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APRESENTAÇAO DO IBISS|CO 

 

Criado em 1993, o Instituto Brasileiro de Inovações pró-Sociedade Saudável 

Centro-Oeste (IBISS|CO) é uma instituição de utilidade pública federal, sem fins 

lucrativos, que se tornou autônoma em 2000. Sua atuação foi fundamental para dar origem 

a debates e fortalecer organizações que hoje lutam por direitos, especialmente na região 

Centro-Oeste brasileira e nas fronteiras com o Paraguai e a Bolívia. Conquistou espaços 

estratégicos, com ações locais, regionais e internacionais, sempre com olhar da sociedade 

civil, comprometido com os grupos em situação de vulnerabilidade e discriminação. 

  

O IBISS|CO acredita no potencial da ação coletiva e no seu poder de manter vivos 

os sonhos de justiça e cidadania. Tem como missão a defesa e a vivência dos direitos 

humanos econômicos, sociais, culturais e ambientais, e como meta a construção de uma 

sociedade equânime, saudável, solidária e democrática. É uma organização de pessoas que 

trabalha com pessoas, e que de forma coletiva tenta transformar realidades injustas. Para 

isso executa ações com grupos em situação de vulnerabilidade e discriminação, 

estimulando o protagonismo e a visibilidade sócio-política. 
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INTRODUÇÃO  

 

A construção dessa etapa, refere-se a uma das ações do projeto “Mapeando Vozes e 

Capacitando Mulheres: Direitos Humanos e Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil do Centro Oeste”, em execução pelo IBISS|CO, em parceria com a Cáritas 

Brasileira por meio do edital, “Fortalecimento e Regionalização da Plataforma por um Novo 

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil”, e financiada pelo União Europeia. 

 O Mapeamento compõe um importante processo de agrupamento dos diferentes 

coletivos, entidades, grupos e Organizações da Sociedade Civil (OSC) presentes na região 

Centro-Oeste. Esse levantamento foi realizado em algumas bases de dados e pesquisa, a 

saber: Mapa das Organizações da Sociedade Civil (IPEA), Fundo Elas e Fundo Brasil. Nos 

dois últimos sites foram consultadas listas de projetos aprovados que envolviam OSCs da 

região Centro Oeste, e que no foco e escopo de suas especificações transitavam pelas 

questões de garantia, promoção e defesa dos direitos humanos, sexuais, reprodutivos numa 

perspectiva de gênero, raça e classe, como elementos basilares das violações de direitos, em 

especial, a violência doméstica. 

Outra fonte de inspiração composta pelos Relatório Técnicos apresentados ao 

Ministério da Saúde os seguintes eventos: “I SimposiHIVo – Simpósio de Mulheres Negras 

e Redes da Região Centro-Oeste” realizado em 2018 e 2019 durante o “I Conversação – 

Diálogos sobre prevenção combinada”, em Campo Grande – MS, com mulheres de 

diferentes estados da região Centro-Oeste, atuantes na temática dos direitos humanos e saúde 

sexual, reprodutiva no contexto da epidemia do HIV/Aids, foram materiais que num 

primeiro momento auxiliaram na produção deste material, mas também, na potência de dar 

visibilidade à essas organizações atuantes em nossa região e que vem compondo e 

compartilhando entre nós, uma rede de cuidado e solidariedade.  

Desenvolvemos um Sociograma de cada estado do Centro Oeste contendo a Rede de 

Organizações da Sociedade Civil que foram mapeadas através dessas plataformas de buscas 

e relatórios. Com esta ferramenta, buscamos apresentar as relações que essas OSCs mantêm 
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umas com as outras dentro da região do Centro Oeste, sobretudo após o evento realizado 

dentro deste projeto.  Elas também serão apresentadas respectivamente pelos estados que 

integram a região Centro Oeste, contendo as seguintes informações: identificação 

institucional; missão; público-alvo e contato.  
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SOCIOGRAMA DO DISTRITO FEDERAL (DF) 

 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Mapeando Vozes e Capacitando Mulheres: Direitos Humanos e 

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil Centro Oeste, 2020. 

 

Descrição da Rede do DF 

 

Rede de Redução de Danos e Profissionais do Sexo do Distrito Federal e Entorno” - 

TULIPAS DO CERRADO” 

As Tulipas do Cerrado é uma organização atuante na Redução de Danos (RD) e na 

articulação de uma rede de proteção a profissionais do sexo, trabalhando principalmente com 
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a população de rua e com as profissionais do sexo em situação de rua ou não, trazendo 

informação e educação em saúde 

Contato: Gilmara Pereira dos Santos 

 (61)98223-1975 

E-mail: jumarenfa@gmail.com   

elasnard.com.br 

instagram: @tulipasdocerrado 

Coturno de Vênus – Associação Lesbica Feminista de Brasília 

A Associação lesbofeminista, antirracista, anti-LGBTIfóbica, anticapacitista do 

Distrito Federal é uma Organização da Sociedade Civil defensora de Direitos Humanos e 

Ativistas em potencializar o atendimento social às pessoas LBT.  

