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Rede Social é uma estrutura social composta por um conjunto de atores, conectados por diferentes tipos de 
relações sociais horizontais e não hierárquicas, que compartilham de objetivos comuns.

Até o princípio de 2011, a Rede Social do Riacho Fundo I ainda não estava consolidada: as mobilizações entre 
as instituições ou representantes do território eram esporádicas.

Em meados do mesmo ano, a Rede começou a ser mapeada pelo Centro de Referência de Assistência Social 
(Cras), com auxílio da Administração da cidade, objetivando englobar todos os atores sociais do território.

Apenas em fevereiro de 2012 foi possível dar início ao trabalho, propriamente dito, da Rede, com encontros pe-
riódicos sempre na primeira terça-feira de cada mês. Ao longo daquele ano, o foco do trabalho foi conhecer os espaços 
físicos das instituições e as ações executadas pelos envolvidos, além de alinhar informações relacionadas ao Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), à violência contra a mulher e ao entendimento da dinâmica de redes.

Em 2013, o objetivo foi o desenvolvimento de ações itinerantes nas áreas de maior vulnerabilidade do território, 
englobando atendimentos locais e divulgação dos trabalhos dos entes participantes, destacando-se, no contexto, as 
atividades desenvolvidas na Granja Modelo e na Colônia Agrícola Sucupira.

Com a rede mais estruturada, em 2014 foi possível a proposição de interferências mais qualificadas e de ações 
mais específicas, sendo elencado como escopo principal de trabalho a temática “Criança/Adolescente”, em decorrência 
das possíveis violações de direitos derivadas da realização da Copa do Mundo no país. De forma geral, ações pontuais 

Histórico da Rede 
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foram executadas no Centro de Ensino Fundamental 02 (CEF 02 – Vermelho), no Centro de Ensino Médio 01 (CEM 
01 – Azul), na Avenida Comercial e no Skate Park, tendo como objetivo a sensibilização da comunidade para o com-
bate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes e a prevenção ao uso de drogas. No mesmo ano, a Rede 
recebeu seu nome atual: “Rede do Riacho em Ação”.

Em 2015, objetivando melhorar a eficiência da atuação no território, os atores sociais envolvidos defenderam a 
necessidade de fortalecimento interno (entre os entes participantes) e externo (comunidade geral) da Rede.

Esta cartilha é resultado prático de uma das estratégias elaboradas pela Rede Social do Riacho Fundo I para seu 
fortalecimento, servindo à comunidade e aos demais interessados como um “Guia de Bolso” para o acesso a informa-
ções e serviços sociais disponíveis em seu território.



AssistênciA 
sociAl
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Casa Santo André – Programa Cidade Acolhedora

O que faz:

Auxilia pessoas em situação de rua a: voltar a viver com a família; obter documentação civil; entrar no Cadastro para 
Programas Socais; acessar benefícios de transferência de renda; encontrar ocupação no mercado de trabalho; retornar 
ao estado de origem; procurar os serviços de acolhimento da rede socioassistencial; aceitar tratamento para droga-
dição na rede de saúde pública e em instituições parceiras. Atua, ainda, para diminuir número de pessoas usando o 
espaço público como moradia ou como pontos de consumo de drogas.

Para quem:

Pessoas que usam espaços públicos como forma de moradia ou sobrevivência.

atendimentO:

O atendimento inicial pode ocorrer por iniciativa da equipe da instituição, que aborda pessoas em situação de rua; 
por averiguação de denúncias de direitos socioassistenciais; por solicitação das instituições que atuam no âmbito da 
proteção social e por demanda espontânea, ou seja, as pessoas podem procurar a instituição diretamente.

Endereço: Setor D Sul, Área Especial nº 9, Taguatinga–DF

Telefone: 3371-0076 | 7818-5016

E-mail:  magnavieira@casasantoandre.org.br | nuapsi.taguatinga@casasantoandre.org.br

Site: www.casasantoandre.org.br

Horário de funcionamento: 8h–20h, todos os dias, inclusive fins de semana e feriados
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Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Riacho Fundo I

O que faz: 

Presta o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), que é um serviço de proteção social básica re-
alizado em grupos, a fim de complementar o trabalho social com as famílias e prevenir a ocorrência de situações de 
vulnerabilidade e risco social.

Além disso, faz o encaminhamento para cursos de qualificação profissional de curta duração – pré-matrícula para a 
realização de cursos gratuitos de formação inicial continuada (FIC) no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), voltado às pessoas de famílias inscritas ou em processo de inclusão no cadastro 
único para programas sociais do governo federal – CadÚnico.

Para quem:

Crianças e adolescentes de 6 a 14 anos; adolescentes e jovens de 15 a 17 anos; adultos de 18 a 59 anos; idosos a partir 
de 60 anos.

atendimentO: 
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV): necessidade de encaminhamento pelo Cras.
Pré-matrícula para cursos de qualificação profissional de curta duração: diretamente no Cose.

Endereço: QS 12, Área Especial, Lote F – Riacho Fundo I

Telefone: 3399-2123

E-mail: coserfi@sedestmidh.df.gov.br | Site: www.sedhs.df.gov.br

Horário de funcionamento: 8h–18h, de segunda a sexta-feira
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Conselho Tutelar do Riacho Fundo I

O que faz: 

Zela pelos direitos de crianças e adolescentes, cumprindo as funções estabelecidas no Estatuto da Criança e do Ado-
lescente.

Para quem:

Sociedade, família e crianças de 0 a 11 anos e 11 meses e 29 dias – adolescentes de 12 a 18 anos.

atendimentO:

A comunidade pode ir diretamente à sede do Conselho Tutelar ou fazer contato por telefone, denunciando qualquer 
tipo de violação de direitos (Disque 100).

Endereço: AC 3, Lote 6, Praça Central do Riacho Fundo I

Telefone: 3399-5096 | 3399-5026 | 3399-5160

E-mail: ctriachofundo.df@hotmail.com

Horário de funcionamento: 8h–18h, de segunda a sexta-feira
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Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Riacho Fundo I

O que faz: 

Oferece o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), realiza orientação sobre benefícios e serviços 
ofertados pela política de assistência no DF, atendimento e acompanhamento para famílias em situação de vulnerabi-
lidade social.  
Realiza encaminhamento para o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; pré-matrícula para os cursos 
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); requisição dos benefícios eventuais auxí-
lio-natalidade, auxílio por morte, cesta de alimentos emergencial, isenção de segunda via de RG e Carteira do Idoso; 
inscrição e atualização de Cadastro Único para  Programas Sociais do governo federal; orientação sobre o Programa 
Bolsa Família e os demais benefícios vinculados ao Cadastro Único.

