MANIFESTO DE APOIO À EMPAER-MT - 01/2019

ALTO PARAQUAI-MT,

10 de janeiro de 2019.

Nós, abaixo assinados, vimos pelo presente manifestar o nosso apoio e
posicionamento em favor da não extinção da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa.
Assistência Técnica e Extensão Rural - EMPAER-MT, considerando a importância dos
trabalhos prestados por esta empresa pública em nosso município, como segue:
- Há mais de 40 (quarenta) anos essa empresa contribuiu e vem contribuindo no
desenvolvimento do setor Agropecuário, mais especialmente da Agricultura Familiar do
município;
- No município existem 07 Assentamentos, comunidades tradicionais, quilombolas e que
somam 711 Agricultores Familiares;
- Em 2018 foram atendidas 342 Agricultores e Agricultoras;
-Temos no município experiência de outras modalidades de Assistência Técnica privada
nas comunidades, porém, com resultados não satisfatórios de verdadeiro abandono dos
agricultores em Assistência Técnica;
- É fundamental na parceria com as Políticas Públicas desenvolvidas no município. como:
PAA CONAB. PNAE, Projetos de Crédito PRONAF, PRONAMP, FCO e BNDES;
- É fundamental na Assessoria às Associações de Agricultores;
- Tem valiosos serviços de Assistência Técnica nas mais variadas Cadeias Produtivas.
sendo as mais importantes: Bovinocultura de Leite, Bovinocultura de corte. mandioca.
fruticultura. olericultura e outras;
- Contamos, doravante, que o novo governo, em contraponto ao que está sendo proposto.
fortaleça com recursos de custeio e de infra-estrutura esses serviços no estado e.
conseqüentemente em nosso município para que tenhamos a garantia de uma Assistência
Técnica gratuita e de qualidade, como sempre realizou esta empresa.
Frente ao exposto, solicitamos por parte do Governo e dos Parlamentares do Estado
de Mato Grosso, o bom senso e a compreensão de todos no sentido de não por fim a esse
serviço essencial aos Agricultores Familiares, que na maior dos casos não podem pagar por
uma Assistência Técnica com a qualidade, responsabilidade, ética e preocupação com o
desenvolvimento sustentável dessas famílias, como o faz a EMPAER-MT gratuitamente.
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