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Ibase – Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas
Coordenador do Grupo de Referência do
Observatório da Cidadania no Brasil, é uma
entidade pública a serviço da cidadania e da
democracia. Como entidade autônoma, o Ibase
se assume como ator social pautado por
princípios e valores éticos de liberdade, igual-
dade, diversidade, solidariedade e participação
cidadã. Visa contribuir estrategicamente para
o desenvolvimento da democracia em sua plena
radicalidade, tanto de direitos, instituições e
práticas políticas como de estruturas, relações
e processos econômicos, sociais e culturais
democráticos. Participa e apóia iniciativas que
tenham como escopo a defesa e a promoção
dos direitos humanos, da justiça e do bem-estar
social. Engaja-se na viabilização de propostas
que visam à erradicação das condições geradoras
de fome, miséria e pobreza, bem como no
combate sistemático a quaisquer formas de
desigualdade e exclusão social.
Desde o ano 2000, o Ibase faz parte do Comitê
Organizador do Fórum Social Mundial, realizado
anualmente em janeiro, no Rio Grande do Sul.

Av. Rio Branco, 124/ 8º andar – Centro
CEP 20040-001 – Rio de Janeiro-RJ
Tel.: +55-21-2509 0660
Fax: +55-21-3852 3517
E-mail: ibase@ibase.br
Site: www.ibase.br

Cedec – Centro de Estudos de Cultura
Contemporânea
Centro de pesquisa, reflexão e ação, reúne
intelectuais e pesquisadores/as com forma-
ção em distintas áreas do conhecimento e
de diferentes posições teóricas e político-
partidárias. Objetiva o desenvolvimento de
pesquisas sobre a realidade brasileira e a
consolidação de seu perfil institucional como
espaço plural de debates. Entre estas, destacam-
se as relacionadas aos direitos e da justiça social,
da constituição e consolidação da cidadania, das
instituições democráticas, e da análise das
políticas públicas de corte social.

Grupo de Referência do Observatório da Cidadania - Brasil

A instituição publica a revista Lua Nova. Várias
atividades são realizadas em conjunto com
outras instituições e entidades da sociedade
civil, com universidades públicas e privadas, e
com a comunidade acadêmica nacional e
internacional. Esse conjunto de atividades
articulado àqueles objetivos configura um perfil
institucional que confere ao Cedec a condição
de interlocutor dos dist intos setores da
sociedade, da administração pública dos
diferentes níveis de governo, dos setores
políticos, bem como da comunidade científica.

Rua Airosa Galvão, 64 – Água Branca
CEP 05002-070 – São Paulo-SP
Tel.: +55-11-3871 2966
Fax: +55-11-3871 2123
E-mail: cedec@cedec.org.br
Site: www.cedec.org.br

Fase – Federação de Órgãos para
Assistência Social e Educacional

ONG que atua em escala local, regional, nacional
e internacional, tem como missão: a) contribuir
para a construção de uma alternativa de
desenvolvimento fundada na democracia, na
justiça social, em um desenvolvimento susten-
tável e na ampliação da esfera pública; b) apoiar,
com visão e atuação próprias, a construção, o
fortalecimento e a articulação de sujeitos
coletivos do desenvolvimento, através de ações
educativas e de projetos demonstrativos.

Rua das Palmeiras, 90 – Botafogo
CEP 22270-070 – Rio de Janeiro-RJ
Tel.: +55-21-2286 1441
Fax: +55-21-2286 1209
E-mail: fase@fase.org.br
Site: www.fase.org.br

Inesc – Instituto de Estudos
Socioeconômicos
Sediada em Brasília, tem como missão lobby para
o movimento popular no Congresso Nacional,
além de articulação, assessoria e educação
política voltada para as políticas públicas. Suas
principais áreas temáticas são: crianças e ado-
lescentes; questões agrária/agrícolas e
ambiental/ecológicas; direitos humanos, povos
indígenas, relações de gênero, comunicação e
orçamento público federal. O trabalho do Inesc

abrange ainda as áreas de segurança alimentar,
gestão pública, política internacional e política
ambiental. Seu principal foco de atuação é o de
educar, pressionar, e mobilizar a sociedade
para o acompanhamento de temas de interes-
se no Congresso Nacional, já que a lei é um
importante instrumento para a luta das
organizações populares para alcançar seus
direitos e reivindicações.

SCS - Quadra 08 - Bloco B-50, sl. 433/441
Ed. Venâncio 2.000
CEP 70333-970 – Brasília-DF
Tel.: +55-61-226 8093
Fax: +55-61-226 8042
E-mail: inesc@tba.com.br
Site: www.inesc.org.br

SOS Corpo – Gênero e Cidadania
Visa promover a igualdade de gênero com justiça
social, tem como objetivos institucionais a
qualificação da atuação pública das mulheres na
construção da democracia brasileira; a criação
de alternativas para o desenvolvimento regional;
e a promoção dos direitos reprodutivos e sexuais
como campo de construção, defesa e usufruto
da cidadania. É no feminismo que o SOS Corpo
fundamenta sua intervenção na sociedade,
participando da luta contra a discriminação e a
opressão das mulheres, orientando-se pelos
ideais de liberdade, justiça e igualdade e tomando
como princípios a defesa da pluralidade de
pensamento e posicionamento, e a solidariedade
e a autonomia como elementos da convivência
social e da organização política. A produção de
conhecimento no SOS Corpo abrange todos os
seu campos temáticos – feminismo, saúde sexual
e reprodutiva, direitos sexuais e reprodutivos,
gênero e desenvolvimento.

Rua Real da Torre, 593 – Madalena
CEP 50610-000 – Recife-PE
Tel.: +55-81-445 2086
Fax: +55-81-445 1905
E-mail: sos@soscorpo.org.br