Para quem: 

Pessoas em situação de fragilidade decorrente de pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços pú-
blicos ou fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras).

atendimentO:

Para o Cadastro Único ou Bolsa Família, deverá ser realizado agendamento pelo telefone 156, opção 1. 
Para os demais serviços, a família poderá ir ao Cras de referência da sua área residencial.

Endereço: QS 12, Área Especial, Lote F – Riacho Fundo I

Telefone: 3399-3243 | 3404-6413 | 3399-3880

E-mail: crasrfi@sedestmidh.df.gov.br

Site: www.sedhs.df.gov.br  |  Horário de funcionamento: 8–18h, de segunda a sexta-feira
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Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas Taguatinga)

O que faz:

Realiza atendimento emergencial para isenção de taxas de segunda via de RG e Certidão de Nasci-
mento; inscrição para cursos do Pronatec, orientação sobre benefícios e serviços ofertados pela po-
lítica de assistência no DF; escuta qualificada e encaminhamento para outros serviços e órgãos. 
Presta o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi) – acompanhamento psicos-
social a famílias e indivíduos que se encontram vivenciando situações de violência.

Para quem:

Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, tais como: violência física, psi-
cológica, negligência; abuso ou exploração sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de 
proteção; situação de rua; abandono; vivência de trabalho infantil e violência doméstica.

atendimentO:

A comunidade pode acessar o Creas de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, para atendi-
mento emergencial. Será realizado o acolhimento inicial com a escuta qualificada da demanda, prestando os escla-
recimentos e orientações necessários, a abertura de cadastro social e o encaminhamento para o atendimento es-
pecializado no próprio Creas, quando necessário. O atendimento especializado é agendado no acolhimento inicial.  
Atendemos as RAs de Taguatinga, Vicente Pires, Águas Claras, Riacho Fundo I e Riacho Fundo II.

Endereço: Setor D Sul, Área Especial nº 9 – Taguatinga

Telefone: 3352-9635 | 3563-3155

E-mail: creastag@sedestmidh.df.gov.br  

Horário de funcionamento: 8h–12h | 14–18h, de segunda a sexta-feira
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Gerência de Segurança Alimentar do Núcleo Bandeirante 
(Restaurante Comunitário do Riacho Fundo I)

O que faz:

Oferece refeições a custo baixo, por meio de restaurantes comunitários em várias cidades do DF.   Realiza con-
cessão – em caráter provisório e emergencial – de cestas de alimentos a famílias e pessoas em vulnerabilida-
de social ou em situação de insegurança alimentar, identificadas pela Rede de Assistência Social da Secretaria de 
Estado do Trabalho, Desenvolvimento  Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (Sedestmidh).  
Visitas domiciliares para reconhecimento da situação da família, referenciando-a para ações estruturantes e outras 
políticas públicas.

Para quem: 

Pessoas em vulnerabilidade social, de qualquer idade.

atendimentO:

Para uso do Restaurante Comunitário, o usuário deve se dirigir ao BRB Conveniência, que fica ao lado, e adquirir o tíquete  
Para solicitar a Cesta Emergencial, o usuário deve estar previamente cadastrado no Cras, e sendo acompanhado. Com-
parecer ao Restaurante com RG, CPF e comprovante de residência atualizado.

Endereço: QN 10, Conjunto 1, Lote 1 – Riacho Fundo II
Telefone: 3399-7632
Site: www.sedest.df.gov.br
Horário de funcionamento: 11h–14h, segunda-feira a sábado
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Unidades de Atendimento em Meio Aberto (Uama) Núcleo Bandeirante

O que faz: 

Acompanha adolescentes e seus familiares em duas medidas socioeducativas: a Liberdade Assistida e a Prestação de 
Serviços à Comunidade.

Para quem:

Adolescentes em conflito com a lei.

atendimentO: 

Os serviços são prestados obrigatoriamente, mediante ofício de vinculação às medidas socioeducativas de li-
berdade assistida e prestação de serviços à comunidade, expedido pela Vara da Infância e Juventude do Dis-
trito Federal e encaminhado à Secretaria de Políticas Públicas para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF 

Endereço: Av. Central, A/E, Lote E – Núcleo Bandeirante

Telefone: 3386-4901

E-mail: la.bandeirante@gmail.com

Horário de funcionamento: 7h–19h, de segunda a sexta-feira



culturAl, AmbientAl 
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Associação Ambiental Cultural Social

O que faz:

Realiza eventos para incentivar a adoção de outras atitudes ambientalmente corretas, em espaços comunitários, como 
parques ecológicos e creches. Participa do Conselho de Segurança (Conseg), do Conselho de Saúde do Riacho Fundo 
I e do Orçamento Participativo do Riacho Fundo I.

Para quem: 

Comunidade em geral.

atendimentO: 

Pessoalmente, no endereço abaixo, ou por meio dos outros contatos disponibilizados.

Endereço: QS 10, conjunto 3A, casa 13 – Riacho Fundo I

Telefone: 8485-6477 | 8253-7547

E-mail: nakahara1377@gmail.com

Site: www.facebook.com/mamimovimento

Horário de funcionamento: 8h–17h, de segunda a sexta-feira
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Grupo da 3ª Idade Raio de Luz

O que faz: 

Organiza eventos destinados a melhorar a qualidade de vida aos idosos, como palestras, dinâmicas lúdicas, passeios, 
viagens, comemorações em datas temáticas e atividades voltadas a aumentar a autoestima, prevenir doenças, melhorar 
o raciocínio, o equilíbrio, a memória, e a emoção, etc.

atendimentO:

Basta comparecer em uma quinta-feira, no horário das 14 às 18 horas, levando uma fotografia 3x4 no Salão de Múlti-
plas Funções e preencher o Cadastro de Inscrição.

Outras infOrmações: 

O grupo é autônomo e já existe no Riacho Fundo desde 1990. Atua com 50 idosos cadastrados e participantes. Tem 
como parceira a Administração Regional, na cessão do espaço físico para as reuniões e, quando possível, em outras 
ações.

Endereço: Área Central 3, Lote 6, Salão de Múltiplas Funções – Riacho Fundo I

E-mail: magbig.gomes@gmail.com

Horário de funcionamento: 14h–18h, de segunda a sexta-fera
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Instituto Recomeço

O que faz:

Trabalha para conseguir a inclusão de egressos do sistema prisional no mercado de trabalho, na família e na socieda-
de. Organiza trabalhos preventivos com crianças e adolescentes, presta apoio e orientação sociofamiliar e assistência 
social.

