FONTES NACIONAIS DE INFORMAÇÃO

ABEP – Associação Brasileira
de Estudos Populacionais
Promove o intercâmbio científico na área de
demografia e o conhecimento da realidade
demográfica nacional. Sociedade civil, de direito
privado, de cunho nacional, de interesse coletivo
e caráter técnico-científico, sem fins lucrativos,
com autonomia financeira, aberta a todos e todas
com interesse nos estudos e investigações
populacionais. Trata-se da única associação do
gênero no país, exemplo de entidade científica que
deu certo é referência nacional e internacional de
seriedade de trabalho dos seus associados.
Site: www.abep.org.br

Afirma Comunicação e Pesquisa
Sua missão é a produção e a democratização de
informação e dados relevantes para a promoção
dos direitos humanos e de maior igualdade e
diversidade racial e de gênero. Afirma Comunicação e Pesquisa nasce a partir de uma
experiência pioneira de mídia eletrônica, a Afirma
Revista Negra Online, criada em fevereiro de
2000, uma referência sobre o trabalho e a
reflexão de ONGs e pesquisadores/as negros e
não-negros no Brasil e no exterior.
Av. Nilo Peçanha, 50/ sl.304 – Centro
CEP 20044-900 – Rio de Janeiro-RJ
Tel.: +55-21-2524 5451
E-mail: afirma@afirma.inf.br
Site: www.afirma.inf.br

Abong – Associação Brasileira de ONGs
F undada em agosto de 1991, representa e

Biblioteca Virtual da Mulher

promove o intercâmbio entre as ONGs
empenhadas no fortalecimento da cidadania, na
expansão dos direitos fundamentais e na
consolidação da democracia. Neste sentido,
busca servir de veículo de expressão, em âmbito nacional e internacional, de opiniões, contribuições, propostas e alternativas das ONGs
diante da problemática do desenvolvimento
da sociedade brasileira.
Rua Gal. Jardim, 660 – Vila Buarque
CEP 01223-010 – São Paulo-SP
Tel./Fax: +55-11-3151 2333
E-mail: abong@abong.org.br
Site: www.abong.org.br

Site especializado no tema Mulher e Relações
de Gênero. Reúne informações nacionais e
internacionais sobre saúde, violência, cultura,
trabalho, direitos e cidadania, educação, poder
e participação política. É um projeto do Conselho
Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim/RJ) em
parceria com o Programa Prossiga – Informação
e Comunicação para a Ciência e Tecnologia/IBICT/
MCT e conta com apoio da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).
Site: www.prossiga.br/bvmulher/cedim

Ação Educativa
Apóia e propõe projetos educativos e de juventude, visando à promoção da justiça e ao
fortalecimento da democracia participativa no
Brasil. Fundada em 1994, realiza atividades de
assessoria, pesquisa, informação e formação,
além de produzir e divulgar materiais de subsídio
a profissionais de Educação, jovens e outros
agentes sociais. Coordena a Campanha Nacional
pelo Direito à Educação.
Rua Gal. Jardim, 660 – Vila Buarque
CEP 01223-010 – São Paulo-SP
Tel./Fax: +55-11-3151 2333
E-mail: acaoeducativa@acaoeducativa.org
Site: www.acaoeducativa.org

