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Apresentação
A cartilha que você lê agora foi pensada e elaborada com muito
carinho e dedicação! Esse material é o resultado final de três semestres de
estágio profissionalizante do curso de Psicologia do UNISAL Campinas,
realizado no Centro de Referência LGBT da Prefeitura de Campinas, SP.

A ideia surgiu a partir da identificação de dificuldades frequentes do
público LGBTQI+ em localizar serviços, instituições, grupos e profissionais,
tanto públicos quanto privados, voltados para as demandas específicas
dessa população. O objetivo é reunir informações de diversas áreas que
interessem às pessoas LGBTQI+.
Você verá que a cartilha está organizada pelas cores do

arco-íris!

Primeiro, serão apresentadas as categorias mapeadas: Assistência
Social; Saúde; Jurídico; Educação; Casas de passagem/abrigo; Organização
da Sociedade Civil (OSCs) e Organização Não Governamental (ONGs);
Grupos

de

apoio,

Coletivos

e

Movimentos

Sociais;

Religião

e

Espiritualidade; Diversão e Cultura; Serviços Profissionais e Iniciativas
privadas e programas interseccionais. As informações foram organizadas
em descrição, objetivo e serviços, além de localização, endereço eletrônico
e telefone, quando houver. Seguido por Links e telefones úteis e as
principais leis e direitos LGBTQI+.
Para este levantamento foi realizada uma pesquisa de opinião pública
através de formulário do Google, divulgação na rede social do projeto
@informalgbtqicps e também em pesquisas na internet.
Importante! Informações sujeitas a alterações, consulte o serviço
desejado em caso de dúvidas.
Vamos junt@s fortalecer a rede de apoio LGBTQI+ em Campinas e
região?

Boa leitura!

Sobre a
organizadora
Olá! Eu sou Rayane Martuchi,
Amante da liberdade, da palavra e da
experiência humana! Alguém que busca ser
menos rocha e mais rio, numa mistura de
ativismo, poesia e arte.
Desde meu primeiro ano de graduação
em Psicologia realizei pesquisas nos temas de
gênero, sexualidade e direitos humanos como
bolsista de iniciação científica do UNISAL
Campinas. Tive experiências com trabalhos de
prevenção à violência sexual na primeira
infância; mapeamento de políticas públicas
para LGBTQI+, com crianças em contextos de
vulnerabilidade

social

e

atendimento

emergencial à pessoas em crise emocional e
suicídio. Sou formada no tema de Violência de
Gênero

pela Universidad

Complutense

de

Madrid, em 2019, com fomento do programa
de intercâmbio Ibero-americano do Santander.
Através da minha participação como
estagiária no CR LGBT, desde 2017, e em
outros espaços voltados a este público, pude
acompanhar algumas das dificuldades dessa
população, por isso, empenhei minhas forças
para produzir esse material que visa ajudar
muit@s LGBTQI+ em Campinas e região a
saberem onde recorrer em diversas situações!
Minha maior luta é para que as pessoas
possam ser e amar a céu aberto!

rayane.martuchi@gmail.com
@informalgbtqicps

@rayanemartuchi
https://www.linktree.com.br/
rayanemartuchi
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Assistência Social
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Centro de Referência LGBT
Descrição
Órgão integrante da
Proteção Social Especial de
Média Complexidade da
Secretaria do Direito da
Pessoa com Deficiência e
Cidadania da Prefeitura de
Campinas

Objetivo
Desenvolve ações diretas e
indiretas com a população LGBT
e famílias.

Serviços
Atendimentos psicoterapêuticos
individuais e em grupo; Grupos
abertos e fechados para
discussões específicas de LGBT+;
Projetos de profissionais
voluntários: aula de línguas e
libras; Arteterapia; Cursos
profissionalizantes; Capoeira e
dança do ventre; Reike;
Atendimento médico ; Plantão
Psicológico; Rodas de Conversa

http://www.campinas.sp.gov.br/governo/direitos-pessoa-deficienciacidadania/estrutura-deficiencia-mobilidade.php

https://www.facebook.com/CrCgbtCampinas
Rua Talvino Egídio de Souza Aranha, 47, Botafogo, Campinas – SP
(19) 3242-7744 / (19) 3242-1222

Ceamo – Centro de referência e apoio a
mulher
Descrição
Órgão integrante da
Proteção Social Especial de
Média Complexidade da
Prefeitura de Campinas

Objetivo
Propiciar um espaço de
acolhimento e troca de
vivências, de conhecimento e
informação sobre os direitos da
mulher e resgate de sua
cidadania.

Serviços
Atender e prestar apoio jurídico,
social e psicológico à mulher em
situação de violência doméstica,
realizando atendimento
individual, familiar ou em grupo;
realização de oficina nos bairros
da cidade, trabalhando a
divulgação do serviço e a
prevenção à violência contra a
mulher.

http://www.campinas.sp.gov.br/governo/direitos-pessoa-deficienciacidadania/ceamociclodeviolencia.php
Rua Francisco Glicério, 1269 – Centro, Campinas
(19) 3236-3619
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Assistência Social
SOS Ação Mulher e Família
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Descrição
Integra o Serviço
Especializado de Proteção
Social à Família - SESF,
referenciado ao Centro de
Referência Especializado da
Assistência Social - CREAS.

