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As ações de valorização e 
acolhimento dos colaboradores da 
TCB já estão acontecendo desde o 
mês de setembro na empresa. Estão 
sendo realizadas diversas atividades 
ligadas à melhoria da qualidade 
de vida em parceria com diversos 
órgãos do governo, como cursos de 
aperfeiçoamento e capacitações, 
dinâmicas de grupos e palestras 
motivadoras.

Para o presidente da TCB, Fábio 
Ávila, proporcionar ao servidor um 
ambiente saudável de trabalho e 
valorizá-los como trabalhadores é 
um dos objetivos da atual gestão da 
empresa. Palestra do BRB.

O primeiro curso oferecido em 
parceria com o Banco de Brasília 
(BRB) foi sobre Educação Financeira e 
Investimentos. Na parte motivacional 
as reuniões da Terapia de Acolhimento 
realizadas com o psicólogo do DER, 
Volmer Lourenço, acontecem nas 
terças-feiras, das 14h às 16h e nas 
sextas-feiras, das 9h às 11h.

TCB IMPLANTA PROJETO 
DE QUALIDADE DE VIDA 
NO TRABALHO

Palestra sobre Educação Financeira.

Palestra com psicólogo Volmer.

Dinâmica do Café Coletivo.



Produção: Assessoria de Comunicação
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Expediente

Fale com o Presidente
A TCB criou um espaço para você 
que deseja enviar propostas, sugerir 
melhorias e mais! Mande um e-mail 
para: falecompresidente@tcb.df.gov.br

Diretor Presidente: 
Fábio Viana Ávila

Diretor Técnico: 
Vitor Aveiro

Diretoria

ATENÇÃO: Ao 
descartar este 

papel 
no lixo, rasgue, 

não amasse.

O presidente da TCB, Fábio Ávila, recebeu no último dia 15, 
representantes do Sindicato dos Rodoviários e a Comissão de 
Empregados da empresa para consolidar uma proposta para 
resolver as perdas salariais da TCB de maio de 2014 a abril de 
2018. Essa proposta será apresentada à Governança. Também 
foi discutido o acordo coletivo da categoria, tendo em vista que 
desde o ano de 2015 que não existe acordo firmado entre as 
partes.

Ficou decidido durante a reunião que a proposta que será apre-
sentada à Governança será o pagamento do Índice Nacional 
de Preço ao Consumidor (INPC) em quatro parcelas, a partir do 
mês de janeiro de 2019, reajustes no ticket alimentação a par-
tir de novembro, auxílio-creche e no plano de saúde.

PRESIDÊNCIA RECEBE SINDICATO E COMISSÃO DE 
SERVIDORES PARA DISCUTIR ACORDO COLETIVO


