


A Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu
2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar, 
sob o argumento de que ela representa muito mais do 
que um modelo econômico, mas sim um núcleo da 
gestão sustentável da terra e sua biodiversidade.
Seu objetivo é sensibilizar governos e sociedades 
sobre a importância e a contribuição da agricultura 
familiar para a segurança alimentar e a 
produção de alimentos no mundo. 

Agricultura Familiar:
respeito ao meio ambiente,

alimento saudável
e qualidade de vida.
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Agricultores(as) familiares são aqueles que trabalham 
em regime de economia familiar, proprietários(as) ou 
não, que exercem suas atividades mediante o 
trabalho dos próprios membros do grupo familiar. A 
agricultura familiar não é apenas um modelo de 
produção, mas sim um modo de vida que, além de 
garantir a soberania alimentar e nutricional da 
população brasileira, preserva o meio ambiente e 
mantém as raízes culturais brasileiras.

A agricultura familiar representa a imensa maioria de 
agricultores(as) no Brasil. O segmento detém 84,4% dos 
estabelecimentos rurais, sendo responsável por 
aproximadamente 70% da produção, destacando-se no 
cultivo de produtos da dieta do consumidor como, por 
exemplo, feijão, milho, leite, mandioca e pequenos animais. 
No entanto, ocupa apenas 24,3% do território rural 
brasileiro. Ou seja, são muitas propriedades que 
produzem em um pequeno espaço de terra. No Paraná, 
são mais de 300 mil propriedades rurais. 



O campo com gente e vida digna requer, ainda, 
políticas de habitação, saúde, educação, lazer, 
infraestrutura, entre outras, adequadas à realidade 
local. Nesse sentido, a FETAEP – em parceria com o 
Instituto EMATER – tem focado suas iniciativas em 
criar mecanismos de apoio à valorização da 
agricultura familiar, garantindo renda e 
sustentabilidade social e econômica. 

Atualmente a FETAEP coordena um conjunto de 
ações voltadas à elaboração de novas políticas 
públicas que têm por objetivo bene�ciar aqueles 
que atuam sob o regime de economia familiar. 
Portanto, luta pela ampliação do crédito, pelo 
acesso mais facilitado às linhas de �nanciamento 
oferecidas por meio de programas o�ciais como, 
por exemplo, o PRONAF e também pela garantia 
de assistência técnica gratuita e de qualidade. 

PRINCIPAIS CONQUISTAS

– PNCF | Programa Nacional de Crédito Fundiário.
– PRONAF | Programa Nacional de Fortalecimento
    da Agricultura Familiar.
– PNHR – Programa Nacional de Habitação Rural.
– Benefícios Previdenciários:

Aposentadoria diferenciada (55 anos 
mulheres e 60 anos homens).
Auxílio-doença. 
Salário maternidade.
Pensão por morte.
Acidente de trabalho.

– PAA – Programa de Aquisição de Alimentos.
– PNAE – Programa Nacional de Alimentação    
    Escolar.
– Assistência Técnica e Extensão Rural.
– Política ambiental diferenciada para a agricultura    
    familiar.

FETAEP e EMATER juntas pelo fortalecimento 
da agricultura familiar 

Melhores oportunidades de vida e de trabalho aos povos do campo.


