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TCB EMPOSSA NOVO PRESIDENTE

Despedir-se não é dizer adeus, é apoiar e desejar sucesso para uma nova 
jornada que está apenas começando. 
Meus amigos, o desafi o de presidir esta empresa de 56 anos de história 
em seis meses, foi uma experiência enriquecedora. Estou deixando a 
presidência da TCB para mais um novo desafi o que tenho como principal 
objetivo: avançar, mudar, conquistar e lutar por uma Brasília melhor para 
todos os cidadãos.
Na TCB encontrei amigos que me confi aram à missão de ressignifi car 
esta empresa. Não foi uma tarefa fácil, diante de tantas difi culdades que 
encontramos para manter esta empresa funcionando. 
Sou grato a cada um de vocês que apoiaram a minha gestão, que 
colaboraram com sugestões e críticas. O que busquei de melhorias para 
esta empresa não se encerram com minha saída, irei continuar lutando 
por cada um de vocês.
Contem comigo, estarei sempre à disposição e que Deus nos abençoe!
Forte abraço,

André Brandão

Flávio Henrique da Costa é o 
novo presidente da Sociedade de 
Transportes Coletivos de Brasília 
(TCB). Costa era assessor especial 
da presidência da empresa e na 
sua trajetória exerceu os cargos de 
coordenador de serviços especiais 
da Secretaria de Mobilidade, 
coordenador de desenvolvimento da 
administração regional do Guará e 
técnico de processamento de Dados 
da DTI do DFTrans.
 O novo presidente tomou 
posse no último dia 11 e afi rmou que 
dará continuidade aos trabalhos já 
iniciados pelo ex-presidente André 
Brandão. “Vamos seguir na mesma 
linha de restruturação fi nanceira 
da TCB, fortalecer os programas 
sociais, a compra de ônibus elétrico, 
a implantação do programa Mais 
Acessível e a modernização da linha 
executiva”, destacou Flávio Henrique.



SEI É IMPLANTADO NA EMPRESA 
O Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI), 
desenvolvido pelo Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
(TRF4), é uma plataforma 
que engloba um conjunto de 
módulos e funcionalidades 
que promovem a efi ciência 
administrativa. Trata-se 
também de um sistema 
de gestão de processos e 
documentos eletrônicos, com 
interface amigável e práticas 
inovadoras de trabalho, tendo 
como principais características 
a libertação do paradigma do 
papel como suporte físico para 
documentos institucionais 
e o compartilhamento 
do conhecimento com 
atualização e comunicação de 
novos eventos em tempo real.

Para a Implantação do SEI na 
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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, 
ou ligue 98624-8616 (WhatsApp).

Diretor Presidente: 
Flavio Henrique da Costa

Diretor Técnico: 
Juaci Macedo 

Diretoria

empresa foi criado um comitê 
de implantação SEI/TCB, 
formado por seis empregados 
que prepararam a empresa 
e os prepostos quanto à 
utilização do sistema nas 
rotinas laborais da TCB.

O processo de implantação 
contou com programa de 
comunicação interna, cursos 
online, presencial e palestra 
junto ao setorial responsável 
de implantação do sistema da 
Secretaria de Planejamento e 
Gestão (SEPLAG).

No dia 17 de abril, o sistema 
será implantado e o seu 
primeiro documento gerado 
será o processo que formaliza 
a aplicação do SEI na TCB, 
assinado pelo presidente Flávio 
Henrique da Costa e enviado 

para toda a empresa para a 
ciência dos empregados.
 
O SEI foi escolhido como a 
solução de processo eletrônico 
no âmbito do projeto Processo 
Eletrônico Nacional (PEN), 
iniciativa conjunta de órgãos e 
entidades de diversas esferas 
da administração pública, 
com o intuito de construir 
uma infraestrutura pública 
de processos e documentos 
administrativos eletrônicos. 

O SEI traz melhoria no 
desempenho dos processos 
da administração pública, 
com ganhos em agilidade, 
produtividade, transparência, 
satisfação do público usuário 
e redução de custos. 

Fonte: TRF4