Para quem: 

Pessoas egressas do sistema prisional, pessoas em cumprimento de medida socioeducativa e de medidas alternativas.

atendimentO: 

Para atendimento faz-se necessário agendamento prévio, por telefone e ou por e-mail.

Endereço: Qd. 2, Conjunto 2M, Lote 7 – Planaltina

Telefone: 3389-0740

Site: www.institutorecomecodf.com | www.trabalheemrede.com

Horário de funcionamento: 9h–17h, de segunda-feira a sábado
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Movimento de Apoio às Missões Especiais – Famílias e Direitos Sociais (Mami)

O que faz: 

Presta assistência social e atendimento jurídico, atua na luta por moradia, organiza comemorações de datas festivas e 
firma parcerias para atendimento em educação, esporte e cultura.

Para quem:

Todo o grupo familiar (mulheres e homens, adultos, jovens, adolescentes e crianças).

atendimentO: 

Por meio de cadastro e de busca de informações na sede da Mami.

Local ainda não definido por estar em processo de reestruturação. 

Telefone: 8478-9209 | 8348-7840

E-mail: ritcruz@gmail.com

Horário de funcionamento: 8h–18h, de segunda a sexta-feira
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Movimento Juventude Articulada do DF e Entorno (MJA/DF)

O que faz: 

Encaminha jovens e adolescentes para o primeiro emprego, organiza cursos profissionalizantes, oferece aulas de muay 
thai, de grafite, oficinas de danças e realiza eventos culturais voltados para os jovens da periferia.

Para quem:

Jovens de 15 a 29 anos de idade.

atendimentO:

Pelo site, por e-mail ou telefone.

Endereço: QS 12, conjunto, 1A, lote 20, sala 202 – Riacho Fundo I

Telefone: 3399-4416

E-mail: juventudearticulada.dfentorno@hotmail.com

Site:  www.juventude-mjadf.org.br

Horário de funcionamento: 8h–17h30, de segunda a sexta-feira. No período das aulas o atendimento é de segunda a sábado
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Organização não governamental Viverde (ONG Viverde)

O que faz: 

Organiza trilhas ecológicas, oficinas de reciclagem, atividades de educação ambiental, projetos, fóruns, workshops e 
shows culturais, com o objetivo de disseminar conhecimento em favor da vida.

Para quem: 

Crianças, jovens e adultos.

atendimentO: 

Via e-mail, telefone ou por encaminhamento de ofício.

Endereço: Parque Ecológico Riacho Fundo I

Telefone: 8587-3366 | 8510-9710

E-mail: davidviverde@hotmail.com

Site:  www.ongviverde.com

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira
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Centro de Ensino Fundamental (CEF) Telebrasília

O que faz: 

Presta educação básica, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.

atendimentO: 

Pelo telefone 156 ou diretamente na escola.

Outras infOrmações: 

Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano.

 
Endereço: QN 1, Área Especial, Lotes 1 e 2 Praça Central – Riacho Fundo I

Telefone: 39017953 | 39017954

E-mail: cetelb2012@gmail.com

Horário de funcionamento: 7h30–12h30 | 13h–18h, de segunda a sexta-feira
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Centro de Ensino Médio (CEM) 1 Riacho Fundo I

O que faz: 

Escola ensino médio que funciona nos três turnos.

Para quem: 

Estudantes de  12 a 20 anos (ensino médio).

atendimentO:

Pessoalmente, para os serviços da escola. O Serviço de Orientação Educacional (SOE) atende em horários específicos 
previamente agendados.

 
Endereço: QS 14, Área Especial – Riacho Fundo I

Telefone: 3901-7960 | 3901-7961

E-mail: soecem01rf@gmail.com

Horário de funcionamento: 7h15–12h15 | 13h15–18h15, de segunda a sexta-feira
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Centro de Educação Infantil do Riacho Fundo I

O que faz:

Dá aulas de educação infantil e integral para oito turmas de 2º período, totalizando 200 alunos.

Para quem:

Alunos matriculados na rede pública de ensino com idade de 5 anos completos até 31 de março do ano corrente.

atendimentO:

As pessoas podem se dirigir à secretaria da escola ou à equipe gestora.

Endereço: QN 7, Área Especial 10 – Riacho Fundo I

Telefone: 39018061

E-mail: cei1rf1@gmail.com

Horário de funcionamento: 7h30–17h30, turno único, de segunda a sexta-feira
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Centro Educacional 02 

O que faz:

Escola de ensino fundamental, do 6º ao 9º ano; oferece também Educação de Jovens e Adultos (EJA), 1º, 2º e 3º seg-
mentos; Programa Mais Educação.

Para quem:

Estudantes dos anos finais do ensino fundamental (diurno) e da EJA, 1º, 2º e 3º segmentos (noturno).

atendimentO:

Por meio de encaminhamento de outros órgãos e agendamento às quartas-feiras, com os professores. Matrículas pelo 
telefone 156, no início do ano letivo.

Outras infOrmações: 

Antigo CEF 2 (escola vermelha).

Endereço: QN 7, Lote 7, Área Especial l – Riacho Fundo

Telefone: 3901-8050 | 3901-4351

E-mail: cef2riachofundo1@gmail.com

Horário de funcionamento: 7h30–12h30 | 13h–18h, de segunda a sexta-feira
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Centro Educativo Passionista Mãe da Santa Esperança

O que faz: 

Escola particular, com turmas do maternal ao ensino médio. Oferece pesquisa na biblioteca, teatro, escolinha de es-
porte, eventos, retiros, etc.

Para quem: 

Crianças e jovens de 3 a 18 anos.

atendimentO:

Agendamento prévio.

Endereço: QN 5, AE 2 e 3 – Riacho Fundo I

Telefone: 3399-5617

E-mail: colegiopassionista@hotmail.com

Site: www.passionistadf.com

Horário de funcionamento: 7h30–18h, de segunda a sexta-feira
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Coordenação Regional de Ensino (CRE) 

O que faz: 

Dá suporte às escolas, orienta a comunidade e oferta ensino regular.

Para quem:

Professores, servidores, comunidade em geral.

atendimentO: 

Pessoalmente ou por telefone.

Endereço: Avenida Contorno, Área Especial 6 – Núcleo Bandeirante

Telefone: 3901-4335 | 3901-4340

E-mail: crenb2015@gmail.com

Horário de funcionamento: 8h–12h | 14h–18h, de segunda a sexta-feira
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Eden – Instituto de Educação Haidee Neves (IEHN) 

O que faz: 

Educação infantil para 240 crianças.

