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8 de março, uma data para celebramos
os direitos já conquistados e para
renovarmos a luta por uma sociedade
justa e igualitária. Nossa missão, como
órgão gestor estadual de políticas
púbicas para mulheres, é almejar que
todas as mulheres e meninas sul-mato-
grossenses possam viver sem violência,
com respeito, dignidade e igualdade.
Acompanhe nossa programação. 
Venha fazer esta campanha conosco.
#EquipeSPPM

Dia
Internacional
da Muher



+ Oportunidades
+ Respeito
+ Cidadania
+ Dignidade

Lives
Em tempos de pandemia, nossas ações serão virtuais.

Para aprimorar conhecimentos e trocar experiências 

Oficinas, debates 

Precisamos falar sobre políticas públicas para mulheres

Entrevistas



8 de março (segunda-feira)
Live em alusão ao Dia Internacional da Mulher.
Lançamento da campanha “O protagonismo das mulheres sul-
mato-grossenses: empoderamento e empreendedorismo”. 
Auditório da Governadoria, 8h às 9h.

Transmissão online pelo facebook @GovernoMS

9 de março (terça-feira)
Programa Recomeçar – Live “Mulheres inspiradoras”.
Convidada: Gina Strozzi, psicóloga, palestrante e mentora de

mulheres, fundadora da Escola de Mulher, Vitória/ES.

Tema: “Mulher líder de si mesma”.

SPPM, 9h às 10h 

Transmissão pelo facebook @SubsMulheres

Live com o tema “Feminicídio: é preciso falar sobre as mortes
violentas de mulheres”, em alusão aos 6 anos de sanção da Lei do

Feminicídio (lei nº 13.104/15).

Convidada: Luciana Rabello, Promotora de Justiça .

SPPM, 14h às 15h.

Transmissão pelo facebook @SubsMulheres

10 de março (quarta-feira)
Encontro Estadual de Gestoras Municipais de Políticas para
Mulheres.
Convidadas: Gleyce Anne Cardoso, coordenadora-geral de

fortalecimento da rede de atenção à mulher da Secretaria Nacional de

Políticas para Mulheres e Lucielle Lima, coordenadora estadual do

programa SEBRAE Delas.

Temas: “Fortalecendo as redes de enfrentamento e de atendimento à

mulher em situação de violência” e “Autonomia econômica pela via

do empreendedorismo”.

SPPM, 8:30h às 10h

Transmissão pela Plataforma Zoom 
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11 de março (quinta-feira)
Diálogos de Cidadania “Mais direitos, participação e poder para as
mulheres”.
Discussão sobre direitos civis, sociais e políticos, na perspectiva de

gênero e no contexto das políticas públicas para mulheres.

Convidadas: Amanda Parizan, presidente Conselho Estadual dos

Direitos da Mulher, representando a OAB/MS e Ângela Epifanio,

Conselheira Estadual dos Direitos da Mulher, representando o

Coletivo de Mulheres Negras Raimunda Luzia de Brito.

SPPM, 9h às 10h 

Transmissão online pelo facebook @SubsMulheres 

12 de março (sexta-feira)
Live com o tema “Participação das mulheres nos espaços de poder
e decisão”. 
Convidada: Simone Tebet, Senadora da República.

SPPM, 9h às 10h

Transmissão pelo facebook @SubsMulheres

15 de março (segunda-feira)
Live com o tema “Mais igualdade para as mulheres”
Convidada: Eclair Nantes, advogada, diretora da OAB/MS e da

UAB/MS – União das Advogadas de Mato Grosso do Sul

SPPM, 9h às 10h

Transmissão pelo facebook @SubsMulheres

Live com o tema “Orgulho de ser mulher e bombeira”
Convidada: Major Marlise Helena Ribeiro Bernardes, graduada em

engenharia civil pela UFMS e engenharia de incêndio e pânico pela

Academia de Bombeiro Militar  do DF; é a primeira mulher a assumir o

Comando da Academia de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

SPPM, 18h às 19h

Transmissão pelo facebook @SubsMulheres
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16 de março (terça-feira)
Lançamento do novo layout do site www.naosecale.ms.gov.br
O novo layout baseia-se em estudos de comportamento das/os

usuárias/os, através de ferramentas analíticas, visando torná-lo mais

intuitivo, dinâmico e acessível, tanto para computadores desktop,

como para tablets, celulares ou outros dispositivos. 

Convidada: Thereza Cristina Amendola da Motta, coordenadora da

unidade de comunicação e qualidade de interação da

Superintendência de Gestão e Informação (SGI/SEFAZ).

