serão esclarecidas todas as dúvidas. Nesta
oportunidade será encaminhado para preenchimento e assinatura o Termo de
Compromisso e adesão ao programa, assim como o cadastro do técnico, para o
responsável da entidade parceira no município. Esse responsável será denominado
coordenador local do programa e será o contato da FAEMG no município. A ele
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será relatado qualquer problema com o andamento do programa

Balde Cheio em Minas Gerais
Etapas para adesão (parte 2)
6.

Será agendada a primeira visita do Coordenador Técnico ou Supervisor
Regional ao município, onde deverão estar presentes os produtores,
técnico e o coordenador local. Nesse momento serão dirimidas as
dúvidas sobre o programa e colocado o compromisso de todos com o
mesmo;

7.

Entidade, técnico e produtores escolhem a Unidade Demonstrativa do
município e informam ao Coordenador Técnico e Supervisor Regional;

8.

O técnico irá acompanhar o Coordenador Técnico ou Supervisor
Regional do Programa nas visitas deles na região, para se inteirar de
suas obrigações (essa agenda será definida pelo Coordenador Técnico
ou Supervisor Regional);

9.

O Técnico será encaminhado para treinamento de nivelamento, em Belo
Horizonte, em data previamente informada;
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Balde Cheio em Minas Gerais
Termo de Compromisso
• O Termo de Compromisso prevê que a Entidade Parceira
Local:
 responsabiliza-se e indica um representante que terá dedicação às
atividades do Programa, inclusive apoiando e organizando as
visitas do Coordenador Técnico e Supervisor Regional ao
município;
 acompanha as atividades e comprova o desempenho satisfatório
do Técnico Extensionista Local, consoante às normas definidas
pela coordenação do Programa;
 realiza o pagamento das despesas de hospedagem e alimentação
do Coordenador Técnico e do Supervisor Regional, conforme
acordo prévio estabelecido, quando o mesmo estiver presente no
município representado no termo.
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Balde Cheio em Minas Gerais
Termo de Compromisso
• A inobservância dos requisitos citados implicará na
suspensão dos trabalhos e o cancelamento das visitas
trimestrais programadas pelo Supervisor Regional do
Programa.
• O Termo de Compromisso será periodicamente
renovado entre o SISTEMA FAEMG e a Entidade
Parceira Local, de acordo com a necessidade.
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Balde Cheio em Minas Gerais
Desligamento do município
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Balde Cheio em Minas Gerais
Desligamento do município
• O município que descumprir qualquer uma das normas e
condições, tanto por parte da Entidade Parceira Local como
do Técnico Extensionista Local, em um primeiro momento,
será suspenso, sendo canceladas todas as visitas e atividades
previstas até sua regularização;
• A suspensão e o motivo serão comunicados verbalmente ao
Coordenador da Entidade Local;
• Caso a regularização não ocorra em um prazo de três meses, o
município terá sua participação cancelada, sendo interrompida
todas as atividades do Programa;
• O cancelamento e o motivo serão comunicados oficialmente por
correspondência, através de carta registrada encaminhada ao
Coordenador da Entidade Parceira Local;
• O município desligado não poderá utilizar o nome ou a marca do
Programa, sendo informada sua condição no site da FAEMG.
24

Mais informações...
Elaboração do projeto:
Assessoria Técnica da FAEMG (Comissão Técnica de
Bovinocultura de Leite da FAEMG)
Coordenador do Projeto pela FAEMG:
Wallisson Lara – wallisson.lara@faemg.org.br ou
baldecheio@faemg.org.br – (31) 3074-3047
Coordenador do Projeto pelo SENAR:
Luiz Ronilson de Paiva – luiz@senarminas.org.br –
(31) 3074-3073
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