Objetivo
Promover o atendimento
psicológico/social/jurídico de
mulheres, homens, adolescentes
e crianças em situação de
violência
doméstica/intrafamiliar e de
gênero (espancamento, ameaças
de morte, crimes de natureza
sexual, violência psicológica,
estupros, discriminações,
educação diferenciada).

https://www.sosmulherefamilia.org.br/home
Rua Dr. Quirino 1856 1° andar Centro, Campinas – SP

Serviços
Atendimento social; psicossocial
na perspectiva da
multidisciplinaridade, articulação
intersetorial e em rede, de
caráter continuado, com
centralidade na família para
atendimento às crianças,
adolescentes, adultos, idosos e
vítimas de violência doméstica violência física, psicológica e
negligência, abuso e/ou
exploração sexual, abandono,
exploração financeira, trabalho
infantil com existência de outras
violações de direitos, bem como
aos seus familiares e, quando
possível, ao agressor

(19) 3234-2272

Centro POP - Centro de Referência para
População em Situação de Rua
Descrição
Órgão integrante da
Proteção Social Especial de
Média Complexidade da
Prefeitura de Campinas

Objetivo
Realizar atividades individuais e
coletivas, culturais e educativas
que visa o fortalecimento da
autoestima, o desenvolvimento
de sociabilidade, a construção
gradativa do processo de saída
das ruas e de novos projetos de
vida, a inserção social e o resgate
de vínculos familiares e/ou
comunitários

Serviços
Recepção com espaço para
guarda de pertences, sala de
atendimento psicossocial, sala de
reunião, classe da Fundação
Municipal para Educação
Comunitária (Fumec), classe de
inclusão digital (em processo de
implantação), auditório para
palestras com a saúde e outras
políticas públicas, refeitório,
espaço para higienização pessoal
e de roupas, reuniões
socioeducativas e assembleias.
Oferta de cuidados de higiene,
vestuário e alimentação.

Unidade I - Rua Regente Feijó, nº 824 – Centro
Unidade II - Rua José Paulino, nº 603 - Centro
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Saúde
Ambulatório de Gênero na Infância e
Adolescência
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Descrição
Ambulatório do
Departamento de
Psicologia Médica e
Psiquiatria do Hospital das
Clínicas da Unicamp

Objetivo
Atendimento multidisciplinar
em saúde mental às crianças e
adolescentes que vivenciam
questões relacionadas a
identidade de gênero,
incongruência com o sexo de
nascimento e transgeneridade.

Serviços
Grupos de família; avaliação e
promoção da saúde mental a
partir de atendimentos
individuais e em grupo ;
acompanhamento ambulatorial
por profissionais da saúde.

http://www.saude.campinas.sp.gov.br/saude/consulta_especializada/pesquisa_de_c
onsultas_especializadas.htm
Rua Vital Brasil, 251 - Cidade Universitária, Campinas-SP
genero.infancia.unicamp@gmail.com

Ambulatório Transdisciplinar de Identidade
de Gênero e Orientação Sexual
Descrição
Atendimento
transdisciplinar no
ambulatório psiquiátrico do
Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da
USP

Objetivo
O Ambulatório de Transtorno
de Identidade de Gênero e
Orientação Sexual (AMTIGOS),
vinculado ao Núcleo de
Psicologia e Psiquiatria
Forense, atua no diagnóstico e
acompanhamento de adultos,
crianças e adolescentes, com
diagnóstico de transtorno de
identidade de gênero ou
transexualidade.

Serviços
Divulgação do tema para escolas e
outras instituições; triagem e avaliação
psiquiática, psicológica e sóciofamiliar; atendimento individual;
grupos de família e orientação;
encaminhamentos de adolescentes e
adultos para tratamento hormonal e
fonoaudiológico/otorrinolaringológico
; indicações cirúrgicas (plástica ou
urologia); produção e divulgação
científica; grupo de matriciamento da
rede pública de saúde (Transsus).

http://ipqhc.org.br/saude/atendimento-psiquiatrico/ambulatorios
https://www.facebook.com/amtigos
Rua Doutor Ovídio Pires de Campos, 785 - Cerqueira César, São Paulo-SP
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Saúde
Centro de Saúde Santos Dumont
(Jardim Itatinga)
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Descrição
Unidade Básica de Saúde, a
porta de entrada para início
de tratamento através do
SUS, destinado a Atenção
Básica

Objetivo
Desenvolver ações de
prevenção, promoção e
recuperação da saúde,
respeitando os princípios de
integralidade, equidade e
universalidade, ampliando a
participação e o controle
social, através dos
Conselhos Locais de Saúde.

http://www.saude.campinas.sp.gov.br/unidades/centro
s/cs_itatinga/cs_itatinga.htm
Rua Caiuá, 218 - Jardim Itatinga, Campinas -SP

Serviços
Mapeamento das doenças que
afligem a população local ; ações
de vigilância à saúde atuando no
controle de doenças; prestar
atenção integral aos munícipes,
resolvendo a maior parte dos
problemas da saúde detectados;
atendimento às profissionais do
sexo; terapia ocupacional;
orientação a famílias; realizar
processo de trabalho integrado
aos demais níveis de atenção do
sistema de saúde garantindo
continuidade e qualidade da
atenção; organizar os serviços
estabelecendo vínculos e
desenvolvendo ações educativas;
atendimento a população trans e
travesti de Campinas.