Para quem: 

Crianças de 1 a 4 anos.

atendimentO: 

Por telefone.

Endereço: QN 03, A/E 1 e 2 – Riacho Fundo I

Telefone: 3399-3020
E-mail: escolaeden@hotmail.com

Horário de funcionamento: 7h30–17h30, de segunda a sexta-feira
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Escola Classe 01

O que faz: 

Escola de ensino fundamental, do 1º a 5º ano, com 34 turmas e 2 turmas de alunos com transtorno global do desen-
volvimento (TGD)/Especial.

Para quem:

Crianças entre 6 a 14 anos.

atendimentO: 

Matrículas pelo 156, no início do ano letivo ou ao longo do ano, de acordo com as ofertas de vagas.

Endereço: QN 5, Lote 7, Área Especial – Riacho Fundo I

Telefone: (61)3901-8050 | 3901-4351

E-mail: escolaclasse01.verde@gmail.com

Horário de funcionamento: Regência, 13h–18h; Coordenação, 9h–11h, segunda a sexta
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Escola Classe 02 do Riacho Fundo

O que faz: 

Escola para crianças de 6 a 12 anos.

Para quem: 

Crianças do 1º ao 5º ano, com idades entre 6 e 12 anos, da comunidade e localidades próximas (ADE, Veredão,  
Arniqueiras).

atendimentO: 

Pelo telefone 156 ou diretamente na escola.

 
Endereço: QN 5, A/E 7 – Riacho Fundo

Telefone: 3901-7955

E-mail: cef03azul@gmail.com

Horário de funcionamento: 7h30h–12h30h | 13h–18h, segunda a sexta
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Escola Classe Kanegae 

O que faz: 

Educação infantil, com turmas do 1º ao 5º ano, nos turnos matutino e vespertino.

Para quem: 

Alunos do 1º ao 5º ano (6 a 10 anos).

atendimentO: 

• Pessoalmente, na escola, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas;
• Atendimento pelo 156, remanejamento interno;
• Encaminhamento do CRENB e Conselho Tutelar.

Outras infOrmações:

Alunos se deslocam para a escola com transporte escolar (urbano e rural).

Endereço: Fazenda Sucupira – Riacho Fundo I

Telefone: 3901-7666

E-mail: kanegaecrenb@gmail.com

Horário de funcionamento: 7h30–12h30 | 13h–18h, de segunda a sexta-feira
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Lar das Crianças Luiz Hermani

O que faz: 

Oferta educação infantil, para crianças de 2 a 4 anos, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30.   
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – terças e quintas, das 14h às 16h e sábado, das 8h30 às 12h.

Além disso, a instituição realiza eventos beneficentes, como bazar, festa junina e almoço para arrecadar recursos que 
serão destinados para os projetos assistenciais.

Para quem: 

Recebe 135 crianças de 2 a 4 anos na Educação Infantil (creche e pré-escola) e 70 crianças e adolescentes no Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

atendimentO: 

Educação Infantil – a inscrição e o encaminhamento são feitos pela Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante. 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – a inscrição e o preenchimento de vagas são feitos pela institui-
ção, conforme análise da lista de espera.

Endereço: QS 14, Lote F – Riacho Fundo I
Telefone: 3399-3308 | 3399-6491
E-mail: crecheluizhermani@gmail.com
Site: www.larluizhermani.com.br
Horário de funcionamento: 7h30–17h30 (segunda a sexta); 8h30–12h (sábado)



educAção ProfissionAl
e trAbAlho



37

Instituto Federal de Brasília (IFB) - Campus Riacho Fundo I

O que faz: 

Instituição pública federal que oferece educação profissional gratuita, na forma de cursos e programas de formação 
inicial e continuada (FIC), educação profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de gradu-
ação e de pós-graduação. O IFB é composto por uma reitoria e dez campi distribuídos pelo Distrito Federal: Brasília, 
Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião, Taguatinga e Taguatinga Centro.

Cursos técnicos integrado ao ensino médio:
• Técnico integrado em cozinha
• Técnico integrado em hospedagem

Cursos Técnicos do Riacho Fundo I:
• Técnico em cozinha
• Técnico em panificação
• Técnico em administração (EAD)*
• Técnico em logística (EAD)*
• Técnico em meio ambiente (EAD)*

Cursos de formação inicial e continuada (FIC)*
• Inglês
• Espanhol
• Libras
• Noções de probabilidade e estatística

Curso Superior: Licenciatura em Letras -  
Língua Inglesa

Para quem:  

Sociedade em geral. 
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atendimentO: 

Requisitos para ingresso nos cursos técnicos integrado, subsequente e FICs:
• Ter a idade e o nível educacional exigido para cada curso oferecido (vide edital);
• Ter feito a inscrição para o sorteio pelo site: http://processoseletivo.ifb.edu.br;
• Ser contemplado e convocado para matrícula pelo processo seletivo (sorteio eletrônico);
• No ato da matrícula, apresentar a documentação completa exigida (vide edital).

Curso de Licenciatura – Língua Inglesa :
• Concluído o ensino médio ou equivalente até o ato da matrícula;
• Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem;
• Ter se inscrito no Sistema de Seleção Unificada – Sisu;
• No ato da matrícula, apresentar a documentação completa exigida (vide edital).

Outras infOrmações:
• A inscrição e todas as etapas do processo seletivo são gratuitas.
• Atenção para os prazos (vide edital).
• A documentação completa deve ser apresentada com original e cópia (vide edital).
• Cursos técnicos integrado, subsequente e FICs: a inscrição online é feita pelo site do IFB  
(http://processoseletivo.ifb.edu.br), de acordo com data e horário divulgado no site do IFB.

*Esses cursos podem sofrer alterações (vide oferta semestral).

Endereço: Av. Cedro, AE 15, QS 16 – Riacho Fundo I

Telefone: Recepção 2103-2341, Direção Geral 2103-2341 | 9375-0044, Direção de Ensino 2103-2344, Direção de Administração 
2103-2342, Coordenação de Registro Acadêmico 2103-2345 
Site: www.ifb.edu.br
Horário de funcionamento: 7h–22h30, de segunda a sexta-feira
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Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo

O que faz: 

Divulga vagas de emprego e auxilia os interessados nessas vagas a contatar as empresas; administra a concessão do 
seguro-desemprego.

Para quem:

Pessoas entre 18 e 65 anos.

atendimentO:

Agendamento pelo 156 e pelo site da agência virtual.

