GTPS apoia evento sobre adubação de pastagens e pecuária
Encontro dos Encontros será realizado pela Scot Consultoria entre os dias 29 de setembro e 2
de outubro, no interior de São Paulo
O Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) apoia o evento Encontro dos Encontros,
que será realizado pela Scot Consultoria, de 29 de setembro a 2 de outubro. Realizado em
Ribeirão Preto e Serra negra, cidades localizadas no interior de São Paulo, o evento abordará
temas como adubação de pastagens, pecuária de cria, gestão, manejo, mercado de
fertilizantes, mercado de leite e recursos financeiros, além de apresentarem diversos cases de
sucesso.
Nos três primeiros dias, de 29 de setembro a 1 de outubro, o evento será em Ribeirão Preto,
no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping. O último dia, 2 de setembro, será uma
demonstração prática na fazenda Nata da Serra, em Serra Negra (SP).
Segundo Fernando Sampaio, presidente do GTPS, a realização de eventos como este é muito
benéfico para o segmento. “É extremamente importante que os diferentes agentes da
pecuária estejam constantemente em contato para a troca de informações e conhecimento.
Disseminar bons exemplos brasileiros mostra o quanto já evoluímos nas boas práticas
agropecuárias, além de servir como incentivo para os demais produtores aderirem a
sustentabilidade nos mais diversos sistemas de produção do país”, afirma Sampaio.
Para
mais
informações
sobre
acessewww.encontros.scotconsultoria.com.br.
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Sobre o GTPS
Criado no final de 2007 e formalmente constituído em junho de 2009, o Grupo de
Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) 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 de uma pecuária sustentável, socialmente justa,
ambientalmente correta e economicamente viável. Em 2014, o grupo recebeu o
Certificado de Excelência em Sustentabilidade na categoria Governança Corporativa,
entregue pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF) em reconhecimento
ao processo claro e transparente de tomada de decisões e demonstração de
resultados do GTPS. Mais informações sobre o GTPS estão disponíveis no
site www.pecuariasustentavel.org.br. Acompanhe também pelo twitter, em
@gtps_brasil, e pelo Facebook, em www.facebook.com/gtpsbrasil.