(19) 3225-7145

CAISM – Centro de Atenção Integral à
Saúde da Mulher
Descrição
Programa de Atendimento
às Mulheres Vítimas de
Violência Sexual

Objetivo
Atendimento
multidisciplinar às
adolescentes púberes
(meninas que já tiveram a
sua primeira menstruação) e
às mulheres adultas, vítimas
de violência sexual

https://www.caism.unicamp.br/
Rua Alexander Fleming, 101 - Cidade
Universitária, Campinas – SP
(19) 3521-9333

Serviços
Atendimento 24h e imediato nas áreas da medicina, enfermagem, psicologia e serviço social;
prevenção de gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis; reunião multidisciplinar, com
a participação da diretoria clínica e da comissão de ética do hospital, caso a mulher solicite
interrupção da gravidez; providências com a doação da criança por ocasião do nascimento,
caso a mulher estuprada tenha optado em seguir com a gestação; retornos em ambulatório
específico para acompanhamento, durante seis meses, com ginecologista, infectologista,
psicóloga, enfermeira e assistente social; entrevista e exame físico com a enfermagem,
consulta médica, anticoncepção de emergência, profilaxia de doenças sexualmente
transmitidas, incluindo hepatite B e HIV-AIDS, atendimento psicológico e orientações legais.
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Saúde
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Centro de Referência Municipal de DST/AIDS
Descrição
Equipamento da rede
pública de saúde de média e
alta complexidade

Objetivo
Conter o avanço da
epidemia de Aids e das
doenças sexualmente
transmissíveis no município
de Campinas através de
ações educativas,
preventivas e assistenciais,
de forma descentralizada,
integrada e humanizada, em
parceria com a sociedade
civil. Busca diminuir a
vulnerabilidade da
população e melhorar a
qualidade de vida dos
indivíduos afetados,
trabalhando o respeito às
diversidades sexuais,
culturais e sociais e
combatendo o estigma e a
discriminação em relação
aos portadores de HIV/Aids.

Serviços
Núcleo de Prevenção: Centro de
Testagem e Aconselhamento
(CTA); Banco de preservativos;
Ações de prevenção, redução de
danos para drogas ilícitas,
promoção de saúde e cidadania.
Realiza também vacinações em
grupos específicos ou durante
eventos; educação em saúde.
Núcleo de Assistência:
Acolhimento; Assistência médica
(infectologia;
Ginecologia/Obstetrícia;
Homeopatia; Psiquiatria); Saúde
mental; Nutricional; Suporte da
assistência social.

http://www.saude.campinas.sp.gov.br/saude/unidades/refer_dst_aids/cr_dst_aids.ht
m
Rua Regente Feijó, 637 - Centro - Campinas – SP
(19) 3234-7000

11

Jurídico
DDM – Delegacia de Defesa da Mulher
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Descrição
Delegacia especializada

Objetivo
Atendimento de mulheres,
crianças e adolescentes vítimas
de violência física, moral e sexual.

Serviços
Registro de ocorrências,
investigação e apuração de
crimes; solicitação de medidas
preventivas previstas na Lei
Maria da Penha e o
encaminhamento para laudos no
Instituto Médico Legal.

http://www.saopaulo.sp.gov.br/
Av. Dr. Antônio Carlos Sáles Júnior, 310 - Jardim Proenca I, Campinas – SP
Rua Ferdinando Panatoni, 590, no Jardim Paulicéia, Campinas – SP
(19) 3242-5003

Defensoria Pública
Descrição
Instituição pública estadual

Objetivo
Prestar assistência jurídica
gratuita às pessoas que não
têm condições de pagar
advogado.

Serviços
Assistência jurídica integral: cível
e familiar, criminal, infância e
juventude, violência doméstica,
trabalhista e INSS; formulação e
divulgação de cartilhas sobre
direitos LGBTs através do Núcleo
Especializado de defesa da
diversidade e igualdade racial.

https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/
Rua Jorge Figueiredo Correa, 1219, Jd. Santana – Campinas
Av. Francisco Xavier Arruda Camargo, 300 – Campinas
(19) 3722-8300
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Educação
Cursinho Popular Contexto
Descrição
Cursinho pré-vestibular

Objetivo
Preparar alunos para a
Universidade Pública.

Serviços
Aulas, plantões de dúvidas e
oficinas; editais de vagas
exclusivos para pessoas trans
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https://www.facebook.com/pages/Cursinho-Popular Contexto/1009818429084863
Rua Onze de Agosto, 860, Valinhos – SP

(19) 97148-7364

Cursinho PROCEU Conhecimento
Descrição
Cursinho pré-vestibular

Objetivo
Atingir prioritariamente
alunos das escolas públicas
e/ou de baixa renda.

