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Dia de Campo na TV e Prosa Rural falarão sobre as boas práticas agrícolas no café 

  Arquivo Embrapa Café 

 
Boas práticas no manejo da lavoura  

  As Boas Práticas Agrícolas aplicadas ao café serão tema, este ano, de 

um Dia de Campo na TV e um programa de rádio Prosa Rural, ambos 

produzidos pela Embrapa Informação Tecnológica. Os programas, que 

serão produzidos com informações da Embrapa Café, tratarão, 

especialmente, da aplicação do conhecimento no uso sustentável dos 

recursos naturais para a produção agrícola, buscando a viabilidade 

econômica e social e gerando produtos saudáveis, isentos de 

contaminação e resíduos.  

 

O Dia de Campo na TV será exibido no mês de agosto e o Prosa Rural, na segunda semana de outubro. 

Os programas trarão informações importantes para produtores rurais, técnicos, pesquisadores, 

estudantes, donas-de-casa e empresários do agronegócio interessados na contribuição da pesquisa 

agropecuária para a vida moderna com mais qualidade. 

 

As programações do Dia de Campo na TV e do Prosa Rural são divulgadas, pela Embrapa Informação 

Tecnológica, sempre no início de cada ano. O objetivo do Dia de Campo na TV é apresentar os resultados 

da pesquisa agropecuária gerados pela Embrapa para diversos segmentos da sociedade – produtores 

rurais, pesquisadores, professores, estudantes, donas-de-casa, técnicos, empresários, entre outros. 

 

O programa já completou mais de dez anos, e sua programação abrange diversas áreas, como: produção 

de grãos, frutas e hortaliças, reprodução e alimentação animal, pastagens, agroindústria, agricultura 

familiar, instrumentação agropecuária, biotecnologia, recursos naturais e meio ambiente. O café já foi 

tema do programa em várias ocasiões, tratando de assuntos atuais e de interesse do agronegócio, tais 

como cafeicultura orgânica e sustentabilidade ambiental na produção do café. 

 

O programa Prosa Rural traz informações úteis para os produtores do campo juntamente com músicas de 

artistas locais, receitas, dicas, poesia, utilidade pública, entre outros. O Prosa Rural é distribuído, 

gratuitamente, para rádios de todo o Brasil, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária (Abraço), da Radiobrás, do 
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Ministério das Comunicações e da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert). 

 

As programações do Dia de Campo na TV e do Prosa Rural estão na página: http://www.sct.embrapa.br/ 

 

 

 

 

 

Área de Comunicação da Embrapa Café 
Responsável: Jurema Iara Campos - MTb 1300/DF 

Fone: (61) 3448-4085 

Texto: Priscilla Andrade Costa 

http://sac.sapc.embrapa.br 

  

  

 

 

 

 

 


