SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA MULHERES
06

Mato Grosso do Sul é um estado pioneiro na defesa dos direitos das mulheres.
O primeiro organismo de políticas para mulheres foi criado em janeiro/1999,
como “Coordenadoria Especial de Políticas para Mulheres”.
Em abril/2003 foi transformado em “Subsecretaria de Políticas Públicas para
Mulheres e Promoção da Igualdade Racial” e desde 2015 existe como
“Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres”.
Atualmente vinculada à Secretaria de Cidadania e Cultura (SECIC),
a SPPM/MS tem sua atuação pautada na transversalidade, na
intersetorialidade e no trabalho em rede, visando à igualdade de gênero e à
efetivação das políticas de enfrentamento à violência contra mulheres.

06

COMPROMISSOS - Plano de Governo
Assegurar a autonomia das mulheres e promover a igualdade de gênero,
respeitando as políticas já existentes e ampliando direitos;
Reconhecer a violência de gênero, raça e etnia como uma violência
histórica e estrutural que deve ser vista como uma questão de saúde
públicas, de justiça e de segurança;
Garantir a participação popular e o controle social na formulação,
implementação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas
para mulheres;
Implementar programas de formação e capacitação permanente de
servidores/as públicos/as em gênero, raça e etnia.
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EIXOS ESTRATÉGICOS DE ATUAÇÃO
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA - Enfrentamento à todas as formas de
violência, preconceitos e discriminações contra mulheres; Aplicabilidade
da lei Maria da Penha; Atendimento humanizado às mulheres em situação
de violência e violação de direitos;
AUTONOMIA E PROTAGONISMO - Exercício da cidadania e garantia dos
direitos das mulheres; Igualdade no mundo do trabalho e autonomia
econômica; Participação das mulheres nos espaços de poder e decisão;
INTERIORIZAÇÃO - Implantação das políticas públicas para mulheres nos
municípios; Ampliação e fortalecimento dos OPMs e da rede de atendimento;

Enfrentamento à Violência
Sensibilização e conscientização da sociedade
para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres.
Ampliação e fortalecimento da rede de serviços
para mulheres em situação de violência.
Formação e capacitação continuada para profissionais da rede de atendimento
às mulheres em situação de violência.

Programa Mulher, não se cale!
Sensibilização e conscientização da sociedade
para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres.
Campanha "Agosto Lilás" - Programa "Maria da Penha vai à Escola"
Campanha Estadual de Combate ao Feminicídio
Campanha "Alô Vizinho"
Campanha dos 16 dias de Ativismo pelo fim da violência
Site naosecale.ms.gov.br
Audiências públicas em Casas Legislativas
Palestras, Rodas de Conversa, Cursos e Oficinas

Programa Mulher, não se cale!
Ampliação e fortalecimento da rede de serviços
para mulheres em situação de violência.

Oferecer atendimento humanizado e qualificado às mulheres em situação de violência
(CEAM e Casa Abrigo);
Apoiar e articular a reestruturação e modernização dos Centros de Atendimento à Mulher
(CAM/CRAM);
Apoiar e articular a implantação de Salas Lilás/NUIAM em Delegacias da Polícia Civil;
Apoiar e articular a implantação de Salas Lilás nos CREAS do interior;

Programa Mulher, não se cale!
Formação e capacitação continuada para profissionais da rede de atendimento
às mulheres em situação de violência.
Atendimento humanizado às mulheres em situaçãode violência
(articulação da rede municipal de atendimento – virtuais e presenciais)
“Capacitando para o enfrentamento à violência”
(divulgação da cartilha sobre violência doméstica e LMP - virtuais e presenciais)
“Quem ama não mata”
(implementação do Plano Estadual de Combate ao Feminicídio, visando à
redução/erradicação das mortes violentas de mulheres – virtuais e presenciais)

Autonomia e Protagonismo
Campanha "O protagonismo das mulheres sul-mato-grossenses:
Empoderamento e Empreendedorismo"
Programa "Recomeçar"
Empoderamento & Protagonismo, Empreendedorismo & Empregabilidade
Selo Social "Empresa Amiga da Mulher"
Programa "Mulheres Rurais, Mulheres de Direitos"
Programa "Mulheres em Debate"
Oficinas de formação "Mais Mulheres na Política"

Políticas de Interiorização
Fortalecer e ampliar Organismos de Políticas para Mulheres
Fortalecer e ampliar Conselhos Estaduais de Direitos da Mulher
Selo Social "Prefeitura Amiga da Mulher"
Programa "MS Fronteoiras"
"Parlamento Feminino da Fronteira"
Programa "Mulheres em Movimento"
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Subsecretária: Luciana Azambuja
Facebook @SubsMulheres
Instagram @sppm_ms
Aplicativo MS Digital - Mulher MS
Site www.naosecale.ms.gov.br
Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 559 - 4º andar
Email: mulheres@secic.ms.gov.br
Telefone: (67) 3318-9200