Serviços
Aulas, plantões de dúvidas e
oficinas.

https://www.facebook.com/cursinhoproceu/
Avenida Santa Isabel, n°1125 - CV2 - Vila Santa Isabel - Distrito de Barão Geraldo,
Campinas-SP

Cooperativa do Saber
Descrição
Cursinho pré-vestibular;
minicursos diversos e
capacitação de docentes

Objetivo
Preparação de alunos para a
Universidade e formação de
docentes

Serviços
Aulas, plantões de dúvidas e
oficinas, eventos temáticos sobre
diversidade, gênero e outros.

https://www.cooperativadosaber.com.br/
Rua 14 de dezembro, 234, Campinas SP

(19) 3234-9697
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Casas de passagem/abrigos
Casa Sem Preconceitos
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Descrição
Acolhimento de pessoas
trans e travestis em
situação de vulnerabilidade
social e/ou rua

Objetivo
Redução de danos e promoção
da cidadania através da escuta
qualificada da população
atendida e auxiliar no
encaminhamento e
acompanhamento de
tratamentos, terapias e
serviços necessários tais como
atendimentos de saúde,
assistência social, assessoria
jurídica, cursos de formação,
empreendedorismo, educação
entre outros, públicos e/ou
privados

Serviços
Moradia; alimentação;
encaminhamento para estudos e
trabalho; inclusão no SUS e SUAS;
organização de eventos culturais,
educacionais e políticos.

https://www.facebook.com/CasaSemPreconceitos/
Rua Uruguaiana, 226 – Centro, Campinas –SP
(19) 99162-9472

Nossa Casa - Padre Haroldo
Descrição
Serviços de acolhimento
que funcionam em cinco
residências diferentes para
pessoas em situação de
risco de saúde ou social.

Objetivo
Proporcionar cuidados de
saúde e psicossocial,
proteção, moradia,
alimentação, ensino formal,
educação, atividades e
vivências diversas em arte,
cultura, esporte e cidadania
que facilitam o exercício de
autonomia, vivências e
oportunidades, que
favorecem a ampliação de
repertório social e pessoal,
inclusão, preparação para o
trabalho e inserção social.

Serviços
Casa de Passagem para adultos
que estavam vivendo na rua; casa
de Passagem para adolescentes
em situação de risco social
instalado; duas Repúblicas feminina e masculina - para
jovens egressos de outros
serviços de acolhimento; casa da
Gestante, puérperas e bebês em
situação de risco de saúde e
social.

http://padreharoldo.org.br/acolhimento-institucional-e-residencial/
(19) 3794-2501
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CEPROMM – Centro de Promoção para
um Mundo Melhor
Descrição
ONG sem fins lucrativos
que atende crianças e
adolescentes com
atividades socioeducativas

Objetivo
Favorecer vida plena às
crianças, adolescentes e
mulheres em situação social
de risco, especialmente aos
que vivem expostos ao abuso
e exploração sexual.

Serviços
Educação infantil; Serviço de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para crianças,
adolescentes e jovens de 06 a 24
anos; bazar; atendimento
psicossocial; atendimento
pedagógico.

https://www.cepromm.com.br/quem-somos
Rua Caiuá, 277 – Jd. Itatinga, Campinas – SP
Rua Corumbataí, 246 - 254 – Jd. Itatinga, Campinas – SP
Rua 5, 242 – Comunidade Santa Maria Eufrásia/ Cidade Singer – Campinas – SP
(19) 3225-0080 | (19) 3225-0014

Associação 7 atos de amor
Descrição
Organização sem fins
lucrativos com pautas dos
direitos humanos

Objetivo
Garantia dos direitos
humanos afirmando a
cidadania da população e
combate do racismo,
LGBTTfobia, discriminação
religiosa, maus tratos a
incapazes e animais e
degradação do meio
ambiente.

Serviços
Debates, rodas de conversa,
acolhimento da população
LGBT+, organização de
casamentos coletivos.

https://www.facebook.com/7atosdeamor
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Grupos de apoio, Coletivos e
Movimentos Sociais
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PLP - Promotoras Legais Populares Cida da
Terra
Descrição
Projeto de formação de
mulheres que trabalham
para o fortalecimento dos
direitos da população e para
o combate à discriminação e
à opressão, por meio do
conhecimento dos direitos e
dos caminhos de acesso à
justiça.

Objetivo
Projeto de cidadania sob
uma perspectiva da
construção da igualdade de
direitos entre as
diversidade étnico-racial,
sexual e classe social.

http://promotoraslegaispopulares.org.br/

Serviços
Acompanhamento de casos e
trabalho prático das PLPs; visitas e
estágios em ONGs e serviços
públicos; fortalecimento de
campanhas contra a impunidade;
promoção de seminários e debates;
oficinas de construção e troca de
conhecimentos; trabalhos em grupo,
palestras e debates, propondo-se a
reforçar as trajetórias dos
movimentos sociais e, em especial, o
feminista, na construção de direitos e
implementação de políticas
igualitárias.

