
RELATÓRIO 2022

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA MULHERES – SPPM

Telefone: (67)3316-9198
E-mail: mulheres@secic.ms.gov.br
Site: www.naosecale.ms.gov.br 



O intuito deste relatório é apenas informar os resultados obtidos com as
principais atividades desempenhadas pela Subsecretaria de Estado de Políticas
Públicas para Mulheres (SPPM) e seus parceiros no ano de 2022. Chegamos ao fim
de 2022 com uma previsão de 23.483 pessoas atingidas, na capital e em
municípios do interior, lembrando ainda que este foi um ano eleitoral. O site
www.naosecale.ms.gov.br contabilizou 480.000 acessos, consolidando-se como
uma ferramenta de divulgação das notícias, pesquisas e informação. A Ouvidoria
da Mulher, fez 323 atendimentos. Seguimos para o ano de 2023 com metas,
acreditando sempre em dias melhores e num mundo onde mulheres e meninas
possam viver sem violência, com dignidade e exercendo sua cidadania plena.

Rosana Fernandes Leal
Subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres 



Campanha educativa: O Protagonismo das Mulheres

Realizada no mês de março, a campanha "O Protagonismo das Mulheres Sul-Mato-
Grossenses”, em alusão ao Dia Internacional da Mulher – 8 de março, abordou
temas como o empoderamento e empreendedorismo das mulheres através de
palestras, rodas de conversa, panfletagens, entrevistas, reuniões e encontro com
gestoras municipais, vereadores, bombeiras, lideranças indígenas e profissionais de
saúde. Público atingido: 3.888 pessoas.

Campanha educativa: Semana Estadual de Combate ao Feminicídio

Instituída pela Lei estadual nº 5.202/2018 e realizada na semana que compreende o
1º de junho, "Dia Estadual de Combate ao Feminicídio”, a campanha contou com um
seminário de abertura, além de palestras e rodas de conversa. Público atingido: 695
pessoas.



Campanha educativa: Agosto Lilás

Instituída pela Lei Estadual 4.969/2016, é a maior campanha de enfrentamento à
violência doméstica e familiar contra a mulher, com objetivo de intensificar a
divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o
necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da
rede de atendimento e os mecanismos de denúncias existentes. Durante o mês de
agosto, uma intensa agenda de ações foi realizada através de Seminários,
capacitações, palestras, rodas de conversas, entrevistas e panfletagens. Público
atingido: 5.872 pessoas.

Campanha educativa: Maria da Penha vai à Escola

As palestras do programa “Maria da Penha vai à Escola”, discuti o tema com
estudantes da rede pública estadual, utilizando a cartilha "Violência contra a mulher
não tem desculpa - Capacitando para o enfrentamento à violência”, lançada em
2020. Público atingido: 634 pessoas.



Campanha educativa: Outubro Rosa & Saúde da Mulher

Visando à efetiva implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
da Mulher, a campanha é parte de uma ação mundial para chamar a atenção de
toda a população para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e
de colo de útero. Em 2022, devido ao período eleitoral, só foi possível realizar uma
palestra junto aos servidores da SECIC e FCMS. Público atingido: 61 pessoas.

Mulheres em movimento

O programa "Mulheres em Movimento" foi lançado em março de 2021, por meio do
Decreto nº 15.630, com objetivo de interiorizar as ações e políticas existentes na
SPPM/MS e aproximar a população das políticas públicas para mulheres nos seus
territórios de cidadania, abordando temas como direitos da mulher, prevenção e
combate à violência doméstica e familiar, qualidade de vida e acesso aos bens e
serviços públicos estaduais. A SPPM realizou diversas ações como workshops,
reuniões, palestras e visitas técnicas em municípios: Porto Murtinho, Terenos, Água
Clara, Ribas Do Rio Pardo, Sidrolândia, Jardim, Nova Alvorada e Ribas do Rio Pardo.
Público atingido: 496 pessoas.



Campanha educativa: 16 Dias de Ativismo

Instituída pela Lei Estadual nº 4.784/2015, a campanha mundial realizada de 25 de
novembro – “Dia Estadual de Mobilização pelo Fim da Violência contra a Mulher” e
se encerra no dia 10 de dezembro – “Dia internacional dos Direitos Humanos”,
aborda todas as formas de violência contra mulheres e meninas. No dia 25 foi
realizado o seminário presencial e diversas atividades no decorrer da campanha,
junto a população em geral. Público atingido: 576 pessoas.

