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CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO AOS
PRODUTORES RURAIS DO BRASIL
Levar conhecimento técnico, capacitação tecnológica e informação para os produtores
rurais. Esse era o desafio do Sistema CNA/SENAR, que optou investir em um canal de
televisão para chegar a todas as regiões do país. Assim, nasceu a ideia do Canal do
Produtor TV.
Para concretizar esse importante projeto foi realizada uma parceria com o Canal Rural, a
principal emissora do agronegócio brasileiro. Com isso, o Canal Rural criou o Canal Rural X, que disponibiliza o sinal para as antenas parabólicas digitais, que podem alcançar
mais de 3,5 milhões de lares. Sem contar a transmissão pelo site do próprio Canal Rural
e no portal do Canal do Produtor na internet.
Na programação, um conjunto de programas pensados para orientar os produtores
rurais e capacitar os profissionais em assistência técnica e gerencial. Saúde e qualidade
de vida também fazem parte do Canal. Espaço para debates e análises são outro diferencial. Além da cobertura das principais notícias do setor agropecuário em todo país.

Essa conquista só foi possível pela integração do sistema CNA/SENAR, Federações e
sindicatos, que contribuíram para criar a maior rede de comunicação do país. Hoje, a
participação das entidades representativas dos produtores rurais é fundamental para
uma programação diversificada, que mostra a realidade e as dificuldades enfrentadas
em todas as regiões. Mas também apresenta soluções e ideias, que podem ser levadas
a todas as regiões brasileiras.
O ano de 2017 vai ser o momento de ampliar o número de pessoas que assistem a
Maior Escola da Terra. Para isso, o Sistema CNA/SENAR vai realizar novas ações de
divulgação em parceria com federações e sindicatos.

22. canal do produtor tv

Depois de oito meses no ar, o Canal do Produtor TV conseguiu consolidar uma programação atraente com aulas, capacitações e informações para produtores rurais, profissionais do campo (agrônomos, veterinários, zootecnistas, trabalhadores) e lideranças
sindicais. O Canal se tornou referência quando se busca notícias do setor.
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Transformar cada sindicato em uma sala de aula é a nova meta do Canal do Produtor
TV. Fazer dos sindicatos um ponto de encontro para troca de experiências e ampliar o
conhecimento sobre agricultura e pecuária. Mais um serviço que as entidades poderão
prestar aos associados.

AÇÕE S E CONQU I S TA S DA AGROPEC UÁ R I A BR A SI L E I R A

Outra iniciativa importante é aumentar ainda mais a participação das federações e sindicatos na programação. Com novos recursos tecnológicos, as entidades estaduais e
municipais terão mais espaço no Canal. Inclusive com entradas ao vivo pelo sistema de
videoconferência.
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