Identidade - Grupo de Ação Pela Cidadania
Homossexual
Descrição
Grupo de luta por direitos
LGBTQI+

Objetivo
Luta contra todas as formas
de opressão, tendo a
perspectiva de que a luta
pela igualdade com respeito
à diversidade

Serviços
Organização de atos políticos;
defesa de direitos sociais e da
saúde; mobilização conjunta com
outras frentes de luta de direitos;
rodas de conversa.

https://www.facebook.com/grupoidentidade2/

Associação da parada do orgulho LGBT de
Campinas
Descrição
Fundação de ativismo pelos
direitos LGBT

Objetivo
Militância da Associação da
Parada do Orgulho LGBT de
Campinas, bem como
demais temas de interesse
da temática LGBTI e de
direitos humanos.

Serviços
Organização de atos políticos;
rodas de conversa; plenárias;
assembleias.

https://www.facebook.com/aparadaorgulholgbtcampinas/
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Grupos de apoio, Coletivos e
Movimentos Sociais
Coletivo TransTornar
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Descrição
Coletivo de militância das
pautas trans

Objetivo
Luta pelo direito de pessoas
trans

Serviços
Organização de caminhadas e atos
políticos.

https://www.facebook.com/coletivotranstornar/

Associação da parada e Apoio LGBT de
Campinas
Descrição
Fundação de ativismo pelos
direitos LGBT

Objetivo
Reunir cidadãos que apoiam a
diversidade e respeitam-na, para
isso contamos com convidados
especiais, empresas parceiras,
representantes dos Órgãos
Públicos, para o
compartilhamento de
experiências, mostrar avanços e
casos de sucesso, oferecer
oportunidades aos artistas,
gerar visibilidade como cidadão
LGBT, além de abordar assuntos
LGBT de destaque e sinalizar
novos caminhos, desafios e
avanços LGBTs.

Serviços
Eventos públicos em prol da
Cidadania, Direitos Humanos,
Justiça Social e Políticas Públicas;
organização da parada do orgulho
LGBT de Campinas

https://www.facebook.com/paradalgbtcps/
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Grupos de apoio, Coletivos e
Movimentos Sociais

Informa LGBTQI+ Campinas: Cartilha de serviços, instituições, grupos e profissionais

Aos Brados – Campinas
Descrição
Grupo de luta pela redução
dos preconceitos e da
discriminação em razão da
expressão da sexualidade
atrelada aos conflitos
raça/etnia e classe social.

Objetivo
Valorização de nossa cultura,
costumes, assim como nossas
origens possamos promover a
cidadania e o protagonismo de
mulheres e homens
homossexuais, transsexuais,
travestis, bissexuais e
heterossexuais em situação de
exclusão social. Criando
condições para a interação com
a comunidade e possibilitando o
fortalecimento e a compreensão
dos impactos psico-sociais e
revertendo a situação de baixa
auto-estima em que, na maioria
das vezes, vivem estas pessoas.

Serviços
Organização de atos políticos,
organização de eventos artísticos e
culturais.

https://www.facebook.com/Aosbradoscps/

ONG PaisAfetivos
Descrição
Rede de apoio online

Objetivo
Fornecer atendimento
psicossocial às pessoas que
buscam ajuda após serem
expulsas de casa e que não se
sentem amadas por seus pais ou
responsáveis.

Serviços
Encaminhamento ao
atendimento com psicólogos,
assistentes sociais e advogados
voluntários, e posteriormente é
feito o direcionamento a
acolhedores, organizações e pais
afetivos com supervisionamento
jurídico.

https://www.facebook.com/expulsosdecasa/
(11) 95205-8354
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Grupos de apoio, Coletivos e
Movimentos Sociais
Coletivo Mães pela Diversidade

Informa LGBTQI+ Campinas: Cartilha de serviços, instituições, grupos e profissionais

Descrição
Movimento político
suprapartidário em prol dos
direitos civis de filhos de
LGBT+

Objetivo
Grupo de acolhimento para as
famílias que não compreendem
ainda a condição de seus filhos e
as que temem a LGBTfobia.

Serviços
Promover cultura, educação, saúde,
assistência social e voluntariado
destinados à população LGBTQI+;
promover palestras, debates,
encontros, cursos e outros eventos,
com ou sem a parceria do poder
público ou de outras instituições,
públicas ou privadas, nacionais ou
internacionais; prestar consultoria
em projetos de formação de
lideranças para o fortalecimento de
entidades e movimentos
socioculturais; incentivar a
implantação de políticas públicas nas
áreas da saúde e da assistência social
e outras iniciativas.

https://maespeladiversidade.org/

Associação Mulheres Guerreiras
Descrição
Organização que
representa as trabalhadoras
do sexo de Campinas e
região do Estado de São
Paulo, mas atua em nível
nacional, dando visibilidade
ao seu trabalho, levando
informações, treinando e
fortalecendo a categoria
nos demais estados do pais,
composta por mulheres,
travestis e transexuais.

