Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável lança segunda edição do Prêmio GTPS
de Jornalismo
Rádio é a mais nova categoria; Inscrições podem ser realizadas até 25 de abril pelo e-mail
premiogtps@alfapress.com.br

Com objetivo de destacar as ações dos profissionais da imprensa, responsáveis por fomentar e
divulgar as boas práticas da pecuária sustentável, ampliando o conhecimento sobre os avanços
alcançados e quebrando os mitos que cercam a cadeia da pecuária bovina do Brasil, o Grupo de
Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) lança nesta quinta-feira (10) a segunda edição
do Prêmio GTPS de Jornalismo. Agora, os jornalistas interessados poderão concorrer em 5
categorias Jornal, Rádio, Revista, Televisão e Internet. As inscrições devem ser feitas
exclusivamente pelo e-mail premiogtps@alfapress.com.br até o dia 25 de abril deste ano.
Para participar, as matérias necessariamente ter sido publicadas entre 30 de setembro de 2014
até 20 de abril de 2016 com informações sobre os seguintes 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.
O presidente do GTPS, Fernando Sampaio, destaca a importância desta iniciativa. “Queremos
valorizar cada vez mais a pecuária sustentável brasileira para continuarmos sendo referência
mundial no segmento. Na primeira edição contamos com um total de 76 matérias inscritas nas
categorias TV, Jornal, Revista e Internet. Participem com a gente e ajudem a contribuir para
disseminarmos ainda mais as boas práticas nas fazendas do País”, destaca.
A comissão julgadora será formada por representantes do Conselho Diretor do GTPS, membros
da Alfapress Comunicações e outros convidados do setor. A entrega do prêmio ocorrerá durante

o VII Seminário Internacional do GTPS, no dia 19 de maio, no auditório da Dow AgroSciences,
em São Paulo.

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, emwww.facebook.com/gtpsbrasil.
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