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A  

Administração Regional do Gama   

 
Tipo de instituição: Pública 

Âmbito de atuação: Área Social  

E-mail de contato: marcotesilva@hotmail.com.br 

Telefone de contato: (61) 3484-9900 / (61) 98555-2223 

Rede social: http://www.gama.df.gov.br/  

Horário de funcionamento: 08h às 18h - Segunda a Sexta-feira 

Endereço: Área especial s/nº – Setor Central, Gama/DF. CEP – 72.045-610 

Público atendido: Geral  

Forma de atendimento durante a pandemia: Presencial  

Serviços prestados durante a pandemia: Entrega de cestas básicas 

Forma de acesso aos serviços: Direto pelo usuário  

Administração Regional do Riacho Fundo I 

 
Tipo de instituição: Pública 

Âmbito de atuação: Política Urbana  

E-mail de contato: joao.simoes@riachofundo2.df.gov.br  

Telefone de contato: (61) 98480-6943 

Rede social: http://www.riachofundoii.df.gov.br/ 

Horário de funcionamento: 08h às 12h e das 14h às 18h - Segunda a Sexta-feira 

Endereço: QN7A, Conj. 06  lotes ½ – Riacho Fundo II/DF 

Público atendido: Geral  

Forma de atendimento durante a pandemia: Presencial e Remoto  
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Serviços prestados durante a pandemia: Distribuição de cestas básicas; distribuição de 

máscaras; atendimentos de demandas e encaminhamentos; reuniões de articulação 

Forma de acesso aos serviços: Direto pelo usuário e encaminhamento via órgão público 

Associação das Obras Pavonianas de Assistência 

(AOPA) 

 
Tipo de instituição: Privada 

Âmbito de atuação: Assistência Social 

E-mail de contato: aopagama@yahoo.com.br  

Telefone de contato: (61) 3385-1289 

Rede social: Facebook: @Aopagamadf / Instagram: @aopagama 

Horário de funcionamento: 08h às 12h e das 14h às 18h - Segunda a Sexta-feira 

Endereço: EQ 48/49 Área Especial Setor Leste - Gama/DF 

Público atendido: Adolescentes, crianças, famílias dos assistidos e comunidade 

Forma de atendimento durante a pandemia: Presencial e Remoto  

Serviços prestados durante a pandemia: Atendimentos às famílias dos assistidos com 

cestas básicas, produtos de higiene e limpeza, cestas verdes, vale gás, encaminhamento a 

exames clínico e geração de renda 

Forma de acesso aos serviços: Direto pelo usuário e encaminhamento via órgão público 

Informações adicionais: “Com a suspensão das atividades presenciais, estamos atendendo as 

demandas presencialmente com agendamento e seguindo os protocolos de segurança e 

higiene” - Maria Suely 
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Associação dos moradores e produtores do Engenho das 

lajes (APREMEL) 

  

Tipo de instituição: Sociedade Civil Organizada 

Âmbito de atuação: Serviços 

E-mail de contato: davilobato39@gmail.com  

Telefone de contato: (61) 99620-3401 / 8529-4027 (WhatsApp)  

Horário de funcionamento: 08h às 17h  

Endereço: EQ 48/49 Área Especial Setor Leste - Gama/DF 

Público atendido: Crianças, jovens, homens, mulheres e população idosa 

Forma de atendimento durante a pandemia: Presencial e Remoto  

Serviços prestados durante a pandemia: Informação através do grupo da comunidade “fica 

em casa” e distribuição de máscaras, teste em massa, distribuição de cestas de alimentos e uso 

obrigatório da máscara quando sair e fiscalizamos 

Forma de acesso aos serviços: Direto pelo usuário 

Informações adicionais: “A nossa associação é sem fins lucrativos, a finalidade é 

trabalharmos em prol da qualidade de vida dos moradores. Somos quase 5000 mil famílias. 