Objetivo
Garantir direitos das pessoas
que exercem o trabalho sexual
não só nos espaços de trabalho,
mas também nos espaços de
políticas públicas com Conselhos
Municipal de Direitos da Mulher
e Conselhos Municipal Direitos
Humanos e Cidadania de
Campinas e o Centro de
Referencia DST/AIDS de
Município de Campinas.
Intervenção e prevenção à
violência nas diversas formas.

Serviços
Atividades de conscientização,
mobilização e capacitação de
professionais do sexo e entidades
associadas para combater a
violência contra a mulher e
combater a exploração sexual de
crianças e adolescentes.
Formação de novas lideranças
para o fortalecimento e
continuidade capacitá-los para
assumir posições de poder e
liderança dentro da Associação.

associ.mulheres.guerreiras@gmail.com
Fonte: https://www.nswp.org/members/latin-america/associa%C3%A7%C3%A3omulheres-guerreiras
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Religião e Espiritualidade
Terreiro Vó Benedita
Descrição
Templo religioso de
Umbanda

Objetivo
Acolhimento da
comunidade LGBTQI+ na
religião

Serviços
Promove rodas de conversa nos
temas de gênero e sexualidade;
realização de casamentos
LGBTQI+

Informa LGBTQI+ Campinas: Cartilha de serviços, instituições, grupos e profissionais

https://www.facebook.com/TerreirodaVoBeneditadeCampinas/
Rua Meciaçu 145 - Vila Ipê, Campinas – SP

Cidade de Refúgio
Descrição
Igreja cristã inclusiva

Objetivo
Pregação da teologia
inclusiva, reconhecer e
estender as mãos a todos
quanto sofrem ou sofreram
traumas psíquicos, físicos,
mentais ou emocionais, bem
como rejeição, agressões
físicas ou verbais e até
mesmo ações de cunho
homofóbico em decorrência
de orientação sexual.

Serviços
Debate sobre questões LGBT+;
realização de casamentos;
oferecimento de cursos diversos.

http://cidadederefugio.com.br
Rua Dr. Arnaldo de Carvalho, 359 – Bonfim, Campinas

Igreja Pentecostal Amor Perfeito
Descrição
Templo religioso

Objetivo
Acolher a todos sem
acepção de pessoas

Serviços
Cultos, retiros, e ação social.

https://www.igrejaptamorperfeito.com.br/
Rua Antônio Bertoline,361 - Jd. São Francisco - Nova Veneza
Hortolândia
Rua Sete, 05 - Jardim Maracana (Nova Veneza), Sumaré - SP
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Religião e Espiritualidade
Casa de Auxílio Vó Mariana

Informa LGBTQI+ Campinas: Cartilha de serviços, instituições, grupos e profissionais

Descrição
Templo religioso de
Umbanda

Objetivo
Acolher a todos sem
acepção de pessoas

Serviços
Atendimentos espirituais, ações
sociais, estudos.

https://www.facebook.com/casadeauxiliovomariana
Rua Sebastião Alves, 2, Campinas – SP

Gruta das Deusas
Descrição
Cuidado espiritual

Objetivo
Acolher qualquer pessoa
que busque seu processo de
auto-conhecimento

Serviços
Atendimentos espirituais;
estudos de gênero;

https://www.facebook.com/grutadasdeusas/

Núcleo de Magia Divina de Campinas
Descrição
Templo religioso de
Umbanda

Objetivo
Acolher a todos sem
acepção de pessoas

Serviços
Atendimentos espirituais; cursos;
reiki e tarot

https://www.facebook.com/MagiaDivinaCampinas/
Rua Thomas Ortale, 157, Campinas- SP

21

Diversão e Cultura

Informa LGBTQI+ Campinas: Cartilha de serviços, instituições, grupos e profissionais

Ateliê TRANSmoras
Descrição
Espaço coletivo
independente de artistas,
representantes discentes,
costureiras, alunas,
pesquisadores e
historiadores de dentro e
fora da universidade.

Objetivo
Produção artística, resistência e
cultura TRANSLGBQIA+

Serviços
Vivência com a comunidade da
moradia de seu entorno; acolher
e discutir sobre a invisibilidade
dos corpos LGBTQIA+ e a
ressignificação do discurso
hegemônico, patriarcal, CIS,
higienista e excludente; rede online de compartilhamento de
conteúdo dos artistas residentes
e dos assuntos desta comunidade.

https://www.facebook.com/atelietransmoras/

Casa de Cultura Fazenda Roseira
Descrição
Casa de cultura e educação
gerida pela Associação do
Jongo Dito Ribeiro

Serviços
Feiras; oficinas de dança, cultura
e arte; festas tradicionais afrobrasileiras;

Objetivo
Fomentar o ensino, a pesquisa, o desenvolvimento técnico,
científico e institucional, intercâmbio e demais ações e
projetos voltados à recuperação e preservação do
patrimônio, da memória e da cultura afro-brasileira, com
ênfase no campo da antropologia, etnografia, culinária,
artes, museologia e outras areas afins, na perspectiva de
superação de desigualdades, no compromisso com a
construção de sociedades sustentáveis considerando a
complexidade que reside nas suas múltiplas dimensões,
pressupondo a qualidade de vida, a justiça social, o
respeito às diversidades, a promoção da solidariedade e a
cultura da Paz.