Site: www.naosecale.ms.gov.br

Lançado em abril de 2020, o site foi reformulado em março/2021, apresentando um
novo layout. A plataforma digital sobre violências contra mulheres tem linguagem
acessível com informações e orientações, sendo um site de estudos e de divulgação
das políticas públicas existentes no Estado. O site está em constante atualização,
além de trazer dados, pesquisas, vídeos, podcasts, entrevistas e notícias, e permite
o atendimento online para mulheres que queiram fazer denúncias, sugestões ou
pedir informações através da Ouvidoria da Mulher. Número de acessos: 480.000
(fonte: Analytics).

http://www.naosecale.ms.gov.br/


Lançamento do Mapa do Feminicídio de 2022, ano-base 2021

A terceira edição do "Mapa do Feminicídio de Mato Grosso do Sul”, uma parceria
com a SEJUSP/DGPC, foi lançada em junho/2022, trazendo um mapeamento das
mortes violentas de mulheres, qualificadas como feminicídios, ocorridas no Estado
no ano de 2021. A proposta é lançar anualmente o mapeamento e estatísticas do
ano anterior, ampliando e fortalecendo as políticas de enfrentamento à violência e,
com base nas estatísticas, elaborar políticas públicas de prevenção e combate à
violência, prevenindo novas mortes. Mapa do Feminicídio disponível no site
www.naosecale.ms.gov.br.

Ouvidoria da Mulher, site NSC

A Ouvidoria da Mulher está inserida no site www.naosecale.ms.gov.br. A
funcionalidade foi criada para receber denúncias de violência doméstica ou de
violação aos direitos da mulher, diligenciar junto aos setores competentes e
orientar sobre a utilização dos serviços da Rede de Atendimento à Mulher em
Situação de Violência no Estado de Mato Grosso do Sul. Números de
manifestações: 323 (dez/2022).

http://www.naosecale.ms.gov.br/


Selo Social “Prefeitura Amiga da Mulher” Edição 2022

Criado por meio do Decreto nº 14.961/2018, com objetivo de reconhecer e valorizar
práticas inovadoras e programas de enfrentamento à violência contra a mulher e
de incentivo ao empreendedorismo feminino, o selo é concedido à Prefeituras
Municipais que possuam Organismos de Políticas para Mulheres (OPMs). Em 2022,
foram selecionadas 24 propostas, dos seguintes municípios: Amambai, Batayporã,
Caarapó, Chapadão do Sul, Corumbá, Guia Lopes da Laguna, Ivinhema, Jardim,
Maracaju, Nova Alvorada Do Sul, Nova Andradina, Paranhos, Rio Brilhante, São
Gabriel do Oeste e Três Lagoas.

Selo social "Empresa Amiga da Mulher" Edição 2022

Criado por meio do Decreto nº 15.551/2020, com objetivo de conhecer, valorizar e
certificar as empresas públicas e privadas que desenvolvam políticas de defesa e
garantia dos direitos da mulher e que apoia e incentiva a promoção da equidade de
gênero no ambiente de trabalho, para que seja saudável e respeitoso para as
mulheres. No total, 09 empresas inscreveram e apresentaram 13 projetos, sendo 6
classificadas e aptas a receberem o Selo Social "Empresa Amiga da Mulher".



Programa "Recomeçar" Empoderamento & Protagonismo Empreendedorismo &
Empregabilidade

Lançado em 2020 e instituído em 2021 através do Decreto estadual nº 15.739, o
Programa "Recomeçar" tem como objetivo despertar nas mulheres em situação de
violência, a possibilidade de recomeço de vida, promovendo a autoestima,
qualificação profissional, inclusão no mercado de trabalho e geração de renda,
através de oficinas virtuais. Foram 8 oficinas virtuais em parceria com SEBRAE,
FUNTRAB e Rede Mulher Empreendedora, com público atingido de 381 pessoas, além
de 4 oficinas presenciais em parceria com a FUNTRAB, nos bairros: Jardim Colúmbia e
Cophavila II, onde 61 pessoas participaram.

Programa “Mulheres em Debate”

O programa "Mulheres em Debate" é uma parceria da SPPM com a Assembleia
Legislativa de Mato Grosso do Sul, por meio da TV Assembleia, para produção e
veiculação de programa mensal, com pauta indicada pela SPPM. Existente desde
2019, em 2022 foram abordados os seguintes temas: 
Fevereiro: Gravidez na adolescência;
Março: Respeito no ambiente de trabalho;
Abril: Conquistas e lutas das indígenas de MS;
Maio: Trabalho de instituições que atuam no combate ao abuso e exploração sexual
infantil;
Junho: Feminicídio da investigação ao julgamento;
Julho: Igualdade racial e representatividade feminina;
Agosto: Violência Doméstica e Familiar: avanços da Lei Maria da Penha para a
proteção das vítimas;
Setembro: Qualidade de vida: saúde mental e acolhimento de mães;
Outubro: Outubro Rosa;
Novembro: Violência contra a mulher no recorte de raça.

