Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável divulga finalistas do Prêmio de
Jornalismo
A entrega do prêmio ocorrerá durante o evento do GTPS na Beef Week do GTPS, a ser
realizado no dia 16 de junho, em São Paulo-SP

Os jornalistas responsáveis por fomentar e divulgar as boas práticas da pecuária
sustentável foram convidados pelo Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável
(GTPS) para participar da 2ª edição do Prêmio GTPS de Jornalismo. Os
profissionais inscreveram matérias nas categorias TV, Jornal, Revista, Rádio e
Internet sobre os temas: Pecuária Sustentável, Consumo Consciente (carne, leite e
couro), Cultura e Educação e Desenvolvimento Local, Alimentação (maior acesso ao
consumo de proteína animal), Boas Práticas (bem estar animal, sanidade, nutrição,
rastreabilidade, gestão de propriedade e adequação legal), Adoção de Novas
Tecnologias, Formação e Capacitação de Mão de Obra Rural. No total, foram inscritas
75 matérias.
Na categoria TV, o jornalista José Hamilton Ribeiro, do Globo Rural, concorre com a
matéria “Sistema de integração faz aumentar a produtividade de fazendas do cerrado”;
Marcelo Lara, do Canal Rural, com “Como ter sucesso na pecuária através da gestão”;
e Tobias Ferras, do Terraviva, com “Trabalho de ONG leva informação e tecnologia
aos produtores do nordeste do MT”. Na categoria Jornal, o jornalista Marcelo Toledo,
da Folha de S. Paulo, concorre com as matérias “Vaca Vitaminada” e “Boi 777, que
engorda mais rápido, cresce em 8 estados” e Danton Júnior, do Correio do Povo Rural,
com a reportagem “Com a garantia do Pampa”.
Os jornalistas Alisson Freitas, do Canal DBO, Anderson Viegas, do G1, e Raphael
Salomão, da Globo Rural, concorrem na categoria Internet com as respectivas
matérias “Biotecnologia eleva taxa de prenhez em mais de 10%”, “Cuidado sanitário
na produção de carne vai do campo até o mercado” e “Volta às origens: Brasil exporta
genética zebuína para a Índia”. Na categoria Revista, Maristela Franco, da DBO,
concorre com a reportagem “Maternidade na Floresta”, Luma Bonvindo, da
Feed&Food, com “Confinamento se ganha no detalhe” e Vera Ondei, da Dinheiro
Rural, com “A nova onda do campo – Casamento de Conveniência”. Em rádio, a
jornalista da Jovem Pan, Mariana Guilli concorre com "Pecuária Ambiental" e
"Sanidade de qualidade"; e Antônio Sadi Ribas, da rádio Ceres, com "Produtores
qualificam produção de leite com programa Juntos para Competir".
Segundo o presidente do GTPS, Fernando Sampaio, ”a homenagem busca ampliar o
conhecimento sobre os avanços alcançados pelo setor e quebrar os mitos que cercam
a cadeia da pecuária bovina do Brasil. Esta é mais uma oportunidade de estreitar a
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Agora, as matérias serão avaliadas por uma Comissão de Avaliação formada por
profissionais do setor, além de especialistas em comunicação. Os prêmios serão
entregues no evento do GTPS na Beef Week, a ser realizado no dia 16 de junho, na
Bienal do Ibirapuera, em São Paulo.

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
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