https://www.facebook.com/fazendaroseira/
Rua Domingos Haddad, 01, Residencial Parque da Fazenda – Campinas, SP
(19) 99134-3922
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Diversão e Cultura
Kitnet Bar
Descrição
Casa noturna

Objetivo
Entretenimento

Serviços
Festas

https://www.facebook.com/kitnetbar/
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Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 145, Campinas-SP

Livre Bar
Descrição
Casa noturna

Objetivo
Entretenimento

Serviços
Festas

http://www.livrebar.com.br
Av. Francisco Glicério, 2165 - Vila Itapura, Campinas – SP

Parada do Orgulho LGBT de Campinas
Descrição
Evento anual no entre os
meses de junho/julho*

Objetivo
Manifestação social e
política /Entretenimento

Serviços
Manifestação social e política
/Entretenimento

Organizado por https://www.facebook.com/paradalgbtcps/
Praça Guilherme de Almeida
Avenida Francisco Glicério, 13012-100 Campinas

*Consulte programação via
internet

Club 88
Descrição
Casa noturna

Objetivo
Entretenimento

https://www.facebook.com/club88oficial/
Av. Dr Thomaz Alves, 39, Campinas – SP

Serviços
Apoio em pré-paradas LGBT+;
festas específicas para angariar
recursos para projetos sociais
voltados a LGBT+
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Diversão e Cultura
Cineclube Purpurina
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Descrição
Organização sem fins
lucrativos

Objetivo
Exibição e debate de longas,
curtas e documentários com
temáticas LGBT no Museu
de Imagem e Som de
Campinas

Serviços
Exibição e debate de longas,
curtas e documentários com
temáticas LGBT

https://www.facebook.com/CineclubePurpurina/

BICUDA
Descrição
Projeto artístico
independente

Objetivo
Ocupar lugares públicos e
exilados da cidade de
Campinas, dando mais
espaço artístico para
mulheres, LGBTQIAP+ e
negros que ainda não têm
um espaço certo para
desenvolver o seu trabalho.

Serviços
Gastronomia; fotografia; arte
corporal; dança; live acts; artes
visuais; djs sets; performance
artistica

https://www.facebook.com/bicudaparty/

Maloca Arte e Cultura
Descrição
Espaço cultural voltado
para a população da Vila
União e região.

Objetivo
Promoção da cidadania

https://artemalocacultura.wordpress.com/

Serviços
Capoeira; atividades físicas;
cursos de produção musical; aula
de instrumentos musicais; leitura
de livros; aula de danças e jogos;
cineclube infantil; aula de
informática e línguas; cursinho
popular; grupos de estudos;
oficinas diversas; atendimento
psicológico; plantão de disciplinas
da educação formal; grupo de
estudos sobre educação popular.

Rua Maria Pink Luís, 99-171 - Parque Res. Vila União, Campinas – SP
(19) 3308-2722
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Serviços Profissionais
Psicologia
Nexo Instituto de Psicologia Aplicada
http://nexoipa.com.br/
19 3406-5984 / 19 9 7168-4401

Informa LGBTQI+ Campinas: Cartilha de serviços, instituições, grupos e profissionais

R. Dom Pedro II, 1169 – Conserva, Americana - SP

Profissionais integrantes do Núcleo Sexualidade e Gênero –
Conselho Regional de Psicologia 06
http://www.crpsp.org.br/comissex/
R. Frei Manoel da Ressurreição, 1251 - Jardim Guanabara, Campinas – SP

Serviço de Psicologia Aplicada – SPA UNISAL
Rua do Oratório, 222, Jardim São Domingos Sávio – Campinas/SP.
spa@ls.unisal.br
19 3744-6891

Plantão Psicológico – Projeto NÓS
Rua Dr. Quirino, 1856, Centro, Campinas – SP

Atendimentos aos sábados das 8h30 às 11h30 (exceto feriados), para pessoas acima de 14
anos

Jurídico
Profissionais integrantes da Comissão da Diversidade Sexual e
Combate à Homofobia da OAB Campinas
https://oabcampinas.org.br/comissoes-2/diversidade-sexual-e-combate-a-homofobia/
Rua Lupércio Arruda Camargo, 111 - Jardim Santana, Campinas – SP

Profissionais integrantes do Advogad@s Independentes de
Campinas
advindep@gmail.com

LBS Advogados
(19) 3399-7700 / www.lbs.adv.br
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Iniciativas privadas e
programas interseccionais
Empresas
Accor - Compromisso com a Diversidade LGBT+ - LGBTI
Barilla - Grupo Respeito - LGBTI

Informa LGBTQI+ Campinas: Cartilha de serviços, instituições, grupos e profissionais

