


Objetivo

A Ouvidoria da Mulher foi instituída no âmbito do partido MDB em junho de 2022 e tem por objetivo estabelecer um canal especializado de 
recebimento de denúncias, críticas e sugestões sobre os seguintes assuntos:

A meta principal é a ampliação da rede de apoio e proteção às mulheres, proporcionando um canal de atendimento especializado, a fim de 
promover um trabalho coordenado e integrado entre o MDB/Ouvidoria da Mulher e demais partidos políticos, instituições, órgãos públicos, 
iniciativa privada e terceiro setor que dedicam suas atividades à prevenção e enfrentamento à violência contra  as mulheres, ao desenvolvimento 
de políticas públicas sobre o tema e ao incentivo da participação das mulheres na política.
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Objetivo

A Ouvidoria da Mulher do MDB  disponibilizou número de Whatsapp 
específico para o recebimento das demandas (61) 9 9957-4372) e e-mail 
(ouvidoriadamulher@mdb.org.br), além de ter um link específico nos sites 
mdb.org.br e mdbmulher.org.br.

AA Ouvidoria da Mulher do MDB, além de ser  composta por equipe especializada 
para o tratamento das demandas recebidas, exerce suas atividades em parceria 
com o Projeto Justiceiras, que oferecerá orientação, apoio e acolhimento às 
mulheres, objetivando assegurar o exercício de todos os direitos e políticas 
públicas previstas na Constituição Federal e legislação específica sobre o tema 
Direitos das Mulheres, principalmente sobre Direitos Políticos das Mulheres.



Receber,  analisar e acompanhar as 
denúncias, críticas e sugestões realizadas 
na Ouvidoria da Mulher.

Promover a integração de órgãos e 
instituições envolvidas na proteção e 
defesa dos Direitos das Mulheres e na 
prevenção e enfrentamento à violência 
contra a mulher, inclusive com a 
participação da sociedade civil.

Conectar as denúncias recebidas com 
os serviços existentes na rede nacional 
de proteção, apoio e acolhimento às 
mulheres em situação de violência, 
realizando os encaminhamentos para 
órgãos/instituições competentes, quando 
necessário.

Produzir  e divulgar relatórios de 
atendimentos, encaminhamentos, 
dados, mapeamentos e pesquisas.

Sugerir ao MDB e demais partidos,  órgãos e instituições públicas, 
privadas e terceiro setor,  a implementação de políticas públicas, 
acordos de cooperação técnica, iniciativas, ações integradas 
e parcerias visando:
Ampliação do acesso das mulheres ao Sistema de Justiça;
Proteção dos Direitos das Mulheres;
Participação ativa das mulheres na política brasileira.
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Mulheres em situação de qualquer tipo 
de violência, risco, vulnerabilidade, 
preconceito e discriminação.

Canais de denúncias, partidos políticos, 
órgãos, instituições públicas ou privadas 
e terceiro setor.

Colaboradoras e filiadas ao MDB.

Eleitoras, pré-candidatas, candidatas e 
mulheres no exercício de mandato 
político, filiadas ao MDB ou a qualquer 
outro partido político.

Membros da Sociedade Civil em geral que desejam efetuar 
uma denúncia sobre qualquer forma de violência contra a 
mulher, sugerir políticas públicas e participar ativamente de 
qualquer ação relacionada à prevenção e combate à violência 
contra a mulher e ao incentivo à participação das mulheres na 
política.
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Ampliação do acesso ao Sistema de Justiça 
para meninas e mulheres em situação de 
violência (50% das mulheres que sofrem 
violência nunca procuraram ajuda).

Diminuição dos índices de violência contra as 
mulheres, principalmente da violência política.

Desenvolvimento de uma gestão administrativa 
nos partidos políticos com perspectiva de 
gênero, visando a participação das mulheres 
em todos os espaços de poder, liderança e 
decisão dos partidos.

Desenvolvimento de um ambiente de trabalho 
com igualdade, respeito, ética e transparência.

Mapeamento de dados sobre violência contra 
mulher no Brasil, principalmente sobre 
violência política, participação das mulheres 
na política e nos partidos  político, e divulgação 
de relatórios.

Principais metas da
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Mapeamento da rede nacional de apoio, proteção 
e enfrentamento à violência contra a mulher, 
principalmente à violência política.

Mapeamento de iniciativas, ações e políticas 
públicas desenvolvidas e implementadas 
pelos partidos políticos, órgãos, instituições 
públicas, iniciativa privada e terceiro setor,  
sobre prevenção e combate à violência política 
contra as mulheres, incentivo e participação 
de mulheres na política.

Ampliação de iniciativas, ações, parcerias e 
termos de cooperação técnica, visando a 
proteção dos Direitos das Mulheres e o aumento 
da participação das mulheres na política.

Criação da Ouvidoria das Mulheres do MBD 
Itinerante e nas demais unidades do MDB.

Apoio aos partidos políticos, órgãos e instituições públicas, privadas 
e terceiro setor, nas questões que dizem respeito à prevenção e 
enfrentamento à violência contra meninas e mulheres, e da participação 
feminina na política, com a sugestão de políticas públicas, treinamento 
de equipes, promoção de eventos, pesquisas, congressos, cursos, 
premiação, criação de grupos de trabalho, campanhas, etc. 

Principais metas da
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OuvidoOuvidoria da Mulher 
do MDB acompanha a 
denúncia/sugestão/crítica e 
as providências tomadas e 
encaminha uma devolutiva 
para a pessoa que utilizou o 
serviço

DEMAIS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES
COMPETENTES, QUANDO NECESSÁRIO

SECRETARIA GERAL MDB MULHER
E PRESIDÊNCIA DO MDB

REDE DE APOIO E ACOLHIMENTO

Ouvidoria  das Mulheres do MBD recebe 
a denúncia/sugestão/crítica, analisa o 
contexto e poderá efetuar os seguintes 
encaminhamentos, de acordo com a 
necessidade do caso:
  1) Rede de apoio e acolhimento; 
  2)  Secretaria Geral do MDB Mulher e    
            Presidência do MDB
  3) Órgãos e instituições competentes 

Fluxo



"A Ouvidoria da Mulher é uma ferramenta 
de aproximação e segurança para as 
Mulheres. A nossa intenção é  fazer com 
que as Mulheres liguem e nos peçam ajuda 
e ou orientação.
Ligue! Denuncie! Converse Conosco!"

KÁTIA LÔBO 
Secretária Nacional

MDB Mulher

“As mulheres se sentem mais seguras em 
fazer as denúncias em canais específicos, 
principalmente em se tratando de  
violência politica contra as mulheres. Essa 
simples iniciativa poderá garantir a maior  
participação de mulheres na política, 
colaborando, desta forma, para a 
construçconstrução de um verdadeiro Estado 
Democrático de Direitos.”

GABRIELA MANSSUR
Promotora de Justiça

"Conquista excelente a mulher e 
estaremos sempre ao lado para atender e 
aproximar das políticas públicas 
existentes. Por isso Denuncie! Venham 
conhecer a nossa Ouvidoria da Mulher."

MARIA DO CARMO GUILHERME
Presidente Estadual MDB Mulher São Paulo