CCR – Comissão de Cidadania
e Reprodução
Congrega um grupo de profissionais comprometidos/as com o exercício da cidadania,
buscando monitorar e influenciar a mídia, a
legislação, as políticas públicas e a agenda de
saúde, direitos sexuais e reprodutivos no Brasil.
Além de procurar o diálogo permanente e dinâmico com diversos setores da sociedade
organizada. Mantém um banco de dados com
mais de 13 mil registros de matérias sobre saúde
reprodutiva e sexualidade além de produzir
publicações próprias.
Rua Morgado de Mateus, 615
CEP 04015-902 – São Paulo-SP
Tel.:+55-11-5574 0399
Fax: +55-11-5575 7372
E-mail: ccr@ax.apc.org
Site: www.ccr.org.br
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CESeC – Centro de Estudos
de Segurança e Cidadania
Centro da Universidade Candido Mendes, criado
em abril de 2000, reúne uma equipe de
especialistas com experiência em trabalho
acadêmico, atuação em movimentos sociais e
formulação e execução de políticas públicas.
Dedica-se à realização de pesquisas aplicadas,
fóruns e atividades de ensino nas áreas de
segurança, justiça e cidadania. Seu principal
compromisso é contribuir para a modernização
e democratização do sistema de justiça criminal
e para a formação de uma cultura participativa
de segurança pública no Brasil.
Rua da Assembléia, 10/ sl.810 – Centro
CEP 20111-900 – Rio de Janeiro- RJ
Tel.: +55-21-2531 2000 - Ramal284
Fax: +55-21-2531 2033
E-mail: cesec@candidomendes.edu.br
Site: www.cesec.ucam.br

Cfemea – Centro Feminista
de Estudos e Assessoria
Tem como objetivo central o trabalho direto com
o Poder Legislativo, atuando de forma
democrática, suprapartidária, autônoma e
comprometida com o movimento de mulheres.
É uma organização pioneira no monitoramento
sistemático de proposições legislativas e no
assessoramento aos/às parlamentares nas questões de eqüidade de gênero e na defesa dos
direitos das mulheres, visando sua regulamentação e ampliação.
SCN - Quadra 6 - Bloco A, sl.602
Edifício Venâncio 3000
CEP 70718-900 – Brasília-DF
Tel.: +55-61-328 1664
Fax: +55-61-328 2336
E-mail: cfemea@cfemea.org.br
Site: www.cfemea.org.br

Datasus – Deptº de Informática do SUS
– Sistema Único de Saúde
Órgão de informática de âmbito nacional,
representa papel importante como centro
tecnológico de suporte técnico e normativo para
a montagem dos sistemas de informática e
informação da Saúde. Suas extensões regionais
constituem a linha de frente no suporte técnico
às secretarias estaduais e municipais de Saúde.
Sua missão é prover os órgãos do SUS de
sistemas de informação e suporte de
informática necessários ao processo de planejamento, operação e controle do Sistema,
através da manutenção de bases de dados
nacionais, apoio e consultoria na implantação
de sistemas e coordenação das atividades de
informática inerentes ao funcionamento
integrado dos mesmos.
Site: www.datasus.gov.br

Dieese – Departamento Intersindical de
Estudos e Estatísticas Socioeconômicas
Entidade civil sem fins lucrativos, mantida pela
contribuição das entidades sindicais filiadas, na
qual estão representadas todas as correntes do
movimento sindical brasileiro. O Dieese foi criado
pelo movimento sindical há 40 anos e desenvolve
atividades de pesquisa, assessoria, educação e
comunicação nos temas relacionados ao mundo
do trabalho. É hoje uma importante instituição
na área de informação, análise e levantamento
de dados no país. Em parceria com CUT, CGT e
Força Sindical, publicou o Mapa das questões
de gênero e, mais recentemente, o Mapa da
População Negra no Mercado de Trabalho, em
parceria com o Centro de Solidariedade da AFLCIO e o Instituto Sindical Interamericano pela
Igualdade Racial (Inspir).
Escritório Nacional – Setores e Atividades
R. Ministro Godói, 310
Pq. Água Branca – Perdizes
CEP 05001-900 – São Paulo-SP
Tel.: +55-11-3874 5366
Fax: +55-11-3874 5394
E-mails:en@dieese.org.br ou
dieesesp@ax.apc.org
Site: www.dieese.org.br