Distância do Gama 30 km. Sonhamos juntos com a nossa comunidade para que as nossas 

demandas se tornem realidade” - Davi Lobato 
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C 

Centro de Atendimento Psicossocial I (CAPS) - Recanto 

das Emas 

 

Tipo de instituição: Pública 

Âmbito de atuação: Saúde 

E-mail de contato: capsi.cgsre@gmail.com  

Telefone de contato: (61) 2017-1145 / Ramal 6001 

Horário de funcionamento: 07h às 18h - Segunda a sexta-feira (atendimentos noturnos 

somente agendados) 

Endereço: Quadra 307 - Dentro do Centro de Saúde número 01 - Recanto das Emas/DF 

Público atendido: Crianças e adolescentes  

Forma de atendimento durante a pandemia: Remoto  

Serviços prestados durante a pandemia: O CAPS I atende sofrimento grave em Saúde 

Mental. Nesse momento bastante grave tais como tentativa de suicídio, depressão severa. 

Atendemos transtorno de 0 a 18 anos e uso de álcool ou drogas até 16 anos. Público das 

cidades: Gama, Recanto das Emas, Santa Maria, Samambaia, Riacho Fundo 1 e 2, 

Candangolândia e Núcleo Bandeirante. Porém, devido a pandemia estamos atendendo 

gravidade e é importante ligar pra agendar 

Forma de acesso aos serviços: Direto pelo usuário; Encaminhamento via usuário; 

Encaminhamento via e-mail; Encaminhamento via órgão público 
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Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(CECON) 

 

Tipo de instituição: Pública 

Âmbito de atuação: Assistência Social 

E-mail de contato: cosegamsul@sedes.df.gov  

Telefone de contato: (61) 3385-1326 

Rede social: Página do Facebook: COSE Gama Sul  

Horário de funcionamento: 08h às 17h - Segunda a sexta-feira  

Endereço: EQ 5/11 Área Especial – Setor Sul Próximo ao 9º Batalhão da PMDF - Gama/DF 

Público atendido: Crianças, adolescentes e população idosa  

Forma de atendimento durante a pandemia: Remoto  

Serviços prestados durante a pandemia: Atendimento remoto por telefone  

Forma de acesso aos serviços: Encaminhamento via órgão público  

Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) 

 

Tipo de instituição: Pública 

Âmbito de atuação: Assistência Social 

E-mail de contato: crasgama@sedes.df.gov.br  

Telefone de contato: (61) 3484-4810 

Horário de funcionamento: 09h às 17h -  

Endereço: Área Especial 11/13 Setor Central – Gama/DF 

Público atendido: Famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social 

Forma de atendimento durante a pandemia: Remoto  
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Serviços prestados durante a pandemia: “Nosso atendimento é realizado de maneira 

remota pelo seguinte número: 3384-4810. Lá a família terá o primeiro atendimento, o qual 

será o acolhimento. Neste identificaremos qual é a demanda da família e quais ações já podem 

ser realizadas ali, por exemplo: solicitação de cesta emergencial, informações, agendamento 

individualizado remoto com a especialista. O segundo momento do nosso trabalho é o 

atendimento individualizado remoto, este é realizado pela equipe especialista da unidade, 

onde esta demanda vem: da demanda da acolhida: busca ativa; encaminhamentos e famílias já 

acompanhadas. Neste atendimento a equipe fará o atendimento completo, e se julgarem 

necessários solicitam os benefícios que atendam melhor às necessidades da famīlia. E a última 

ação que estamos realizando é atualização/ inscrição das pessoas bloqueadas no bpc” - Beatriz 

Fonseca 

Forma de acesso aos serviços: Direto pelo usuário; Encaminhamento via usuário; 

Encaminhamento via e-mail; Encaminhamento via órgão público 

Centro de Saúde nº 01 

 

Tipo de instituição: Pública 

Âmbito de atuação: Saúde 

E-mail de contato: nasf1gama@gmail.com 

Telefone de contato: 2017-1145 / Ramal 3791 

Horário de funcionamento: Segunda a sexta 7h-19h sábado 7h-12h 

Público atendido: Geral 

Forma de atendimento durante a pandemia: Presencial 

Serviços prestados durante a pandemia: Atendimentos de saúde 

Forma de acesso aos serviços: Direto pelo usuário 
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Clube da 3º idade Nina Maria Cruz 

 

Tipo de instituição: Privada 

Âmbito de atuação: Projetos 

E-mail de contato: Cei3idade@gmail.com 

Telefone de contato: 61 3028-5572 

Rede Social: @clube3idade.nc (Instagram) 

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira 8h às 12h de 14h às 17h 

Público atendido: População idosa 

Forma de atendimento durante a pandemia: Remoto 

Serviços prestados durante a pandemia: Através de conversas telefônicas via whatsapp e 

para tirar dúvidas. 