Endereço: QC 2, Conjunto 5, Lote 2, Área Especial – Riacho Fundo II

Telefones: 3255-3828 e 3255-3827

Site: www. agenciavirtual.df.gov.br

Horário de funcionamento: 8h–18h, de segunda a sexta-feira



esPorte
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esPorte

Centro Olímpico e Paralímpico de Riacho Fundo I

O que faz: 

Oferece atividade física orientada, basquete, futebol de areia, futsal, ginástica localizada, hidroginástica, jiu-jítsu,  
karatê, natação, voleibol, desenvolvimento motor e atividades para pessoas com deficiência.

Para quem:

Comunidade em geral, crianças a partir dos 4 anos de idade, idosos e pessoas com deficiência.

atendimentO: 
• As novas matrículas são realizadas na primeira terça-feira do mês;
• São disponibilizadas cerca de 3 mil vagas. A lista com as vagas é afixada na área externa do Centro 
Olímpico e Paralímpico, no dia anterior à primeira terça-feira do mês.
• Secretaria do Centro Olímpico e Paralímpico.

Endereço: QS 16, Área Especial – Riacho Fundo I

Telefone: 9306-3061

Site: www.esporte.df.gov.br

Horário de funcionamento: 8h–12h | 14h–18h, de terça a sexta-feira



JustiçA
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JustiçA

Defensoria Pública do DF

O que faz:

Presta assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, em defesa da dignidade da pessoa humana, da cidadania 
plena e da inclusão social. Orientação jurídica nas áreas cível, criminal, família e de violência doméstica. Promove a 
defesa de direitos dos interesses sociais e individuais.

Para quem: 

Aos que comprovarem insuficiência de recursos.

atendimentO: 

O atendimento é feito pessoalmente, pelo Núcleo do Riacho Fundo, situado no Fórum do Riacho Fundo.

A Defensoria conta com o Núcleo de Plantão, que funciona no Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, 
Praça Municipal, s/n, térreo do Bloco B, ala A (telefone 3326-3029 e 3326-6565). O funcionamento do plantão é pre-
sencial, aos sábados e domingos.

Endereço: QS 2, Área Especial, Fórum Cândido Colombo Cerqueira – Riacho Fundo I

Telefone: 2196-4597 e 2196-4594

Site: www.defensoria.df.gov.br (no link Núcleos de Atendimentos podem ser encontrados os Núcleos de todas as cidades)

E-mail: najriachofundo1@gmail.com

Horário de funcionamento: O Núcleo do Riacho Fundo funciona de 12h–19h, de segunda a sexta-feira
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Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo

O que faz: 

Processa e julga casos relacionados à Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), incluindo requerimentos de Medidas 
Protetivas de Urgência, Ações Penais e quaisquer procedimentos judiciais referentes a violência doméstica (prisão e 
liberdade provisória), bem como encaminhamentos das partes à Rede de Proteção no curso do processo.

Para quem:  

Mulheres e homens.

atendimentO: 

Segunda-feira a sexta-feira.

Endereço: Fórum Desembargador Cândido Colombo Cerqueira, QS 2, lote A, 1º andar – Riacho Fundo

Telefone: 3103-4731 (diretora: Terezinha Silveira) | 3103-4729 (diretora substituta: Silvia Frota) 

Fax: 3103-0381

E-mail: 01jvdfm.ria@tjdft.jus.br | silvia.frota@tjdft.jus.br | terezinha.silveira@tjdft.jus.br

Site: www.tjdft.jus.br

Horário de funcionamento: 12h–19h
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Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)

O que faz: 

Atua na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, na perspectiva da garantia dos direitos. Recebe os 
cidadãos para encaminhar solução de problemas coletivos em diversas áreas jurídicas, como: família, infância e ju-
ventude, violência doméstica, educação, saúde, consumidor, crime, meio ambiente, patrimônio público, entre outras.

Para quem: 

Toda a sociedade.

atendimentO: 

Pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 11 às 19 horas. Não há necessidade de agendamento prévio nem de enca-
minhamento de outro órgão.

Atendimento de plantão: central telefônica: 3214-4444, 3103-6217 e 3103-6219; e presencial, aos sábados, domingos e 
feriados, no Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
(TJDFT), Eixo Monumental, Praça Municipal, Lote 1, Bloco B, Ala A, Sala T5, Térreo, Brasília-DF.

Atendimento pela Ouvidoria: esclarecimento de dúvidas, envio de reclamações, críticas, sugestões, denúncias,  
elogios e pedido de informações ou providências sobre a atuação do MPDFT pelos telefones 127 ou 0800-644-9500;  
por formulário eletrônico (disponível em www.mpdft.mp.br/ouvidoria) e por carta.

Endereço: CLN 5, Bloco B, Lote 5, Área Central – Riacho Fundo I (Promotoria de Justiça do Riacho Fundo)
Telefone: 3404-9400
E-mail: riachofundo_ca@mpdft.mp.br  |  Site: www.mpdft.mp.br
Horário de funcionamento: 12h–19h, de segunda a sexta-feira



sAúde
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sAúde

Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente com Câncer (Abac) Luz 

O que faz:

Promove a educação para a saúde, o diagnóstico precoce e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes com  
câncer de mama. Conheça nosso trabalho e se torne um voluntário.

Para quem:

Mulheres e homens em vulnerabilidade social, principalmente mulheres a partir dos 40 anos.

atendimentO:

Palestras educativas e campanhas preventivas com exames clínicos são realizadas mensalmente em locais  
previamente divulgados. 

Assistência ao Setor de Quimioterapia do Hospital Regional de Taguatinga – alimentação, empréstimo de perucas, 
cortes de cabelos, maquiagem e doação de lenços e bonés.

Terapia ocupacional com trabalhos de artesanato para pacientes em tratamento de câncer, às quintas-feiras.

Outras infOrmações:

As palestras educativas devem ser agendadas por e-mail ou por telefone. 
 

Endereço: QN 07 Conjunto 23 Casa 25 – Riacho Fundo I

Telefone: 3343-2412 | 3343-0321

E-mail: abacluz.bsb@gmail.com | Site: www.abacluz.org.br

Horário de funcionamento: 9h–17h, segundas e quintas-feiras
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Associação dos Amigos da Saúde Mental (Assim)

O que faz: 

Oferece atendimento psicológico, oficinas e cursos profissionalizantes (manicure, cabeleireiro, corte e costura, infor-
mática, violão, inglês, culinária, pintura em tela, artesanatos, entre outros), dança de salão, grupo AA, automassagem.

