Prêmio GTPS Jornalismo divulga finalistas
Vencedores serão revelados no dia 4 de novembro durante a Conferência Global Sobre Carne
Sustentável, em São Paulo

O Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) selecionou os finalistas da primeira edição
do Prêmio GTPS Jornalismo. Com patrocínio da Elanco, JBS e Banco do Brasil, a iniciativa visa
reconhecer e destacar o trabalho dos profissionais da imprensa que acompanham, diariamente,
as atividades agropecuárias, levando informações, novidades e atualidades do setor para todos
os pequenos, médios e grandes produtores espalhados pelo território brasileiro.
Ao todo foram 76 matérias inscritas nas categorias TV, Jornal, Revista e Internet. As publicações
apresentaram uma imersão neste universo que cresce a cada dia e apuraram novidades sobre
temas como Pecuária Sustentável, Consumo Consciente, Cultura, educação e desenvolvimento
local, Alimentação, Boas Práticas (bem estar animal, sanidade, nutrição, rastreabilidade, gestão
de propriedade, adequação legal), Adoção de Novas Tecnologias, Formação e Capacitação de
Mão de Obra Rural.
Após triagem e processo de seleção que envolveu a análise de todo o material, adequação ao
regulamento do prêmio e quesitos de avaliação, foram escolhidos cinco finalistas em cada
categoria. São eles:

Categoria TV
Andrea Maria Borges – TV Terraviva/SP
Tema da matéria: Clonagem de bovinos

Georgina Maynart – TV Bahia/BA
Tema da matéria: Semiárido produtivo

Estela Facchin – Canal Rural/SP
Tema da matéria: Bem estar animal

Mário Sérgio Santos – TV Integração/MG

Tema da matéria: Dieta de melhoramento para bovinos
Tobias José de Oliveira – TV Terraviva/SP
Tema da matéria: Fazenda Rio Bonito

Categoria Jornal
Pablo Hernandez – O Popular/GO
Matéria: Investindo no aprendizado
Joana Colussi – Zero Hora/RS
Matéria: Mais bem estar e menos força na lida
Danton José Boatini – Correio do Povo/RS
Matéria: Inovação necessária
Graciele Verde – O Alto Uruguai/RS
Matéria: Um laboratório a céu aberto
Carlos Guimarães – Gazeta do Povo/PR
Matéria: Boi de corte derruba fronteiras

Categoria Revista
Sebastião Nascimento – Globo Rural/SP
Matéria: Aliança na floresta
Ariosto Mesquita – Revista DBO/SP
Matéria: Oásis no “areião”
Vera Ondei – Dinheiro Rural/SP
Matéria: Guardiões da floresta
Adilson Rodrigues – Revista AG/RS
Matéria: Mais dignidade
João Antonio dos Santos – Balde Branco/SP
Matéria: Produtor dá uma virada adotando um novo sistema

Categoria Internet
Suzana Inhesta - Agência Estado News/RS
Matéria: Rally da Pecuária: Fazendas pantaneiras em MS aplicam tecnologia sem prejudicar
ecossistema
José Luiz Alves Neto - Rural Centro UOL/MS
Matéria: Cidade diminui desmatamento em 93% através de projeto sustentável
Ariosto Mesquita - Rural Centro UOL/MS
Matéria: Queijo Brun: iguaria clandestina de sucesso
José Manoel Rocher - Portal Gazeta do Povo/PR
Matéria: Preservar é preciso, e pagar encurta caminho
Akemi Nitahara – Agência Brasil/RJ
Matéria: Brasil cumpriu meta de redução de emissões por desmatamento

Os vencedores de cada categoria serão conhecidos no dia 4 de novembro durante a Conferência
Global Sobre Carne Sustentável, realizada entre os dias 2 e 5 de novembro, no WTC Center, em
São Paulo. Organizada pela Mesa Redonda Global para a Carne Bovina Sustentável (The Global
Roundtable for Sustainable Beef – GRSB), com apoio do Grupo de Trabalho da Pecuária
Sustentável (GTPS), a conferência trará um leque de especialistas que debaterão sobre os mais
recentes avanços na sustentabilidade da carne.
Patrocínio:

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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