O que é
agricultura
familiar?
Na agricultura familiar a gestão da
propriedade é compartilhada pela família e a
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atividade produtiva agropecuária é a principal
fonte geradora de renda. Além disso, o
agricultor familiar tem uma relação particular
com a terra, seu local de trabalho e moradia.
A diversidade produtiva também é uma
característica marcante desse setor, pois
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muitas vezes alia a produção de subsistência
a uma produção destinada ao mercado.
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Agricultura
Familiar

Circuito Curto

Agricultura Familiar
é a principal
responsável pela
produção dos
alimentos que são
disponibilizados
para o consumo da
população brasileira.

É constituída de pequenos produtores
rurais, povos e comunidades tradicionais,
assentados da reforma agrária,
silvicultores, aquicultores, extrativistas e
pescadores.

A agricultura familiar empregava mais de 10
milhões de pessoas em setembro de 2017, o
que representa 67% do total de pessoas
ocupadas na agropecuária. A agricultura
familiar também foi responsável por 23% do
valor total da produção dos
estabelecimentos agropecuários.

São classificados como agricultura
familiar, cerca de 3,9 milhões de
estabelecimentos. O que equivale a
77%.

O Programa Compra Direta Paraná
criado em 2020 visa adquirir gêneros
alimentícios de cooperativas ou
associações da agricultura familiar, que
fazem entrega à rede socioassistencial do
Estado. Por estar presente nos 399
municípios incentiva os Circuitos Curtos
de comercialização de alimentos.

O circuito curto de comercialização
garante que
tenha no máximo um intermediário entre o
agricultor familiar e o consumidor final.
Isso ocorre de forma que o agricultor
consiga vender os seus produtos de forma
justa e a um preço acessível para o
consumidor, diminuindo também a
distância e o tempo de deslocamento dos
alimentos, minimizando as perdas no
processo produtivo.

O Programa Compra Direta Paraná agrega
renda para 19.415 agricultores familiares,
com a compra de gêneros alimentícios
destinados a 983 entidades filantrópicas,
totalizando 300.000 pessoas atendidas.

