PROGRAMA MÃE CORUJA PERNAMBUCANA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA

O Mãe Coruja é um dos programas sociais brasileiros de referência na
área materno-infantil, sendo reconhecido e premiado pela
Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Organização dos
Estados Americanos (OEA), como modelo de Gestão de Política
Pública.
Oferece apoio às mães pernambucanas, antes e depois do
nascimento de seus filhos, tendo como objetivo prestar atenção
integral às gestantes usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) e
aos seus bebês, garantindo a eles um desenvolvimento saudável e
harmonioso durante os primeiros anos de vida.
Uma parceria entre governo estadual, prefeituras municipais e a
sociedade, com impacto positivo na melhoria dos indicadores sociais
em Pernambuco. Implantado em 2007, tornou-se política pública de
Estado com a Lei nº 13.959, de 15/12/2009.
O Programa Mãe Coruja Pernambucana funciona de modo
intersetorial, através de uma rede de serviços que atualmente inclui o
trabalho de onze secretarias de Estado, com ações voltadas direta ou
indiretamente, às gestantes cadastradas e seus filhos.
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No âmbito de atuação do Mãe Coruja, a secretaria contribui, através
do Programa Leite de Todos, para reduzir as deficiências nutricionais
das mulheres cadastradas no Programa Mãe Coruja e suas famílias,
realizando a distribuição gratuita de leite fluido pasteurizado,
beneficiando crianças, gestantes e nutrizes.
Através do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), também inclui
as gestantes de famílias agricultoras nos diversos programas
Estaduais e Federal de incentivo agropecuário, prestando assistência
técnica e extensão rural aos agricultores de base familiar. Dentre as
ações Executadas pelo IPA estão: a emissão de DAP (Declaração de
Aptidão ao PONAF), acesso ao crédito rural, Programa de Distribuição
de Sementes, cursos e minicursos com temáticas voltadas à
qualidade da produção rural, utilização da água, agroecologia,
cultivos orgânicos, comercialização e beneficiamento da produção,
dentre outros que visam incentivar e apoiar a valorização do meio
rural e a qualidade de vida das pessoas do campo.