Fórum da Amazônia Oriental (Faor)
Dedica-se à aglutinação, articulação, comuni-cação,
mobilização social e intercâmbio das entidades,
movimentos sociais, redes, comitês e organizações
não-governamentais que atuam na Amazônia
Oriental brasileira, compreendendo os estados do
Pará, Amapá, Tocantins e Maranhão. Seu objetivo
é fomentar políticas públicas de desenvolvimento
susten-tável para a Amazônia. Atualmente o Faor
envolve cerca de 80 entidades e desenvolve
atividades relacionadas à educação ambiental, à
Agenda 21 e ao fortalecimento dos movimentos
por meio do Observatório da Cidadania. Publica o
Observatório da Cidadania Pará, que trata de temas
que vão dos direitos dos índios, negros, crianças e
mulheres à avaliação do desempenho dos
parlamentares da região.
Av. Senador Lemos , 557 – Umarizal
CEP 66050-000 – Belém-PA
Tel./Fax: +55-91- 261 4334 ou 261 4260
E-mail: faor@amazon.com.br

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística
Tem por finalidade básica produção, análise,
pesquisa e disseminação de informações de
natureza estatística (demográfica, social e
econômica), geográfica, cartográfica, geodésica
e ambiental, com vistas ao conhecimento da
realidade física, humana, social e econômica do
país. É o principal órgão de estatística demográfica
no Brasil. Em seu site é possível fazer consultas
sobre todas as áreas de pesquisa do instituto.
IBGE – Agência/Brasília
SCRS 509 - Bloco A, lojas 1/5
CEP 70360-500 – Brasília-DF
Tel.: +55-61-244 2493
Fax: +55-61-244 9636
Site: www.ibge.gov.br
IBGE Rio de Janeiro – Agência/Centro
Av. Rio Branco, 135/ sl. 301 a 304
CEP 20040-006 – Rio de Janeiro-RJ
Tel.: +55-21-2242 6916
Fax: +55-21-2242 6916

Fundação Carlos Chagas
Entidade de direito privado, sem fins lucrativos,
reconhecida como de utilidade pública, que
possui um departamento de pesquisa com vários
projetos em andamento na área de educação e
relações de gênero, a partir dos quais desenvolveu um banco de dados bastante amplo sobre
o trabalho das mulheres no Brasil.
Av. Prof. Francisco Morato, 1565
CEP 05513-900 – São Paulo-SP
Tel.: +55-11-3721 4511
Fax: +55-11-3721 1059
Site: www.fcc.org.br

Geledés – Instituto da Mulher Negra
Organização política de mulheres negras que tem
por missão institucional o combate ao racismo,
ao sexismo e a valorização e promoção das
mulheres negras em particular e da comunidade
em geral. A organização tem como estratégia dar
visibilidade ao problema racial do Brasil.
Participou de todas as conferências mundiais
convocadas pela ONU na década de 90, a fim de
sensibilizar governos e sociedade civil para a
discussão do processo crescente de exclusão das
populações pobres e discriminadas no mundo.
Pç. Carlos Gomes, 67/ 20° andar, conj. M
CEP 01501-040 – São Paulo-SP
Tel.: +55-11-3105 3869
Fax: +55-11-3106 9901
E-mail: geledes@geledes.com.br
Site: www.geledes.com.br
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Ipea – Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada
Fundação pública vinculada ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, visa auxiliar
na elaboração e no acompanhamento da política
econômica e prover atividades de pesquisa
econômica aplicada nas áreas fiscal, financeira,
externa e de desenvolvimento setorial. Publica
regularmente relatórios de análise da conjuntura
social e econômica do país, que podem ser
conhecidos em seu site.
Ipea – Sede
SBS - Quadra 01 - Bloco J - Ed. BNDES
CEP 70076-900 – Brasília-DF
Tel: +55-61-315 5000
Fax: +55-61-321 1597
Site: www.ipea.gov.br
Ipea – Rio de Janeiro
Av. Pres. Antonio Carlos, 51 – Centro
CEP 20020-010 – Rio de Janeiro-RJ
Tel.: +55-21-3804 8000
Fax: +55-21-2240 1920

