GTPS, CIRAD e CIFOR debatem sobre abordagens territoriais para
reduzir o desmatamento

O Centro de Cooperação internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento
(CIRAD), em parceria com o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) e a Center for
International Forestry Research (CIFOR), organizará um debate sobre as abordagens territoriais
para reduzir o desmatamento e apoiar as cadeias de suprimento sustentáveis na Amazônia.
Evento será realizado no próximo dia 20 de março, em Brasília.
O evento será iniciado pelo moderador, fornecendo um pano de fundo da discussão, com ênfase
na produção de carne bovina e nas diferentes iniciativas que estão em vigor, que serão
apresentadas pelos panelistas. O seminário discutirá as vantagens e os limites das diferentes
abordagens territoriais e destacará os principais gargalos que exigem maior consideração na
perspectiva das diferentes partes interessadas.
Entre os painelistas, estão representantes do Governo do Pará, Mato Grosso, ONGs e
pesquisadores.
Serviço:
20/03/2017
Local: Hotel Royal Tulip - SHTN Trecho 1 Conj 1B, Bloco C - Asa Norte, Brasília - DF
Horário: das 16h00 às 18h00
Inscrições: isabel.drigo@gmail.com

Sobre o GTPS
O Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) é a primeira mesa redonda
mundial sobre práticas sustentáveis na cadeia da carne bovina e referência para países
como Argentina, Uruguai, México e Austrália. É formado por representantes de
diferentes segmentos que integram a cadeia de valor da pecuária bovina no Brasil, entre
eles indústrias, organizações do setor, produtores e associações, varejistas,
fornecedores de insumos, bancos, organizações da sociedade civil, centros de pesquisa
e universidades. O objetivo do GT é debater e formular, de maneira transparente,
princípios, práticas e padrões comuns a serem adotados pelo setor, que contribuam
para o desenvolvimento sustentável da atividade pecuária, trazendo mecanismos para
que ela seja socialmente justa, ambientalmente correta e economicamente viável.

Informações:
Site: www.pecuariasustentavel.org.br
Facebook: www.facebook.com/gtpsbrasil
Twitter: @gtps_brasil

