
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

CARLOS BRANDÃO
Vice-governador do Estado do Maranhão

JÚLIO CÉSAR MENDONÇA CORRÊA
Secretário de Estado da Agricultura Familiar - SAF

FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA
Secretário-adjunto de Comercialização

e Organização Produtiva - SAF

LUCIENE DIAS FIGUEIREDO
Secretária-adjunta de Extrativismo,

Povos e Comunidades Tradicionais - SAF

MAVIO ROCHA
Secretário-adjunto de Articulação Institucional

de Políticas Públicas

LOROANA COUTINHO DE SANTANA
Presidenta da Agência Estadual de

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - Agerp

RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO 
Presidente do Instituto de Colonização

e Terras do Maranhão - Iterma

www.saf.ma.gov.br | www.iterma.ma.gov.br
www.agerp.ma.gov.br

@sistemasafma



O Selo Estadual da Agricultura Familiar “Gosto do 
Maranhão” tem por � nalidade o fortalecimento 
das identidades sociais e produtivas dos vários 
segmentos da agricultura familiar perante os 
consumidores e o público em geral.

É por meio dele que os produtos da agricultura 
familiar serão identi� cados nos supermercados, 
feiras e pontos de vendas, como sinônimo de 
origem do campo.

O Selo “Gosto do Maranhão” é assim chamado 
como uma referência ao gostar e ao gosto dos 
alimentos produzidos pela agricultura familiar 
do Maranhão. A criação do Selo é uma iniciativa 
do Governo do Maranhão, por meio do Sistema 
de Agricultura Familiar, composto pela Secre-
taria de Estado da Agricultura Familiar – SAF, e 
suas vinculadas, Agência Estadual de Pesquisa 
Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão 
- AGERP e o Instituto de Terras e Colonização do 
Maranhão - ITERMA.

O Selo será concedido mediante requerimento 
feito à Secretaria de Estado da Agricultura Fami-
liar – SAF, e com os seguintes requisitos:  

• Pessoas físicas portadoras de Declaração de 
Aptidão ao Pronaf - DAP; Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 
Pronaf ou do Cadastro Nacional da Agricul-
tura Familiar - CAF;

• Pessoas jurídicas (Associações e Coopera-
tivas) portadoras de DAP ou CAF, para uso 

em seus produtos oriundos da agricultura 
familiar.

Para credenciamento do uso do Selo da Agricul-
tura Familiar “Gosto do Maranhão”, o proponente 
deverá comprovar:

1. Que o produto é oriundo de agricultura fa-
miliar, baseado na Lei da Agricultura Familiar 
(11.326/06);

2. Se pessoa física, que é portador de DAP físico 
ou CAF; se pessoa jurídica que é portador de 
DAP jurídico ou CAF; 

As solicitações de credenciamento para uso do 
Selo “Gosto do Maranhão”, bem como para sua 
renovação, devem ser efetuadas mediante enca-
minhamento à SAF dos seguintes documentos:

1. Carta de solicitação devidamente preenchida 
conforme ANEXO I no site: http://saf.ma.gov.
br/;

2. Para pessoa física, Formulário de Proposta 
de Permissão de Uso do Selo devidamente 
preenchido, conforme ANEXO no site: http://
saf.ma.gov.br/;

3. Para pessoa jurídica, Formulário de Proposta 
de Permissão de Uso do Selo devidamen-
te preenchido, conforme ANEXO III no site:  
http://saf.ma.gov.br/;

4. Cópia do CPF do proponente; CNPJ da pessoa 
jurídica; cópia da DAP ou CAF.