Contato: (61) 98303-4782 

E-mail: coturnodevenus@gmail.com  

Associação de Mulheres de Sobradinho II (AMS II) 

A Associação das Mulheres de Sobradinho II é uma organização não-governamental que 

busca resgatar mulheres e jovens em situação de risco social e promover a reestruturação 

familiar. 

Contato: (61)3483-1563 

(61) 99247-7493 

E-mail: associação.sobradinho@gmail.com 

Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA) 

A CFMEA é uma Organização não governamental feminista e antirracista, de caráter 

público e sem fins lucrativos -- foi fundada em Brasília, em julho de 1989, por um grupo de 

mulheres feministas, que assumiram a luta pela regulamentação de novos direitos 

conquistados na Constituição Federal de 1988. 

Contato: (61)3224-1791 

mailto:jumarenfa@gmail.com
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Felasnard.com.br%2F&e=ATPYZWPnymjr4Hc-TfyETgwzIaJV7YtDBVPom2DFsimBeo-8JsLzOxXDtENcC64tWg3PtPsZ9ZI16eJLWqadBg&s=1
mailto:coturnodevenus@gmail.com
mailto:associação.sobradinho@gmail.com
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E-mail: natalia@cfemea.org.br  (Natalia Mori) 

Site: https://www.cfemea.org.br/  

Coletiva Pretinhas 

A Coletiva Pretinhas, é uma organização de Mulheres pretas que promovem ações de 

autocuidado. 

E-mail: coletivapretinhas@gmail.com  

Instagram: @coletivapretinhas        

   

mailto:natalia@cfemea.org.br
https://www.cfemea.org.br/
mailto:coletivapretinhas@gmail.com
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SOCIOGRAMA DE GOIÁS (GO) 

 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Mapeando Vozes e Capacitando Mulheres: Direitos Humanos e 

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil Centro Oeste, 2020. 

 

Descrição da Rede de GO 

 

Associação das Mulheres Deficientes Auditivas e Surdas de Goiás (AMDASGO) 

A AMDASGO é uma associação filantrópica, que visa em todos os seus campos de atuação 

atender às necessidades de pessoas surdas, especialmente mulheres, bem como de suas 

famílias. Em contato com o senhor Saulo, ele confirmou que a AMDASGO pode participar 

com duas vagas sendo uma mulher surda e outra do intérprete. 
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Contato: (62) 8567-0184 (WhatsApp AMDASGO) 

+1 (239) 271-9578 (Saulo) 

(62)99941-0243 (Vera – sms) 

E-mail: contato@amdasgo.com.br 

saulobalbino@gmail.com (Saulo) 

Site: amdasgo.webnode.com   

CEVAM – Centro de Valorização da Mulher 

A CEVAM, acolhe mulheres vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade. 

Contato: (62) 3213-2233 

E-mail: cevamgo@gmail.com 

Site: https://pt-br.facebook.com/cevamong/ 

ASTRAL – GOIÁS 

A ASTRAL-GOIÁS é uma ONG que atua no desenvolvimento de políticas de inclusão de 

Trangêneros, Transexuais e Travestis no estado de Goiás. 

 

Contato: (62) 8419-2523 

Site: http://astralgoiania.tumblr.com/ 

E-mail:  astrallgoias@bol.com.br 

Facebook: https://www.facebook.com/astrallgoias/ 

Mulheres Negras Dandara no Cerrado 

O Grupo de Mulheres Negras Dandara no Cerrado é uma organização da sociedade civil, 

feminista, sem fins lucrativos, fundada em Goiânia em 2002 com a proposta de colaborar 

para a construção de uma sociedade justa e solidária, através de ações educativas em gênero, 

raça/etnia, geração de trabalho renda, direitos humanos, moradia e saúde reprodutiva. 

 

Contato: (62)3286-4907 

mailto:contato@amdasgo.com.br
mailto:saulobalbino@gmail.com
https://www.google.com/search?q=cevam&oq=cevam&aqs=chrome..69i57j0l7.1276j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&sxsrf=ALeKk0278TWISPsYKtA3b0sT7WfaZ1W4aA:1595007825979&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-18289788,-46598847,334289&tbm=lcl&rldimm=6694321099809035385&lqi=C
mailto:cevamgo@gmail.com
https://pt-br.facebook.com/cevamong/
http://astralgoiania.tumblr.com/
mailto:astrallgoias@bol.com.br
https://www.facebook.com/astrallgoias/
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Site: https://mulheresnegrasdandaranocerrado.blogspot.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/assessoriadandara 

 

  

https://mulheresnegrasdandaranocerrado.blogspot.com/
https://www.facebook.com/assessoriadandara
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SOCIOGRAMA DE MATO GROSSO DO SUL (MS) 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Mapeando Vozes e Capacitando Mulheres: Direitos Humanos e 

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil Centro Oeste, 2020. 