Forma de acesso aos serviços: Direto pelo usuário; Encaminhamento via usuário. 

Informações adicionais: Idosos podem ser encaminhados pela a Rede Socioassistencial do 

Gama. 

Endereço: Paróquia São Sebastião do Gama - Setor Leste 

Coordenação Regional de Ensino (CRE) 

 

Tipo de instituição: Pública 

Âmbito de atuação: Educação 

E-mail de contato:  patriciasena@edu.se.df.gov.br 

Telefone de contato: 3901-8083 / 9 9293-8521 

Rede Social: @cregamadf (Instagram) / Canal do Youtube - CRE Gama - Coordenação 

Regional de Ensino do Gama 

Horário de funcionamento: 08hs às 12hs e 14hs às 19hs 
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Público atendido: Crianças, adolescentes e jovens; Homens e Mulheres 

Forma de atendimento durante a pandemia: Remoto 

Serviços prestados durante a pandemia: Aulas não presenciais  

Forma de acesso aos serviços: Direto pelo usuário. A população pode entrar em contato pelo 

Whatsapp e Instagram da CRE Gama. Órgãos públicos pelo SEI. 

Conselho Tutelar I 

 

Tipo de instituição: Pública 

Âmbito de atuação: Conselheira Tutelar 

E-mail de contato: ctgama.df@hotmail.com 

Telefone de contato: 3484-1402 

Horário de funcionamento: 12h às 18h 

Público atendido: Adolescente e Criança   

Forma de atendimento durante a pandemia: Remoto e Presencial  

Serviços prestados durante a pandemia: Orientação e acompanhamento  

Forma de acesso aos serviços: Direto pelo usuário; Encaminhamento via usuário; 

Encaminhamento via e-mail; Encaminhamento via órgão público. 

Conselho Tutelar - Secretaria de Justiça 

 

Tipo de instituição: Pública 

Âmbito de atuação: Segurança 

E-mail de contato:  Deleysousa@hotmail.com 

Telefone de contato: (61) 9 8504-5455 

Rede Social: ctgamaleste@hotmail.com 

Horário de funcionamento: 24 horas 
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Público atendido: Crianças e adolescentes 

Forma de atendimento durante a pandemia: Presencial 

Serviços prestados durante a pandemia: Atendimentos de violação de direitos, violência 

sexual e outros. 

Forma de acesso aos serviços: Direto pelo usuário. 

G 

Gerência de Atendimento em Meio Aberto ( GEAMA) 

 

Tipo de instituição: Público 

Âmbito de atuação: Socioeducação 

E-mail de contato: ladogama@gmail.com 

Telefone de contato: 3484-8843 / 9 9161-1803 

Rede Social: Facebook: GEAMA Gama - https://www.facebook.com/uama.gama 

Instagram: GEAMA Gama - https://www.instagram.com/geamagama/?hl=pt-br  

Horário de funcionamento: 8h - 18h. Atualmente, apenas por teletrabalho: 9 9161-1803 

Público atendido: Adolescentes e joven sentenciados ao cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto e suas famílias. 

Forma de atendimento durante a pandemia: Remoto 

Serviços prestados durante a pandemia: Acompanhamentos e encaminhamentos 

necessários para o cumprimento do Plano individual de atendimento. Não há atendimento de 

demanda espontânea.  

Forma de acesso aos serviços: Somente via Vara de Infância e Juventude. 

Gerência de Semiliberdade do Gama/DF 

 

Tipo de instituição: Pública 

Âmbito de atuação: Socioeducação 

https://www.facebook.com/geamagama/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/geamagama/?hl=pt-br
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E-mail de contato: uasg.um@gmail.com 

Telefone de contato: 61 3484-6533 ou 3484-8955 

Horário de funcionamento: Setor administrativo e técnico 8h às 18h. Segurança 24h 

Público atendido: Adolescente 

Forma de atendimento durante a pandemia: Remoto e presencial 

Serviços prestados durante a pandemia: Os mesmos atendimentos 

Forma de acesso aos serviços: Encaminhamento via Vara de Execução de Medidas 

Socioeducativas (VEMSE) 

I 

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) 

 

Tipo de instituição: Pública 

Âmbito de atuação: Previdência Social 

E-mail de contato: jovelina.campos@inss.gov.br 

Telefone de contato: No momento o Serviço Social do INSS está sem linha telefônica por 

causa do trabalho remoto. Estamos atendendo somente por meio de Whatsapp Bussines: 

(61)3433-0666. 