Para quem: 

Portadores de transtornos mentais e emocionais que desejarem frequentar as diferentes oficinas da associação, seja 
encaminhados por profissional responsável e credenciado da saúde mental, por meio dos hospitais psiquiátricos do 
DF, seja que venham por rópria vontade. Atendemos, ainda, moradores da comunidade, carentes, associados e jovens 
da Liberdade Assistida Comunitária.

atendimentO:

Por telefone ou na secretaria da associação, sendo necessário agendamento prévio para a matrícula nos cursos, ofici-
nas e no atendimento psicológico. 

Endereço: AC 3, Lotes 14/15 – Riacho Fundo I

Telefone: 3399-3900

E-mail: assim21@hotmail.com

 Site: www.saudemental.org.br

Horário de funcionamento: 8h–12h e 14h–17h, de segunda a sexta-feira
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Centro de Assistência Psicossocial em Álcool e Drogas (Caps AD) Guará II

O que faz: 

Oferece acolhimento de pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas em diferentes níveis 
de cuidado: intensivo, não intensivo e semi-intensivo. É um serviço aberto, territorializado, que integra uma rede 
de atenção em substituição à internação. Presta assistência humanizada, estimula autonomia, senso de autoestima e 
reinserção social.

Para quem:

Adultos acima de 18 anos abusador ou dependente de álcool e drogas da área de cobertura por esse Caps.

atendimentO: 

Pessoalmente, às segundas-feiras, às 14h, ou quartas-feiras, às 8h ou às 14h, no caso de primeiro atendimento. Leve 
documentos pessoais e comprovante de residência. Não há necessidade de encaminhamento, pode ser acolhido por 
demanda espontânea.

Outras infOrmações:

O plano terapêutico de cada paciente é individualizado e inclui atendimento médico, familiar, enfermagem, psicoló-
gico, de serviço social, terapia ocupacional, grupos terapêuticos e oficinas diversas.

Endereço: QE 23, Área Especial, Subsolo do Centro de Saúde 2 – Guará II
Telefone: 3381-6957
E-mail: daliladourado@yahoo.com.bre Saúde Mental – ISM  |  Site:  www.facebook.com/capsadguara.guaraii

Horário de funcionamento: 8h–18h, de segunda a sexta-feira
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Centro de Saúde n° 03 do Riacho Fundo I

O que faz:

Oferece consultas de clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia, dentista, assistência social e nutrição. Oferece 
assistência para hipertensos, diabéticos, durante pré-natal, crescimento e desenvolvimento (CD); acompanha crianças 
de até 2 anos.

Para quem:

Comunidade em geral.

atendimentO:

Presencial.

Outras infOrmações: 

Possui laboratório para coleta, sala de vacina e ações de vigilância epidemiológica.

Endereço: QN 9, AE 11 – Riacho Fundo I

Telefone: 3399-8403

E-mail: cs03rf1@gmail.com

Horário de funcionamento: 7h–22h, de segunda a sexta-feira
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Conselho Regional de Saúde do Riacho Fundo I

O que faz:

Recebe, apura e encaminha reclamação quanto à prestação dos serviços públicos de saúde, bem como sugestão para 
melhorar a qualidade dos serviços.

Para quem:

Usuários dos serviços públicos de saúde.

atendimentO: 

Pessoalmente, na sala do Conselho, na Administração Regional, pelo telefone 3399-9410, por e-mail ou nas reuniões 
que acontecem toda segunda quinta-feira do mês, às 15h, no Auditório da Administração. Qualquer pessoa pode 
participar com direito a voz.

Outras infOrmações: 

O conselho é órgão permanente de deliberação coletiva sobre a política de saúde da Região Administra-
tiva. É composto por 12 membros efetivos, sendo 6 representantes dos usuários, 3 dos trabalhadores e 3 
dos gestores, com o mesmo número de suplentes. Os representantes dos usuários são indicados por en-
tidades ou movimentos comunitários e associações de moradores organizadas como pessoas jurídicas.  
A participação é voluntária, honorífica, não remunerada e de relevante interesse público.

E-mail: crsauderiachofundo@gmail.com

Horário de funcionamento: 9h–12h, de segunda a sexta-feira
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Instituto de Saúde Mental (ISM)

O que faz:

Oferece tratamento de todas as deficiências mentais, em ambulatório e Caps (Centro de Atendimento Psicossocial).

Para quem: 

Pessoas com deficiências mentais, maiores de 18 anos.

atendimentO:

Pessoalmente.

Outras infOrmações:

Funcionamento de segunda a sexta-feira.

Endereço: Avenida Contorno, Área Especial, S/N, Granja do Riacho Fundo – Riacho Fundo I 

Telefone: 3399-3910 | 3399-6554 | 3399-4327 | 3399-3666 | 3399-4545

E-mail: gaoismsrs@gmail.com

Site: O Instituto de Saúde Mental tem seu espaço no site da Secretaria de Saúde do DF.

Horário de funcionamento: 7h-12h | 14h-18h, de segunda a sexta-feira
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Núcleo de Inspeção do Riacho Fundo I (Vigilância Sanitária)

O que faz: 

Atua para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio am-
biente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Atua, ainda, no controle 
da prestação de serviços que se relacionem com a saúde, direta ou indiretamente. As ações da Vigilância Sanitária têm 
caráter educativo, preventivo e punitivo – nos casos de infração às normas sanitárias, as quais visam a proteger a saúde 
da população.

Para quem: 

Bares, lanchonetes, pizzarias, restaurantes, drogarias, academias, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, óticas, 
salões de beleza, creches e outros. 

atendimentO:

Pessoalmente, das 8h às 18h; pela Ouvidoria da SES (telefone 160) – em caso de reclamação, denúncia ou elogio; por 
e-mail.

Endereço: AC 3, Lote 11 – Riacho Fundo I

Telefone: 3399-3825 | 3399-5221

E-mail: niriachofundo@yahoo.com.br

Horário de funcionamento: 8h–18h, de segunda a sexta-feira
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Posto de Saúde da Família

O que faz: 

Presta atendimento na área de saúde, com a equipe de saúde de família, constituída por agente de saúde comunitário, 
técnico de enfermagem, médico e enfermeiro, no posto de saúde ou em visita domiciliar, além de serviço odontológico 
e laboratorial.

Para quem: 

Moradores das QN 1, 3 e 5 e das QS 2, 4 e 14.

atendimentO: 

Por meio de acolhimento na unidade de saúde ou pelos agentes de saúde comunitários.

Endereço: QN 1, Conjunto 32, Área Especial – Riacho Fundo I

Telefone: 3399-0491

E-mail: eq2rfi@gmail.com e eq1rf1@gmail.com

Horário de funcionamento: 7h–18h
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segurAnçA
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28º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal

O que faz:

Policiamento ostensivo geral.