Carrefour - Grupo de Afinidade Todxs - LGBTI
Carrefour - Meta Negros na Liderança - Igualdade Racial
Demarest Advogados - Juventude; Igualdade Racial; LGBTI
Elevadores Atlas Schindler - Comitê de Diversidade e Inclusão - Mulheres
EMDOC - Programa de Apoio para Recolocação dos Refugiados (PARR) - Imigrantes
Gol Linhas Aéreas Inteligentes - Revista Gol - LGBTI
Machado Meyer Sendacz e Opice Advogados - Mentoring ID.Afro - Juventude; Igualdade
Racial

Mattos Filhos - Aliança Jurídica pela Igualdade Racial - Igualdade Racial
MaturiJobs - MaturiFest - Pessoa Idosa
Portal do Envelhecimento - Portal do Envelhecimento - Pessoa Idosa
PwC Brasil - Diversidade no processo seletivo de trainees - Mulheres; Igualdade Racial
Santander - Diversidade & Inclusão - Mulheres
Sodexo On-Site - Empoderando Refugiados - Imigrantes / Somos Todos Cuidadores - Mulheres
TozziniFreire Advogados - Jogo dos Três Poderes – Juventude / TF.doc - LGBTI
Uber - Pride @ Uber - LGBTI
Uber - Women at Uber – Mulheres
TransEmpregos – Portal de empregabilidade trans
Organizações certificadas pelo programa Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade,
da cidade de São Paulo
Fonte:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/selo_direitos_huma
nos/index.php?p=279419
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Links e telefones úteis
Disque 100 (Disque Direitos Humanos da Presidência da República) Serviço que recebe e
encaminha denúncias e reclamações que envolvam violações de Direitos Humanos.
Funcionamento: 24h.
GUARDA MUNICIPAL: 153

Informa LGBTQI+ Campinas: Cartilha de serviços, instituições, grupos e profissionais

CVV: 188
Defensoria Pública 0800 7734340
Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher: 180

Transdiário - https://www.facebook.com/transdiario/
Louie Ponto https://www.facebook.com/louieponto
Tempero Drag https://www.facebook.com/TemperoDrag/

Travesti Socialista https://www.facebook.com/umatravestimarxista/

Lucca Najar https://www.youtube.com/channel/UC33ODj_jViL2YEkPM7yF0Iw
Sapatomica https://www.youtube.com/channel/UCNjZbyzDghxdA-Ecpcl2fWw
Canal das bee https://www.youtube.com/user/CanalDasBee
Tudo Nada A Ver https://www.youtube.com/user/tudonav
Quebrando o tabu https://www.youtube.com/channel/UCju0n7zSTdS_CH-55h8u9bw
Mandy Candy https://www.youtube.com/user/mandyparamaiores
Fala Trans https://www.youtube.com/falatrans
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Links e telefones úteis
Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual (GADVs) http://www.gadvs.com.br/
Instituto Brasileiro de Direitos da Família (IBDFAM) http://www.ibdfam.org.br/

Grupo de Pais de Homossexuais (GPH) http://www.gph.org.br/home.asp

Informa LGBTQI+ Campinas: Cartilha de serviços, instituições, grupos e profissionais

Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas (ABRAFH) http://www.abrafh.org.br/
Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (IBRAT) http://institutoibrat.blogspot.com/
Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) https://antrabrasil.org/
Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais
https://www.abglt.org/
Gênero e Número http://www.generonumero.media/
Transdiary – manual de saúde da pessoa trans https://www.transdiary.com.br/
Rede Mulheres LBT’s – networking
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6Mdr3pNmmdkqQbTAijdxnigvvzDapQ43Um__r8NQFVDdYQ/viewform
InfoPreta https://infopreta.com.br/

TODXS https://www.todxs.org/
Bicha da Justiça http://bichadajustica.com/
Vote LGBT https://www.votelgbt.org/
Põe na roda https://poenaroda.com.br/

@umaempresadiferente
@grupaullgbtqia
@advogay
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Principais leis e direitos
Cartilha “Combate à discriminação contra LGBT”
da Defensoria Pública do estado de São Paulo

Informa LGBTQI+ Campinas: Cartilha de serviços, instituições, grupos e profissionais

https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/repositorio/34/documentos/cartilhas
/dscrmn.pdf

Cartilha “Direitos de travesti, mulheres
transexuais, homens trans, pessoas transgêneras”
da Defensoria Pública do estado de São Paulo
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/repositorio/34/documentos/cartilhas
/DirTrans.pdf

Cartilha “Pelo fim da discriminação das pessoas
que vivem com HIV/AIDS” da Defensoria Pública do
estado de São Paulo
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/repositorio/34/documentos/cartilhas
/Folder_defensoria.pdf

Cartilha “Passo a passo: ação de alteração
de nome/sexo no registro civil” da Defensoria Pública
do estado de São Paulo
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/repositorio/0/documentos/cartilhas/
FOLDER_mudanca_nome_17.pdf

Cartilha “Direitos Sexuais e Reprodutivos” da
Defensoria Pública do estado de São Paulo
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/repositorio/0/documentos/cartilhas/
CARTILHA_DIREITOS_SEXUAIS_REPRODUTIVOS_07_2016.pdf
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