GTPS lança Guia de Práticas para Pecuária Sustentável
Material reúne lista de tecnologias aplicáveis às propriedades rurais brasileiras
O Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) lançou na manhã da última segunda-feira
(31) o Guia de Práticas para Pecuária Sustentável durante a reunião da Comissão Nacional de
Bovinocultura de Corte da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), no Rio
Grande do Sul. O material, elaborado pela Comissão Técnica do GTPS, tem como objetivo
orientar, na prática, os produtores rurais a executarem as tecnologias consideradas
sustentáveis para a produção pecuária.
Com linguagem didática, o foco do conteúdo está no “como fazer” e não apenas em “o que
fazer”. Além da listagem, o guia se propõe a classificar as tecnologias de acordo com o seu
nível de complexidade, custo de implementação e incremento em curto, médio e longo prazo
e está dividido em seis capítulos: Bem Estar na Fazenda, Gestão Agropecuária, Nutrição,
Pastagem, Reprodução e Melhoramento Genético e, por fim, Sanidade.
O GTPS irá participar de eventos em diversos estados produtores brasileiros, distribuindo o
Guia de Práticas para Pecuária Sustentável. De acordo com Fernando Sampaio, presidente da
associação, “o desenvolvimento do guia é mais uma oportunidade de demonstrarmos a real
finalidade do GTPS. Por meio deste material, estamos cumprindo com um dos nossos
princípios, de difundir tecnologias agropecuárias sustentáveis, que auxiliam na evolução de
uma atividade mais justa, ambientalmente correta e economicamente viável”.
O desenvolvimento do guia é uma das ações do Programa Pecuária Sustentável na Prática,
projeto do GTPS que conta com financiamento do seu sócio fundador Fundação Solidaridad
por meio do Farmer Support Programme (FSP), fundo do governo holandês.
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.