SPPM, 9h às 10h

Transmissão pelo facebook @SubsMulheres

Programa Recomeçar – Live “Mulheres inspiradoras”
Convidada: Carol Lucio, empresária, iniciou o empreendedorismo com

a mãe, atendendo clientes em casa, hoje tem a própria loja.

Tema: “Superando os desafios para o empreendedorismo feminino”.

SPPM, 19h às 20h

Transmissão pelo facebook @SubsMulheres

17 de março (quarta-feira)
Programa Recomeçar – Oficina virtual de qualificação profissional
Tema: A mulher e o Empreendedorismo – definições básicas;

características do comportamento empreendedor; mulheres

empreendedoras e suas histórias; o empreendedorismo na mulher.

Com: Lucielle Lima, SEBRAE

SPPM, 9h às 11h

Transmissão pelo Teams / Sebrae.
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18 de março (quinta-feira)
Roda de Conversa virtual “Mulheres protagonistas de suas
histórias”.
Iniciativa: Secretaria de Estado de Administração (SAD).

Convidadas: mulheres representantes da Procuradoria-Geral do

Estado (PGE), Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica

(SEGOV), Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), Secretaria de

Estado de Educação (SED), Secretaria de Estado de Saúde (SES),

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP),

Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e

Trabalho (SEDHAST), Secretaria de Estado de Meio Ambiente,

Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar

(SEMAGRO), Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINFRA).

SPPM, 8h às 10h

Transmissão pelo facebook @SubsMulheres

Programa Recomeçar – Oficina de qualificação profissional. 
Tema: Desenvolvimento Pessoal Feminino – o desenvolvimento

pessoal é fundamental para fazer com que a pessoa consiga buscar o

melhor do seu potencial, seja no aspecto pessoal ou profissional.

Público alvo: mulheres atendidas na Casa Abrigo e equipe técnica.

Com: Rosália, FUNTRAB

Horário: 14h às 16h
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19 de março (sexta-feira)
Oficina virtual regionalizada "Rede de enfrentamento à violência
contra as mulheres: desafios e possibilidades no atendimento”.
Execução: Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM).

Temas módulo 1: Violência de gênero; violência doméstica e Lei Maria

da Penha; violência sexual contra as mulheres.

Palestrantes: Defensoras, Defensores e equipe técnica do Núcleo de

Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM), da Defensoria Pública de MS

Público: gestoras de OPMs, vereadoras, lideranças comunitárias e

profissionais da rede de atenção à mulher dos municípios-polo de

Corumbá, Aquidauana e Jardim (e municípios do entorno).

NUDEM, 8h às 11h

Transmissão pelo Google Meet.

22 de março (segunda-feira)
Live com o tema “Direitos Humanos das Mulheres”.
Convidada: Prof drª Marinete Zacharias – UEMS Amambai.

SPPM, 9h às 10h

Transmissão pelo facebook @SubsMulheres

23 de março (terça-feira)
Programa Recomeçar – Live “Mulheres inspiradoras”.
Convidada: Camila Tomasi, publicitária, jornalista, pós-graduada em

Negócios e Varejo de Moda e em Gestão de Vendas e Negociação; co-

fundadora do grupo Mulheres do Mercado.

Tema: “A importância do networking e da troca de experiências entre

as mulheres”. 

SPPM, 9h às 10h

Transmissão pelo facebook @SubsMulheres
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23 de março (terça-feira)
Programa Recomeçar – Live “Mulheres inspiradoras”
Convidada: Delegada Paula Ribeiro, titular da DAM Dourados.

Tema: “Acolhimento especializado de crianças, meninas e mulheres

vítimas de violência sexual”. 

SPPM, 14h às 15h

Transmissão pelo facebook @SubsMulheres

24 de março (quarta-feira)
Programa Recomeçar – Oficina virtual de  qualificação profissional.
Tema: Orientação para inserção ao Mercado de Trabalho – inserir a

mulher no mercado de trabalho, assegurando seus direitos

trabalhistas, oportunizando o aprendizado profissional e a inclusão

participativa, organizacional e crítica no contexto social.

Com: Rosália, FUNTRAB

SPPM, 9h às 11h

Transmissão pelo Zoom

24 a 26 de março (quarta a sexta-feira)
Programa “Mulheres em Movimento”, em Jardim, Bela Vista e Porto

Murtinho - reuniões com integrantes da rede municipal  de atenção à

mulher; visitas técnicas a órgãos governamentais e entrevistas a

veículos de mídia, com objetivo de interiorizar as ações da SPPM/MS e

aproximar a população das políticas públicas para mulheres.