 

Descrição da Rede de MS 

 

Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande - MS 

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande – MS, é uma organização 

sem fins lucrativos, formada por voluntárias que cuidam dos pacientes oncológicos 

fornecendo perucas, lenços, sutiãs com próteses, dentre outras ações solidárias. 
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Contato: (67)3324-7676 

Facebook: https://www.facebook.com/redefemininams 

E-mail: redefemininacgms@gmail.com 

 Associação Comunitária das Mulheres de Maracaju (ACOMMA)  

Contato: (67) 98437-3606 (Valdirene) (67) 99223-2184  

E-mail: assoacommamju@gmail.com 

valdirenelegramante@hotmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/acomma.acomma 

Associação das Mulheres Criativas de Vista Alegre (AMCRIVA)  

Contato: (67) 99626-8985 (Fátima) 

E-mail: amcrivava@gmail.com 

Coletivo de Mulheres Negras “Raimunda Luzia de Brito” 

O Coletivo de Mulheres Negras, atua na luta pelo Direitos Humanos de Mulheres Negras.  

E-mail:coletivomulheresnegras.ms@gmail.com 

ASSOCIAÇÃO ÁGUIA MORENA DE REDUÇÃO DE DANOS 

A Águia Morena é uma OSC que atua na Prevenção e Promoção dos Direitos Humanos e 

Saúde da população em situação de rua e ou em uso de álcool e drogas.  

Contato: (67) 3314-9035          

(67) 9211-4248  

E-mail: aguiamorenabr16@yahoo.com.br 

ednafaraujo@yahoo.com.br 

ASSOCIAÇÃO DAS TRAVESTIS E TRANSEXUAIS DE MATO GROSSO DO 

SUL-ATMS 

A ATMS, tem como missão defender gays, lésbicas, travestis e transexuais nas violações 

contra seus direitos humanos por discriminação e violência contra suas sexualidades e/ou 

identidades de gênero, inclusive praticadas nas instituições e serviços públicos. A associação 

https://www.facebook.com/redefemininams
mailto:redefemininacgms@gmail.com
mailto:assoacommamju@gmail.com
mailto:valdirenelegramante@hotmail.com
https://www.facebook.com/acomma.acomma
mailto:amcrivava@gmail.com
mailto:coletivomulheresnegras.ms@gmail.com
mailto:aguiamorenabr16@yahoo.com.br
mailto:ednafaraujo@yahoo.com.br
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realiza ações de advocacy, de prevenção em IST/Aids, de educação para os direitos humanos 

e a cidadania; oferece orientação jurídica; promove o controle social das políticas públicas; 

e faz encaminhamentos de casos que devem ser atendidos em outras instituições e órgãos 

públicos. 

 

Contato: (67) 3384-9585 

(67) 9245-5732  

E-mail: atms.ms@bol.com.br   

Site:  www.atms.org.br 

Gira Solidário – Promoção e Defesa da Infância e Adolescência  

A Gira Solidária, é uma OSC certificada com OSCIP (Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público) que atua em Mato Grosso do Sul, a Gira Solidário nasceu com o propósito 

de se tornar uma agência de comunicação especializada em direitos da criança e do 

adolescente. 

Contato: (67) 3384 – 8400 

ISVPG – Província Nossa Senhora dos Pobres 

A Província Nossa Senhora dos Pobres, é uma Organização religiosa no enfrentamento 

as violências.  

 

Contato: (67) 3383-3153 

E-mail: csmadremariahubert@yahoo.com.br  

 

Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT de MS 

A Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT De MS, desenvolve políticas públicas de 

enfrentamento ao preconceito e discriminação de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais. Com a responsabilidade de coordenar a elaboração e implementação dos 

planos, programas e projetos relacionados aos direitos LGBT. 

mailto:atms.ms@bol.com.br
http://www.atms.org.br/
mailto:csmadremariahubert@yahoo.com.br
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Contato: (67) 3316-9331 

E-mail: lgbt@segov.ms.gov.br  

Associação Pestalozzi de Campo Grande  

A Associação Pestalozzi de Campo Grande segue a linha de pensamento do educador 

suíço Johann Pestalozzi, que revolucionou a educação ao implementar a necessidade de um 

desenvolvimento infantil mais humanista, tendo como complemento o apoio familiar. O 

atendimento da Pestalozzi baseia-se principalmente em um desenvolvimento completo 

envolvendo as faculdades físicas, afetivas e psicológicas: amor, acolhimento e empatia são 

palavras- chaves que proporcionam uma atmosfera de segurança e afeto no nosso trabalho. 