Horário de funcionamento: Devido ser atendimento por meio de Whatsapp, a pessoa pode 

enviar a mensagem a qualquer hora que atendemos conforme ordem de chegada das 

mensagens. 

Público atendido: Como se trabalha com diversos serviços previdenciários e assistenciais, 

faixa etária do público atendido é bem diversificada. Podemos afirmar que atendemos todas as 

categorias de faixa etária e diferentes tipos grupos, onde as pessoas estão inseridas. 

Forma de atendimento durante a pandemia: Remoto 
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Serviços prestados durante a pandemia: Orientações quanto ao acesso dos inúmeros 

serviços ofertados pelo INSS pelos canais remotos (Central 135, App e site Meuinss), além de 

prestar assessoria e consultoria a grupos/instituições da Rede Socioassistencial. Trabalho esse 

com diversas limitações devido o Serviço Social do INSS da Agência do Gama contar apenas 

com uma profissional e que tem limitações de saúde. 

Forma de acesso aos serviços: Todas as formas hoje são aceitas, por se tratar de 

conjuntura excepcional devido a pandemia. 

Informações adicionais: Além do Serviço Social, o INSS também conta com o serviço de 

Reabilitação Profissional que nesse momento de pandemia, também está atendendo por meio 

de Whatsapp Bussines, cujo número de contato é (61)3433-0658 e, ainda há o Plantão na 

Agência, também, com atendimento à distância, por meio dos números (61)3385-0045 e 

(61)3433-0663. 

 

N 

Núcleo de Atendimento às Famílias e aos Autores de 

Violência Doméstica (NAFAVD) 

 

Tipo de instituição: Pública 

Âmbito de atuação: Outro: Atendimento psicossocial de homens e mulheres envolvidos em 

situações de violência doméstica 

E-mail de contato: nafavdgama@gmail.com 

Telefone de contato: (61) 3384-7469 / (61)99120-5114 

Horário de funcionamento: Das 8h às 12h e das 14h às 18h de segunda a sexta-feira  

Público atendido: Homem e mulher 

Forma de atendimento durante a pandemia: Remoto 

Serviços prestados durante a pandemia: Atendimento psicossocial individual, via chamada 
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analógica de áudio, encontro virtual em grupo, monitoramentos, através de mensagens de 

texto, áudio/ou vídeo e envio de materiais com temas específicos. 

Forma de acesso aos serviços: Encaminhamento via e-mail; Encaminhamento via órgão 

público 

P  

Psicopedagogia Psicologia clínica Cliniemma - Recanto 

das Emas 

 

Tipo de instituição: Privada 

Âmbito de atuação: Saúde 

E-mail de contato: anapsicopedagogia2019@gmail.com/Cliniemma@gmail.com 

Telefone de contato: 99622-4966 / 3578-5020 / 99519-7720 

Rede Social: Clínica Cliniemma (Página do Facebook) 

Horário de funcionamento: Segunda a sábado 

Público atendido: Geral 

Forma de atendimento durante a pandemia: Remoto e Presencial 

Serviços prestados durante a pandemia: Valor social para atendimentos e convênio com 

planos de saúde. 

Forma de acesso aos serviços: Direto pelo usuário; Encaminhamento via usuário; 

Encaminhamento via e-mail; Encaminhamento via órgão público. 

Endereço: Qd 600 Conjunto 4 lote 9 - Recanto das Emas 
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Psicologia do Centro Universitário do Planalto Central 

Apparecido dos Santos ( UNICEPLAC) 

 

Tipo de instituição: Privada 

Âmbito de atuação: Educação 

E-mail de contato: fernanda.roque@uniceplac.edu.br 

Telefone de contato: 61 98102-2072 

Rede Social: @psicologia_uniceplac (Instagram) 

Horário de funcionamento: Segunda à sexta das 7h às 20h e sábado das 7h às 12h 

Público atendido: Geral 

Forma de atendimento durante a pandemia: Remoto 

Serviços prestados durante a pandemia: Atendimento psicossocial aos profissionais e 

atores que participam e atuam das Redes Socioassistenciais. Atendimento clínico psicológico 

da população em geral. Grupo temático de mulheres. 