Para quem: 

Comunidade em geral.

atendimentO:

Pelo número 190.

Outras infOrmações: 

A Polícia Militar do Riacho Fundo dispõe de equipes de Policiamento Comunitário, trabalhando diariamente na bus-
ca de aproximação e interação com a comunidade com o intuito de reduzir os índices criminais.

Endereço: QN 5, Área Especial S/N – Riacho Fundo I

Telefone: 190 | 3910-1898

E-mail: 28bpm.p3@gmail.com

Horário de funcionamento: 24 horas
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Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal

O que faz: 

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio do quartel do 21º GBM – Riacho Fundo, atende a popu-
lação em geral nas ocorrências de combate a incêndio, salvamento e atendimento pré-hospitalar básico.

Para quem:

Toda a população.

atendimentO:

Pelo telefone 193 ou pelo site www.cbm.df.gov.br.

Endereço: QN 3, Área Especial nº 3 – Riacho Fundo I

Telefone: 3901-4172 | 193

E-mail: 21gbm@cbm.df.gov.br

Site: www.cbm.df.gov.br

Horário de funcionamento: 24 horas por dia, sete dias na semana
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Polícia Civil do Distrito Federal, 29ª Delegacia de Polícia

O que faz:

Planeja, coordena e executa as atividades de polícia judiciária, objetivando a apuração das infrações penais ocorridas 
nos limites de sua circunscrição.

Para quem:

Toda a população. 

atendimentO: 

Reclamações, elogios e informações podem ser feitos pessoalmente ou por:
• Telefone: 3362-3400 | 3362-3401 | 3362-3402 | 3245-7525 e 197, opção 6
• Mensagem via fax: 3245-7525
• E-mail: ouvidoria@pcdf.df.gov.br. Endereço da Ouvidoria: EQS 216/416, Brasília–DF, CEP 70.295-
400. Horário de atendimento: 8h–18h, de segunda a sexta-feira. 

Ocorrência policial:
• pode ser registrada em qualquer delegacia do Distrito Federal, porém a investigação será conduzi-
da pela delegacia da área onde ocorreu o fato.
• pode ser feita pela internet, na Delegacia Eletrônica, em caso de furto simples de objetos, acidente de 
trânsito sem vítima e extravio de documentos e objetos. Site: http://delegaciaeletronica.pcdf.df.gov.br/. 

Denúncias de pessoas ou fatos criminosos à Polícia:
• você pode ligar para 197 ou enviar mensagem para o e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br e denun-
ciar foragidos da justiça, crimes que já ocorreram, que estão em andamento ou que ainda acontecerão. 
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Dê o maior número possível de informações sobre o fato a ser apurado, como: endereço completo, 
ponto de referência, nomes, apelidos, características físicas, placas de veículos, etc. O denunciante não 
precisa se identificar. 

Emissão de certidão de antecedentes criminais:
• você pode acessar o formulário para emissão da certidão, que está no site da PCDF. 
O serviço está disponível ininterruptamente; prazo para análise: três dias úteis.  
Se você não tiver todos os documentos obrigatórios, imprima o formulário e apresente-o à Correge-
doria Geral da Polícia (CGP), preenchido, com o documento de identificação. A emissão da certidão é 
gratuita. Endereço da CGP: SPO, lote 23, Conjunto A, Ed. Sede, Complexo da PCDF, Brasília-DF, CEP: 
70.610-907. Telefone: 3207-5001 e 3207-5002.

Endereço: QS 6, Área Especial, Lote A1  – Riacho Fundo

E-mail: dp29-saa@pcdf.df.gov.br

Horário de Funcionamento: 24 horas, sete dias na semana
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serviços
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serviços

Administração Regional do Riacho Fundo I

O que faz: 

Consulta para alvarás, projetos para obras, projetos sociais, projetos esportivos, projetos culturais, demanda com ór-
gãos públicos fiscalizadores (Agefis, Ibram, etc.).

Para quem: 

Comunidade em geral.

atendimentO: 

Pessoalmente ou por telefone.

Endereço: AC 3, Lote 6, Praça Central – Riacho Fundo I

Telefone: 3399-9401 

E-mail: admregional@riachofindo.df.gov.br

Horário de funcionamento: 8h–12h e 14h–18h, de segunda a sexta-feira
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Conselho Comunitário de Segurança (Conseg)

O que faz: 

Recebe, debate e encaminha às autoridades as reivindicações, críticas, sugestões e queixas da comunidade 
quanto a segurança, prevenção e repressão da violência e da criminalidade; presta apoio e consulta aos ór-
gãos governamentais em suas relações comunitárias relativas à segurança da população; mobiliza a comu-
nidade ou profissionais de um setor específico, visando à solução dos problemas da comunidade, na área 
da segurança pública; estimula valores cívicos e comunitários.

Para quem: 

Toda a população.

Outras infOrmações: 
Vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública da Paz Social – SSPDF. 

Endereço: AC 3, Lote 6, Praça Central, Administração Regional, Auditório – Riacho Fundo I

Telefone: 3399-9401

Reunião: toda primeira quarta-feira de cada mês
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Na Hora Riacho Fundo

O que faz: 

Agefis, Caesb, Corpo de Bombeiros, Sebrae, Procon, CEB, PCDF (Instituto de Identificação – carteira de identidade 
que será somente por agendamento, http://agendamento.policiacivil.pa.gov.br/public/), Secretaria de Fazenda, Coor-
denadoria das Cidades,  Polícia Federal (imigração e emissão de  passaporte, somente por agendamento)  Detran e 
SESIPE(secretaria do sistema penetenciário). 

Para quem: 

Toda a população.

atendimentO:

Sem agendamento e presencial. A Polícia Federal (emissão de passaporte) atende somente com agendamento.

Outras infOrmações: 

Não existe neste Na Hora cartório ou Setrab, sendo substituído pela SEJUS, órgão designado para retirar nada consta, 
em geral disponível na internet. 

Endereço: QN, Área Especial 1, Shopping Riacho Mall, 2º andar – Riacho Fundo l 

Telefone: 2104-4723

E-mail: logisticariacho@gmail.com

Site: www.nahora.df.gov.br

Horário de funcionamento: 7h30– 18h30, de segunda a sexta-feira | 7h30–12h30, aos sábados
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violênciA

Casa da Mulher Brasileira (CMB)

O que faz:   

Atende mulheres em situação de violência doméstica e familiar, em espaço integrado e humanizado, que reúne servi-
ços multidisciplinares especializados, visando à intervenção estatal efetiva no combate a esse tipo de violência. Realiza  
grupos de discussão e eventos sobre a temática da violência de gênero. 

