GTPS participa do encerramento e apresentação dos dados do Rally da Pecuária
Evento ocorre no dia 30 de junho, na sede da Fiesp, em São Paulo-SP

O Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) apoia o Rally da Pecuária,
iniciativa que tem como objetivo examinar as condições de pastagens, avaliar os
índices zootécnicos e a qualidade do rebanho brasileiro. Organizado pela Agroconsult,
o projeto é considerado a maior expedição técnica privada do Brasil com foco
em pecuária.
No dia 30 de junho, às 17h, será realizado o encerramento e a apresentação dos
dados do Rally, na sede da Fiesp, em São Paulo-SP. De acordo com o presidente do
GTPS, Fernando Sampaio, a expedição é fundamental para que as condições da
atividade nas principais regiões produtoras do país sejam observadas e sua evolução
acompanhada. “Precisamos estar atentos com as condições e as ações dos
pecuaristas para realizarmos cada vez mais uma atividade sustentável em todos os
elos do segmento. O GTPS apoia o projeto e se orgulha de ter parceiros que
trabalham pelo progresso e evolução da pecuária brasileira”, ressalta.
No total, foram visitados 11 estados que correspondem por mais de 83% do rebanho
bovino nacional e 90% da produção de carne. As sete equipes técnicas do projeto
percorreram mais de 70 mil quilômetros entrevistando pecuaristas e realizando um
levantamento completo e in loco de informações sobre as condições das pastagens e
da bovinocultura nas áreas de cria, recria, engorda e confinamento do país.
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