 

Contato: (67) 3316-7600. 

E-mail: pestalozzidp@terra.com.br  

Site: http://www.pestalozzicg.org.br  

 

Instituto Brasileiro  de Inovações Pró Sociedade Saudável Centro Oeste - IBISS CO 

O IBISS|CO tem como missão a defesa e a vivência dos direitos humanos econômicos, 

sociais, culturais e ambientais, e como meta a construção de uma sociedade equânime, 

saudável, solidária e democrática. É uma organização de pessoas que trabalha com pessoas, 

e que de forma coletiva tenta transformar realidades injustas. Para isso executa ações com 

grupos em situação de vulnerabilidade e discriminação, estimulando o protagonismo e a 

visibilidade sócio-política. 

 

Contato: (67) 3211-9912 

E-mail: gerencia@ibiss-co.org.br  

Instagram: @ibiss-co 

 

mailto:lgbt@segov.ms.gov.br
mailto:pestalozzidp@terra.com.br
http://www.pestalozzicg.org.br/
mailto:gerencia@ibiss-co.org.br
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FUNDAÇÃO CASA – Centro de Apoio Social e Acompanhamento 

A Fundação Casa é uma associação que atua com o assessoramento em garantia e defesa 

dos Direitos das Pessoas Vivendo com HIV e casos de AIDS.  

 

Contato: (67) 9 9911-9298 

IMPRÓPRIAS 

O Impróprias é um Grupo de pesquisa em Gênero, Sexualidade e Diferenças da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

 

E-mail: improprias.ufms@gmail.com  

Núcleo de Estudos Néstor Perlongher (NENP) 

O Núcleo de Estudos Néstor Perlongher é um Grupo de pesquisa sobre Cidade, Geração 

e Sexualidade da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

 

E-mail: nemp.ufms@gmail.com  

 

 

  

mailto:improprias.ufms@gmail.com
mailto:nemp.ufms@gmail.com
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SOCIOGRAMA DE MATO GROSSO (MT) 

 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Mapeando Vozes e Capacitando Mulheres: Direitos Humanos e 

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil Centro Oeste, 2020. 

 

Descrição da Rede de MT 

 

Grupo Transas do Corpo – Ações em Gênero, Saúde e Sexualidade 

Contato: (62) 3095-2301 

E-mail: transasdocorpo30anos@gmail.com 

 

https://www.google.com/search?q=transasdocorpo&oq=transasdocorpo&aqs=chrome..69i57j69i60l3.646j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:transasdocorpo30anos@gmail.com
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Fórum de Ong Aids de Mato Grosso 

O Fórum de ONG Aids de MT, reúne Organizações da Sociedade Civil em Defesa dos 

Direitos Humanos das Pessoas Vivendo com HIV Aids em Mato Grosso – MT. 

 

Contato: (66) 9 9609-1212 

E-mail: fongaidsmt@gmail.com  

Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids 

A Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids, é uma organização nacional de 

pessoas vivendo com HIV/AIDS, sem vínculo político-partidário e religioso, que atua na 

promoção do fortalecimento das pessoas sorologicamente positivas para o vírus HIV, 

independente de gênero, orientação sexual, credo, raça/cor ou etnia e nacionalidade. 

 

Contato: (65)9 9604-0483 Francisca Batista de Souza (Representante estadual)  

E-mail: Franciscabatistadedouza2019@gmail.com  

Site: http://www.rnpvha.org.br 

Movimento Nacional das Cidadãs Posithivas: MNCP Brasil 

O MNCP – Brasil, é uma organização brasileira formada por mulheres vivendo com HIV e 

AIDS e pessoas que convivem com a epidemia. O movimento foi criado para promover o 

fortalecimento de mulheres vivendo e convivendo com o HIV e a AIDS, independente de 

credo, orientação sexual, raça ou cor, ou orientação político-partidária e identidade de gênero 

em nível municipal, estadual, regional e nacional e internacional. 

 

Contato: (65) 99258-7834 

Vera Mel (Representante Estadual) 

E-mail: Veramel2018@gmail.com  

Site: https://mncp.org.br/  

 

mailto:fongaidsmt@gmail.com
mailto:Franciscabatistadedouza2019@gmail.com
mailto:Veramel2018@gmail.com
https://mncp.org.br/
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QUADRO DE LEGENDAS DO SOCIOGRAMA 

 

 

Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto Mapeando Vozes e Capacitando Mulheres: Direitos Humanos e 

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil Centro Oeste, 2020. 

 

 

 

 

 

 

  


