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GTPS apoia Seminário Mato Grosso: Cadeias Produtivas Sustentáveis
Evento, organizado pelo Valor Econômico, é gratuito e será realizado no dia 9 de junho (terça-feiraimportantes
palestrantese autoridades públicas já confirmaram presença
Com o objetivo de abordar o desenvolvimento produtivo do Mato Grosso e apresentar como o Estado tem
trabalhado para garantir implantação do código florestal e da produção sustentável, o Valor Econômico promove
em Cuiabá o Seminário Mato Grosso: Cadeias Produtivas Sustentáveis – Desafios e Oportunidades e conta com o
apoio do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS). O evento será realizado no próximo dia 9 de junho,
das 8h30 às 13h30, no Hotel Deville Prime, em Cuiabá (MT). As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no
link: http://www.valor.com.br/seminarios/cadeiasprodutivas/inscricoes.
A expectativa da organização é de reunir mais de 150 profissionais do setor. O encontro contará com a presença do
Governador do estado de Mato Grosso, Pedro Taques, que realizará a abertura do encontro, da Secretária de Meio
Ambiente de Mato Grosso, Ana Luiza Peterlini e do Secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso,
Seneri Paludo, além de especialistas renomados que envolvem toda a cadeia de segmento. As palestrasabordarão os
desafios e investimentos necessários em infraestrutura para produção e escoamento e o modelo de produção
familiar sustentável. Serão realizados dois painéis: o primeiro com o tema “Implantação do Código Florestal e
Redução do desmatamento ilegal” e o segundo “Como construir cadeias produtivas sustentáveis?”.
Eduardo Bastos, presidente do GTPS, reitera a necessidade do debate do tema no Brasil. “Encontros como esses
reúnem públicos altamente qualificados e atuantes nessa área, o que fomenta o debate sobre os desafios do
segmento para soluções viáveis para uma cadeia produtiva mais sustentável no País. Participar e estimular essa
iniciativa fortalece ainda mais a visão do GTPS, de disseminar boas práticas na pecuária e apresentar o Brasil como
referência mundial em sustentabilidade”, explica Bastos.
Serviço
Data: 9 de junho, das 8h30 às 13h30.
Local: Hotel Deville Prime de Cuiabá
Endereço: Avenida Isaac Póvoas nº 1000, Centro Norte, Cuiabá (MT)
Inscrições gratuitas: http://www.valor.com.br/seminarios/cadeiasprodutivas/inscricoes.
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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.
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