
Ouvidoria-Geral da União promove I Fórum 
das Américas de Ouvidorias, Defensores del 
Pueblo e Ombudsman 

Evento internacional acontece em Salvador nos dias 30 de novembro e 1º de 
dezembro 

A Ouvidoria-Geral da União realizará, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro 
de 2010, em Salvador, o I Fórum das Américas de Ouvidorias, Defensores del 
Pueblo e Ombudsman para discutir o tema “Os desafios da participação cidadã 
no nosso continente”.  

O objetivo é possibilitar a troca de experiências entre países das Américas e 
promover o fortalecimento dos espaços na administração pública para o exercício 
da cidadania. 

O evento será um espaço de debate democrático, troca de experiências, discussão 
de temas de interesse comum, aprofundamento de reflexão, formulação de 
propostas e articulação do poder público e sociedade civil.  

Entre os palestrantes estão presidentes e representantes do Fórum Canadense de 
Ombudsman (Forum Canadian of Ombudsman), Instituto Latinoamericano de 
Ombudsman (Instituto Latinoamericano del Ombudsman) e Instituto Internacional 
de Ombudsman (International Ombudsman Institute), além de especialistas em 
temas comuns ao cotidiano das ouvidorias públicas. 

Também será discutida a criação de um fórum permanente de Ouvidorias, com o 
intuito de incentivar o intercâmbio e a aprendizagem entre as pessoas que 
exercem atividades similares em todo o continente americano.  

O evento é voltado para ouvidores, servidores e profissionais que trabalham nas 
ouvidorias de órgãos federais, estaduais, municipais, dos poderes Legislativo e 
Judiciário e do Ministério Público, bem como para representantes da sociedade 
civil. 

O Fórum será realizado em Salvador, na sala de convenções do Catussaba Hotel.  

Inscrições são gratuitas e já estão abertas 

As inscrições são gratuitas e limitadas. Para efetuar sua inscrição, preencha as 
informações constantes da ficha abaixo e envie para o endereço eletrônico 
cgueventos@cgu.gov.br ou para o fax 61-2020-7249.  

A confirmação da inscrição será enviada por e-mail. Informamos que as inscrições 
serão encerradas no momento em que foram preenchidas todas as vagas. 

Realização: Ouvidoria-Geral da União 
Parceria: Governo do Estado da Bahia 
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SAIBA MAIS: 

I Fórum das Américas de Ouvidorias, Defensores del Pueblo e Ombudsman 
Tema: “Os desafios da participação cidadã nas instituições do nosso 
continente” 

Países confirmados: Argentina, Bermuda, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Estados 
Unidos e México. 

Dias: 30 de novembro e 1º de dezembro de 2010. 
Local: Sala de convenções do Catussaba Hotel – (Alameda da Praia, Itapuã – 
Salvador-Bahia). 

Informações: 
61-2020-6723 
61-2020-6782 
cgueventos@cgu.gov.br 

Público-alvo: 
- Ouvidores, servidores e profissionais que atuam nas ouvidorias de órgãos 
federais, estaduais, municipais, dos poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério 
Público. 

Ficha de Inscrição 
Nome completo: 
Nome para Credencial: 
Cargo: 
Órgão/Entidade: 
Endereço Comercial/Cidade/Estado: 
CEP: 
Telefone: ( ) 
Fax: ( ) 
E-mail: 

A PROGRAMAÇÃO 

Terça-feira, 30 de novembro de 2010 

8:00-9:30-Credenciamento e entrega de material 

9:30-12:00-Solenidade de abertura 
Waldir Pires 
Eliana Pinto – Ouvidora-Geral da União 
Jones Carvalho – Ouvidor Geral do Estado da Bahia 
Convidados: 
Prefeitura Municipal de Salvador 
Ministério Público 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia 
12:00-14:00-Intervalo para almoço 
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14:00-16:00-Conferência magna “Mídia, Educação e Cidadania” 
Dr. Pedrinho Guareschi, Filósofo, Doutor em Psicologia Social e pós-doutor no 
departamento de Sociologia e Comunicação na Universidade de Wisconsin (1991) 
e pós-doutor no departamento de Ciências Sociais e Comunicação na 
Universidade de Cambridge (2002). Professor convidado da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Universidade Federal de Ciências da Saúde 
de Porto Alegre (UFCSPA). 

16:00-18:00-Painel 1 – “Instrumentos da cidadania para o fortalecimento da 
Democracia” 
Países 

Quarta-feira, 1º de dezembro de 2010 

9:00-10:30-Palestra “A fragilidade das instituições na questão do assédio 
moral” 
Dra. Margarida Barreto, Doutora em Psicologia Social pela PUC/São Paulo e 
Médica. Coordenadora nacional da REDECOM-Rede Nacional de Combate à 
Violência Moral do Trabalho. 
Países 

10:30-12:00-Painel 2 – “Os espaços na Administração Pública para o exercício 
da cidadania” 
Países 
12:00-14:00-Intervalo para almoço 

14:00-16:00-Painel 3 – “O papel da Ouvidoria na transformação da gestão 
pública” 
Países 

16:00-18:00-Painel 4 – “As Ouvidorias e o compromisso com a educação em 
cidadania” 
Países 

18:00-Encerramento 
Eliana Pinto, Ouvidora-Geral da União 
Países confirmados 

Obs.: Programação sujeita a alterações. 

 


