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Maio Amarelo 2018 reforça movimento por 
segurança no trânsito 

Sob o tema Nós somos o trânsito, 
o Maio Amarelo 2018 mantém a 
tendência dos últimos anos de 
dialogar e dividir com os condutores 
de veículos a responsabilidade por 
uma convivência cordial e segura 
nas ruas, esquinas e semáforos do 
País.

A TCB juntamente com o DER realizará 
este mês algumas ações voltadas à 
mobilização e à participação coletiva 
estão previstas para o decorrer deste 
mês.
Confi ra a programação:
11 de maio: passeio motociclístico.
Concentração: 18h no Estádio Mané 
Garrincha.
22 de maio: ação na Rodoviária do 
Plano Piloto.
A partir das 14h
25 de maio: passeio ciclístico
27 de maio: encerramento no Eixão 
Sul a partir das 8h.

Carlos Caetano de Almeida foi um dos primeiros funcionários da TCB. 
Começou a trabalhar como cobrador em 21 de novembro de 1961 e saiu em 
04 de setembro de 2014. Recentemente visitou a empresa e o presidente 
Flávio Henrique, relembrando sua trajetória nesse mês que antecipa os 57 
anos da TCB.

57 ANOS
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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 Administrativo e Financeiro: 
Fábio Viana Ávila

Diretor Técnico: 
Juaci Macedo 
 

Diretoria

Informática
Para acionar a 

Informática para
demandas nos setores 
somente por meio do 
endereço eletrônico:
tcb.suporte/

Intranet
Mais uma ferramenta

para facilitar a comunicação
interna das ações e 

realizações
da empresa com todos

os colaboradores, já está 
disponível

a intranet – veja o endereço:
intranet.tcb.df/

TCB REALIZA CAMPANHA DO AGASALHO
Com o lema Cabide não 
sente frio. Seja solidário, 
as empresas TCB e Viação 
Piracicabana unirão esforços 
na campanha do agasalho 
para ajudar a população 
vulnerável no período de frio.
Até o dia 25 de maio, as 
duas empresas de transporte 
coletivo recolherão doações 
de agasalhos em 572 ônibus 
das linhas que cobrem as 
diversas regiões do Distrito 
Federal. As peças arrecadadas 
serão entregues a instituições 
sociais que atendem pessoas 
carentes.
O objetivo da campanha é 
incentivar a sociedade e o 
usuário de transporte coletivo 
a doar peças de vestuário e 
de cama, como cobertores e 
lençóis, quando for pegar o 
ônibus. A ação faz parte do 

programa Brasília Cidadã.
Para receber as doações, 
os veículos circularão com 
sacolas próprias nas linhas 
que cobrem as seguintes 
áreas: Aeroporto, Águas 
Claras, Asa Norte, Asa Sul, 
Candangolândia, Cruzeiro, 
Estrutural, Fercal, Guará, 
Lago Norte, Noroeste, Núcleo 
Bandeirante, Plano Piloto, 
Riacho Fundo, Setor de 
Indústria e Abastecimento 
(SIA), Sudoeste, Sobradinho, 
Taguatinga, Varjão, Vila 
Planalto.
Esse é o terceiro ano que a 
TCB participa da iniciativa. “É 
importante incentivarmos boas 
práticas de solidariedade que 
ajudem o próximo”, salienta 
o presidente da empresa 
pública, Flávio Henrique da 
Costa.

Campanha do agasalho Cabide não sente frio. Seja 
solidário:
De 1º a 25 de maio de 2018
Nas linhas operadas pela:
Viação Piracicabana: (61) 3247-0800
TCB: (61) 3344-2769

PONTOS DE COLETA
Sacolas dentro dos próprios ônibus, nas garagens das 
empresas ou nos pontos fi xos dos seguintes terminais 
rodoviários: Aeroporto, Cruzeiro, Metrô Sul, Rodoviária 
do Plano Piloto, Rodoviária de Planaltina, Rodoviária de 
Sobradinho, Rodoviária de Sobradinho II, 
Fonte: Agência Brasília

Em dois anos de campanha 
com a presença da TCB, 
foram arrecadadas 9,4 mil 
peças. “Desejo que todos os 
usuários do transporte coletivo 
participem ao utilizar nossos 
ônibus”, apela o presidente.