Oficinas de formação "Rede de Enfrentamento à Violência: desafios e
possibilidades do atendimento”, parceria Defensoria Pública Estadual

Realizada em parceria com a Defensoria Pública Estadual, por meio do NUDEM, com
objetivo de capacitar profissionais que atuam nas políticas públicas para mulheres
(gestoras e equipes técnicas), nas redes socioassistenciais e de saúde, na segurança
pública e no sistema de justiça, bem como para lideranças comunitárias. Foram
realizadas 4 oficinas virtuais, em encontros regionalizados que abrangeram todos os
79 municípios, no período de agosto e setembro/2022, perfazendo um total de 12 h/a.
Público atingido: 171 pessoas



Interiorização do Pacto Estadual pelo Enfrentamento a violência
contra as Mulheres

Foi instituído pelo Decreto nº 15.888, em 08 de março de 2022, tendo como objetivo
prevenir, enfrentar e erradicar todas as formas de violência contra a mulher em
Mato Grosso do Sul, por meio de uma mudança cultural, a partir da disseminação
de atitudes inclusivas de igualdade, da prática de valores ético, de irrestrito
respeito às diversidades de gênero e da valorização da cultura da paz. Foram
realizadas oficinas regionalizadas de implementação, nos municípios polo de cada
região do Estado, com o objetivo de apresentar o conteúdo do documento e
pactuar as primeiras ações com os municípios, dando início a etapa de
implementação do Pacto. Foram as seguintes regiões e municípios
correspondentes: 

· Jardim - Bela Vista, Bonito, Caracol, Nioaque e Porto Murtinho;
· Dourados - Caarapó, Juti, Maracajú, Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante;
· Paranaíba - Água Clara, Aparecida do Taboado, Chapadão do Sul, Cassilândia,
Costa Rica, Inocência, Paraíso das Águas, Selvíria e Três Lagoas;
· Amambai - Aral Moreira, Iguatemi e Japorã;
· Coxim - Camapuã, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora;
· Nova Andradina - Angélica, Batayporã, Ivinhema, Bataguassú, Brasilândia, Santa
Rita do Pardo e Taquarussu.

Público atingido: 214 pessoas

https://www.naosecale.ms.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/DO10773_09_03_2022.pdf


Oficinas de Capacitação da Rede de enfrentamento à Violência
contra mulheres

A rede de enfrentamento é constituída de instituições e serviços governamentais,
não-governamentais e a comunidade, visando ao desenvolvimento de estratégias
efetivas de prevenção e de políticas que garantam o empoderamento e
construção da autonomia das mulheres, os seus direitos humanos, a
responsabilização dos agressores e a assistência qualificada às mulheres em
situação de violência. As oficinas foram realizadas nos seguintes municípios: Costa
Rica, Coxim, Nova Andradina, Chapadão do Sul, Iguatemi, Corguinho, Mundo Novo
e Caarapó. Público Atingido: 316 pessoas.

Família e escola

Em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e Fundação de Cultura de
Mato Grosso do Sul. Foi um bate-papo, realizado em 16 Escolas Estaduais, sobre
liderança e protagonismo das mulheres; superação do ciclo de violência e
retomada das rédeas de sua vida; qualificação profissional, empregabilidade e
empreendedorismo. Público Atingido: 965 pessoas.

Palestras e Rodas de Conversa

As palestras e rodas de conversa são realizadas em todas as regiões de Campo
Grande e do Estado, sendo em escolas, ong’s, Centros comunitários, Igrejas, entre
outros.
Foram 53 palestras. Público atingido: 2.776 pessoas.
Foram 29 rodas de conversa. Público atingido: 814 pessoas.

Entrevistas

E para ampliar o alcance das nossas ações e campanhas, foram 21 entrevistas,
em TVs e rádios, com abrangência estadual.



Unidade externa CEAM - Centro Especializado de Atendimento à
Mulher em situação de violência

Criado em 1999 como CAM Cuña M'Baretê, a unidade foi reestruturada pelo
decreto estadual nº 14.270/2015, passando a denominar-se "Centro Especializado
de Atendimento à Mulher" (CEAM), oferecendo atendimento psicossocial qualificado,
sigiloso e gratuito às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, de violência
sexual, sobreviventes de feminicídios e familiares de mulheres vítimas de
feminicídios. É um espaço acolhedor e humanizado, com brinquedoteca e
pedagogas a disposição das crianças. Se necessário e quando solicitado, fornece
gratuitamente passes de ônibus para permitir o deslocamento das mulheres para
atendimento. Atendimentos realizados: 4.878 (janeiro a novembro/2022).
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https://www.naosecale.ms.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/CURRICULO-LIDIANE.pdf
https://www.naosecale.ms.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/CURRICULO-FABI.pdf
https://www.naosecale.ms.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/CURRICULO-CAROL.pdf