25 de março (quinta-feira)
Live com o tema “Mulheres que ajudam outras mulheres”. 
Convidada: Sargento PM Gizele Guedes Viana - PROMUSE.

SPPM, 9h às 10h

Transmissão pelo facebook @SubsMulheres
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25 de março (quinta-feira)
Roda de Conversa virtual “Empresas Amigas das Mulheres”
Com representantes das empresas selecionadas para receberem o

Selo Social “Empresa Amiga da Mulher”, edição 2021: Matz Boutique,

CR Coaching de Resultado Ltda, AGROIMPAR Consultoria e

Planejamento em Agronegócio Ltda e ADECOAGRO Vale do Ivinhema.

SPPM, 14h às 16h

Transmissão pelo facebook @SubsMulheres

26 de março 
Oficina virtual regionalizada “Rede de enfrentamento à violência
contra as mulheres: desafios e possibilidades no atendimento”
Execução: Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM)

Módulo 2: Direitos sexuais e direitos reprodutivos; atuação da rede de

atendimento à mulher; discussão de casos concretos.

Palestrantes: Defensoras, Defensores e equipe técnica do Núcleo de

Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM), da Defensoria Pública de

Mato Grosso do Sul.

Público: gestoras de OPMs, vereadoras, lideranças comunitárias e

profissionais da rede de atenção à mulher dos municípios-polo de

Corumbá, Aquidauana e Jardim (e municípios do entorno).

NUDEM, 8h às 11h

Transmissão pelo Google Meet

29 de março (segunda-feira)
Live com o tema “Mais Mulheres na Política”
Convidada: Perla Roriz, advogada eleitoralista, Brasília/DF.

SPPM, 9h às 10h

Transmissão pelo facebook @SubsMulheres
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30 de março (terça-feira)
Programa Recomeçar – Live “Mulheres inspiradoras”
Convidada: Denize Dodero, juíza de direito em Mato Grosso do Sul,

primeira mulher a assumir a direção do Foro de Campo Grande.

Tema: “Equidade de gênero no sistema de justiça”.

SPPM, 9h às 10h

Transmissão pelo facebook @SubsMulheres

31 de março (quarta-feira)
Reunião virtual do Parlamento Feminino de Fronteira, formado por

Vereadoras dos 18 municípios que integram o Programa “MS

Fronteiras”: Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista,

Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Laguna Caarapã, Amambai,

Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Tacuru, Japorã, Eldorado,

Iguatemi e Mundo Novo.

SPPM, 8:30h às 10h 

Transmissão pela Plataforma Zoom

Programa Recomeçar – Oficina virtual de qualificação profissional
“Ela Pode”
Tema: Autoimagem, Networking e Ferramentas Digitais – Conhecendo

meu cliente, pensando estratégias de posicionamento, conteúdos no

perfil pessoal e profissional, exemplos de uso de ferramenta e como

entrar no meio digital.

Com: Caroline Reis, IRME

SPPM, 9h às 11h

Transmissão pelo Zoom IRME

Observação: a agenda pode ser alterada, eventos podem ser

cancelados e outros podem ser inseridos. Para maiores informações: 

Telefone: (67) 3316-9200

E-mail: mulheres@segov.ms.gov.br

 

Site:  www.naosecale.ms.gov.br              E -mail :  mulheres@segov.ms.gov.br  



A
CAMPANHA
L u c i a n a  A z a m b u j a  R o c a

Em que pese a vontade de

encontrar as amigas primeiras-

damas, secretárias, gestoras

municipais e vereadoras, de

fazer reuniões presenciais com

mulheres que integram

movimentos sociais,

comunitários, feministas  e

lideranças de vários

segmentos tão importantes

para ampliarmos e

fortalecermos nossas pautas

(como era nossa programação

nos anos anteriores), ainda

estamos em pandemia e os

cuidados com a biossegurança

para evitarmos o contágio da

COVID-19 são necessários.

Por isso, a campanha será

virtual, usando as redes sociais,

grupos de whatsapp e

entrevistas para sites, rádios e

programas de tv. Vamos levar

informação sem aglomeração. 

P A R T I C I P E  D A   
C A M P A N H A
N A S  R E D E S
S O C I A I S .
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Subsecretária:

Luciana Azambuja Roca 

SUBSECRETARIA 
DE ESTADO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA MULHERES 

(67) 3316-9200

Av. Fernando Correa da Costa, 559 - 4º andar

Campo Grande / MS 

E-mail: mulheres@segov.ms.gov.br

FALE CONOSCO

Site: www.naosecale.ms.gov.br

Facebook: @SubsMulheres

Instagram: @subsmulheres

SPPM/MS

ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS


