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Carta Aberta à Comunidade

A Universidade Federal de Mato Grosso, através da Faculdade de Agronomia e
Zootecnia, vem expor a sua completa indignação com a proposta do Governo
de extinção da Empresa mato-grossense de pesquisa Agropecuária – Empaer.
Tal atitude é vista como uma ação que pune a toda uma classe de
trabalhadores por desmandos e altos cargos e salários de alguns servidores da
entidade. Cabe ressaltar que a empresa é pioneira no estado nas ações de
Assistência Técnica, Pesquisa e Extensão Rural. Tem contribuído desde os
tempos da antiga Acarmat, Emater e agora Empaer com o alavancamento e
crescimento da Agropecuária do Estado de Mato Grosso. Pesquisadores,
Extensionistas e Técnicos de diversas categorias espalhados por quase a
totalidade dos municípios mato-grossenses levam inovações tecnológicas,
amparam milhares de agricultores, principalmente o pequeno agricultor, que
não tem como contratar a assessoria técnica agropecuária especializada.
Contribui sanando suas dificuldades diárias, com palestras e dias de campo
além de treinamentos, cadastramento e tantas outras atividades que de forma
indubitável, contribui e continuará contribuindo com sua permanência nas
atividades. Somos sabedores, que toda atividade e ação governamental deve
ser estudada, corrigida e melhorada por inovações tecnológicas de caráter
funcional, de enxugamento da máquina pública, de gestão governamental próativa que traga melhorias e não retrocessos. A empresa tem como Missão
”Gerar conhecimento, tecnologia e extensão para o desenvolvimento
sustentável do meio rural, com prioridade à agricultura familiar”. Esse princípio
basilar não deve ser deixado de lado, tem importância crucial para o
desenvolvimento regional na atividade que propõe. Estamos do lado dos que
defendem a agricultura familiar, do pequeno produtor, responsável pela maioria
do alimento que chega às mesas das famílias brasileiras, estamos do lado da

manutenção desta missão da Empaer e nos colocamos favoráveis à
manutenção deste importante segmento da atividade agropecuária do estado
de Mato Grosso.
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