Para quem:   

Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

atendimentO: 

Por meio de encaminhamento da Rede de Atendimetno, do Disque 180 ou de forma espontânea e direta.  

Endereço: SGAN 601, Lote J (atrás do Serpro) – Asa Norte

Telefone: 3224-6508 | 32252429

Horário de funcionamento: 8h –20h, todos os dias
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Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam)

O que faz: 

Oferece atendimento psicossocial com vista ao fortalecimento da mulher e superação do ciclo de violência. Profissio-
nais das áreas de serviço social, psicologia e direito.

Para quem: 

Mulheres em situação de violência.

atendimentO: 

Os atendimentos são individuais ou em grupo. Atende sem agendamento prévio, mas é preferível realizar o agenda-
mento para o conforto da atendida.

Outras infOrmações:

O profissional bacharel em direito realiza a orientação jurídica, mas não advoga pela mulher, pois tal atribuição é da 
Defensoria Pública.

Endereço: Estação de Metrô 102 Sul, Galeria – Asa Sul

Telefone: 3323-8676

E-mail: centromulherdf@gmail.com

Horário de funcionamento: 8h–18h, de segunda a sexta-feira 
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Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica (NAFAVD) 

O que faz:

Oferece assistência psicossocial à mulher em situação de violência doméstica e familiar e intervém na responsabili-
zação na educação dos autores dessas violências. Os encaminhamentos são feitos pelo Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios, que mantém convênio com este órgão visando à efetivação desse tipo de atendimento.

Para quem:

Mulheres – escuta terapêutica e acolhimento; empoderamento e fortalecimento da cidadania; orientações sobre a 
Lei Maria da Penha; reflexão sobre questões de gênero; rompimento do ciclo da violência; busca por uma vida sem 
violência.

Homens – responsabilização pelas violências praticadas; reflexão e educação sobre estereótipos de gênero e desigual-
dade entre homens e mulheres; conscientização sobre a Lei Maria da Penha; transformação de valores e práticas ma-
chistas; alternativas não violentas de resolução de conflitos.

atendimentO

Os atendimentos são individuais e em grupos, com duração média de quato a seis meses.
Endereço: Setor de Indústrias Bernardo Sayão, Quadra 3, Conjunto B, Lotes 2/4, Promotoria de Justiça do Núcleo Bandeirante, 
Núcleo Bandeirante

Telefone: 3486-6445 | 3386-2816

E-mail: nafavd.bandeirante@gmail.com 

Horário de funcionamento: 12h–19h, segunda a sexta-feira
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Programa de Assistência Multidisciplinar a Vítimas de Violência (Pró-Vítima)

 O que faz: 

Trabalha o empoderamento social da vítima de homicídio, latrocínio, estupro de vulnerável, violência familiar, Lei 
Maria da Penha, roubo com restrição de liberdade (sequestro relâmpago), acidente de trânsito com vítima, feminicí-
dio, sequestro e desaparecimento de pessoas.

Para quem:  

Pessoas vítimas de qualquer forma de violência.

atendimentO: 

De segunda a sexta-feira.

Endereço: QELC, Alpendre dos Jovens Lúcio Costa – Guará

Telefone: 2104-0280 | 2104-0281

Horário de funcionamento: 8h–17h, de segunda a sexta-feira
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Serviço de Assessoramento aos Juízos Criminais (Serav/TJDFT) 

O que faz:  

Assessoramento aos juízes durante as audiências, assessoramento aos juízos criminais e de violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher, estudo psicossocial.

Para quem: 

Adultos, crianças, adolescentes e idosos.

atendimentO:  

O atendimento está vinculado ao processo judicial e à solicitação do juiz competente.

Endereço: Fórum Desembargador Hugo Auler, Avenida Contorno, Lote 14 – Núcleo Bandeirante

Telefone: 3103-2043 | 3103-2058

E-mail: serav@tjdft.jus.br

Site: www.tjdft.jus.br

Horário de funcionamento: 12h–19h
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Mapa da Rede do Riacho em Ação
riachO fundO-df

ASSISTÊNCIA SOCIAL
1 Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do 
Riacho Fundo I
2 Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do 
Riacho Fundo I
3 Conselho Tutelar do Riacho Fundo I

CULTURAL, AMBIENTAL E SOCIAL
4 Associação Ambiental Cultural Social
5 Grupo da 3ª Idade Raio de Luz
6 Movimento de Apoio às Missões Especiais – Famílias e 
Direitas Sociais (Mami)
7 Movimento Juventude Articulada do DF e Entorno 
 (MJA/DF)
8 ONG Viverde

EDUCAÇÃO
9 Centro de Educação Infantil do Riacho Fundo I
10 Centro de Ensino Fundamental (CEF) Telebrasília
11 Centro de Ensino Médio (CEM) 01
12 Centro Educacional 02
13 Centro Educativo Passionista Mãe da Santa Esperança
14 Escola Classe Kanegae
15 Escola Classe 01
16 Escola Classe 02
17 Eden  – Instituto de Educação Haidee Neves (IEHN) 
18 Lar das Crianças Luiz Hermani
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO
19 Instituto Federal de Brasília – Campus Riacho Fundo I

ESPORTE
20 Centro Olímpico e Paralímpico do Riacho Fundo I

JUSTIÇA
21 Conselho Comunitário de Segurança (Conseg)
22 Defensoria Pública do DF
23 Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
(MPDFT)

SAÚDE
24 Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente com 
Câncer (Abac) Luz
25 Associação dos Amigos da Saúde Mental (Assim)
26 Centro de Saúde n° 03 do Riacho Fundo I
27 Conselho Regional de Saúde do Riacho Fundo I
28 Instituto de Saúde Mental (ISM)
29 Núcleo de Inspeção do Riacho Fundo I
30 Posto de Saúde da Família

SEGURANÇA PÚBLICA
31 Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
32 28° Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal
33 29ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal

SERVIÇOS
34 Administração Regional do Riacho Fundo I
35 Conselho do Orçamento Participativo
36 Na Hora Riacho Fundo
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Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sede do MPDFT
Brasília-DF, CEP 70.091-900 • Telefone: (61) 3343-9500

www.mpdft.mp.br • facebook.com/mpdftoficial

Ouvidoria
MPDFT

www.mpdft.mp.br/ouvidoria
ouvidoriampdft

3343-6500

Missão do MPDFT

Promover a justiça, a democracia,
a cidadania e a dignidade humana, 

atuando para transformar em 
realidade os direitos da 

sociedade.