Forma de acesso aos serviços: Direto pelo usuário; Encaminhamento via usuário; 

Encaminhamento via e-mail 

Informações adicionais:  Para acessar o grupo que cuida de profissionais e 

atores da rede, basta acessar o link: 

https://meet.google.com/amr-wmtp-owh nos horários marcados e divulgados nos Flyers. Para 

as outras modalidades: Preenchendo os formulários de inscrição que seguem: 

https://forms.gle/HuiDTNArB7RmhX5r7  

https://forms.gle/dWGfxbLhPKnQMHSs5  

 

 

 

https://forms.gle/HuiDTNArB7RmhX5r7
https://forms.gle/dWGfxbLhPKnQMHSs5
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Promotoria de Justiça - Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios (MPDFT)  

 

Tipo de instituição: Pública 

Âmbito de atuação: Judiciário 

E-mail de contato: gama-ca@mpdft.mp.br 

Telefone de contato: 98678-7746 / 99162-6108 / 3484-9000 

Rede Social: @mpdftoficial (Instagram) 

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta – 12h às 19h 

Público atendido: Geral 

Forma de atendimento durante a pandemia: Remoto 

Serviços prestados durante a pandemia: Atenção à ordem jurídica. Na unidade do 

Ministério Público no Gama, estão instaladas 13 promotorias de Justiça: 4 Promotorias de 

Justiça Criminal 3 Promotorias de Justiça Especial Criminal e de Defesa da Mulher em 

Situação de Violência Doméstica e Familiar 2 Promotorias de Justiça do Tribunal do Júri e 

Delitos de Trânsito 4 Promotoria de Justiça Cível, Família, Órfãos e Sucessões Também 

funciona, nesta unidade, a seguinte promotoria: 17ª Promotoria de Justiça Eleitoral do Distrito 

Federal. Durante a pandemia todas as Promotorias estão atuando remotamente, mantendo 

servidores em regime de plantão apenas para as situações de urgências. O atendimento ao 

público é realizado por meio dos telefones acima. 

Forma de acesso aos serviços: Direto pelo usuário; Encaminhamento via e-mail; 

Encaminhamento via órgão público. 

Endereço: Quadra 1, Lotes 860, 880 e 900, Setor Industrial Leste, Gama-DF CEP: 72445-010 

Coordenador da Instituição: Ibrahim Jorge Nasser Saad 
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S 

Seara Espiritual a caminho da luz Comunidade Alagado 

da Suzana 

 

Tipo de instituição: Privada 

Âmbito de atuação: Assistência Social 

E-mail de contato: luciana.seara@hotmail.com 

Telefone de contato: 61 98187-2877 

Horário de funcionamento: Segunda-feira às 20 horas na Comunidade 

Público atendido: Adolescente; Criança; Homem; Juventude; Mulher; População Idosa e 

População LGBTQIA+. 

Forma de atendimento durante a pandemia: Remoto e presencial 

Serviços prestados durante a pandemia: Cadastro de famílias, auxílio alimentar, 

psicológico e terapêutico. 

Forma de acesso aos serviços: Direto pelo usuário. 

Serviço Social do Comércio (SESC/DF) - Unidade Gama 

 

Tipo de instituição: Privada 

Âmbito de atuação: Trabalho Social com Idosos 

E-mail de contato: anacarolina@sescdf.com.br 

Telefone de contato: (61) 3484-9132 / 99639-9005 

Rede Social: Instagram: @grupo_dos_mais_vividos Facebook: Sesc DF 

Horário de funcionamento: 09h às 17h  

Público atendido: População idosa 

Forma de atendimento durante a pandemia: Remoto 
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Serviços prestados durante a pandemia: Atividades socioeducativas virtuais como: roda de 

conversas sobre gênero e envelhecimento, projeto envelhecer e outras atividades 

socioeducativas direcionadas ao debate sobre o envelhecimento. 

Forma de acesso aos serviços: Direto pelo usuário; Encaminhamento via usuário; 

Encaminhamento via e-mail; Encaminhamento via órgão público. 

 

 

 

 

 