Nead – Núcleo de Estudos Agrários
e Desenvolvimento

Rede Brasil sobre Instituições
Financeiras Multilaterais

RedeSaúde – Rede Nacional Feminista
de Saúde e Direitos Reprodutivos

Tem como objetivo promover e realizar estudos
sobre reforma agrária e agricultura familiar,
democratizando informações, experiências e
projetos. Além de estar implantando uma memória
dinâmica sobre a reforma agrária, o Nead desenvolve discussões, seminários, workshops e
conferências, em parceria com organizações
governamentais, não-governamentais e organismos internacionais.
SCN - Quadra 1 - Bloco C
Ed. Trade Center, Conj. 502
CEP 70710-902 – Brasília-DF
Tel./Fax: +55-61-328 8661- Ramal 216
E-mail: nead@nead.gov.br
Site: www.nead.gov.br

Articula organizações da sociedade civil
brasileira, cujo objetivo comum seja acompanhar
e intervir em questões relativas às ações de
Instituições Financeiras Multilaterais (IFMs) no
Brasil, entre elas o Banco Mundial e o Fundo
Monetário Internacional (FMI). O objetivo
principal da Rede Brasil é a democratização de
informações e a materialização de um espaço
de articulação e discussão sobre as políticas e
os projetos das IFMs, para intervenção no
governo brasileiro e no Poder Legislativo, em
âmbito local, regional e nacional.
SCS - Quadra 06 - Ed. Venâncio 2000
Bloco B-50, sl. 433/441
CEP 70333-970 – Brasília-DF
Tel.: +55-61-226 8093
Fax: +55-61-226 8042
E-mail: rbrasil@tba.com.br
Site:www.rbrasil.org.br

Articulação do movimento de mulheres do Brasil,
com 11 anos de existência. Reúne hoje 110
instituições filiadas – entre grupos feministas,
organizações não-governamentais, núcleos de
pesquisa, organizações sindicais/profissionais e
conselhos de direitos das mulheres –, além de
profissionais de saúde e ativistas feministas, que
desenvolvem trabalhos políticos e de pesquisa nas
áreas de saúde das mulheres e de direitos
reprodutivos. É integrada por nove regionais –
organizadas nos estados do Pará, Paraíba,
Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
São Paulo e Rio Grande do Sul, e no Distrito Federal
– coordenadas politicamente por um ConselhoDiretor e por uma Secretaria Executiva, com sede
em São Paulo. Publica semestralmente uma
revista, edita dossiês temáticos sobre saúde da
mulher e veicula quinzenalmente dois informativos
eletrônicos. No seu site, é possível encontrar todas
essas publicações, bem como outros dados e
informações sobre saúde da mulher.
Secretaria Executiva
Rua Bartolomeu Zunega, 44 – Pinheiros
CEP: 05426-020 – São Paulo-SP
Tels.: +55-11-3813 9767 ou 3814 4970
Fax: +55-11-3813 8578
E-mail: redesaude@uol.com.br
Site: www.redesaude.org.br

Observatório de Políticas Urbanas
e Gestão Municipal
Constitui-se em um instrumento sistemático de
estudo, pesquisa, organização e difusão de
conhecimentos sobre os novos padrões de
desigualdades e exclusão social surgidos na
cidade do Rio de Janeiro com a crise e a reestruturação econômica. Interessa-se também pelos
novos modelos de políticas públicas urbanas e
gestão local. É um projeto realizado pelo Ippur –
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e
Regional da UFRJ –, em parceria com a Fase.
Campus da UFRJ
Prédio da Reitoria, sl.543 – Ilha do Fundão
CEP 21949-900 – Rio de Janeiro-RJ
Tel.: +55-21-2590 1191
Fax: +55-21-2564 4046
Site: www.ippur.ufrj.br/observatorio
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