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Os programas Embaixadas de Portas Abertas e Turismo Cívico retornam suas 
atividades este mês de agosto. Os projetos são apoiados pela TCB com o 
transporte dos alunos.
O Turismo Cívico consiste em uma ação que visa oportunizar aos alunos da 
Rede Pública de Ensino Fundamental do Distrito Federal, além de crianças, 
adolescentes e idosos dos Centros de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, visitas aos principais atrativos cívicos da Capital Federal. O Projeto 
se constitui em uma série de excursões, que ocorrem semanalmente, as 
segundas, terças e quartas.
Os interessados devem entrar em contato com a Equipe da Coordenação do 
Turismo Cívico, para agendamento, por meio do email: turismo.civico@setur.
df.gov.br
Já o Embaixadas é uma extensão do turismo cívico da cidade e proporciona a 
alunos de 9 a 11 anos, visita às 134 representações diplomáticas sediadas 
na capital brasileira para aprenderem sobre história, geografi a, cultura e 
idioma de cada nação. As visitas são feitas durante o ano letivo por alunos 
selecionados pelas escolas, às quintas-feiras. 
Embaixadas interessadas em participar devem procurar a Assessoria 
Internacional do governo de Brasília, por meio do endereço eletrônico  
assessoria.internacional@buriti.df.gov.br.

A linha 108.3 alterou seu 
itinerário em virtude da 
realocação das paradas de 
ônibus na região da praça 
dos tribunais, fi cando com o 
seguinte percurso: Rodoviária 
do Plano Piloto/STJ-TST (Pier 21)/ 
Conselho de Justiça.

Já a 108.8 alterou a tabela 
horária para todos os dias. 
Saiba mais acessando nosso site:
http://www.tcb.df.gov.br/linhas-
convencionais/
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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: 
Juaci Macedo 
 

Diretoria

Funcionário da TCB 
é 1º lugar no ranking 

Centro-Oeste de Jiu-Jitsu

Treinamento SEI

Torneio Interempresarial 
de Futebol Society

O servidor Francisco Santoro 
– Kiko, 37 anos, foi campeão 
da Copa América de Jiu-Jitsu 
(sul-americano) em duas 
categorias, peso pesado até 
110 kg e categoria absoluto, 
disputada no mês de julho.
Com esse título, o lutador 
se torna o primeiro colocado 
do ranking da região centro-
oeste e está classifi cado 
para disputar o campeonato 
mundial em Las Vegas, no fi nal 

Os funcionários que ainda 
não realizaram o treinamento 
no Sistema Eletrônico 
(SEI) podem fazer o curso 
online disponibilizado pela 
ENAP Curso Virtual Sistema 
Eletrônico de Informações - 
SEI! USAR.
Após a fi nalização do curso, 
as dúvidas pertinentes sobre 
a utilização do sistema 
nos processos internos 
da empresa, poderão ser 
esclarecidas com o João Pedro 
no Setor Pessoal da empresa.
Serão formadas turmas no 
período matutino às terças e 
quintas, conforme demanda.

A TCB irá participar do Torneio 
de Futebol Society entre 
empresas que será realizado 
nos dias 21, 23, 28 e 30 deste 
mês, no campo da Enap. As 
equipes que disputarão o 
torneio são: Associação de 
Surdos, Link Data, Enap e TCB.
Os interessados em participar 
do time poderão se inscrever 
com Suelber no Almoxarifado.

Sonhos de Amor
Ai que saudade que eu tenho!

Oh! Querida empresa TCB,
Como eu gostaria de ver
Você novamente crescer.

Me lembro quando eras 
grande,

Eras uma empresa modelo;
Tu foste tratada por todos,

Com muito carinho e com zêlo.

Tenho saudade de ti
Quando eras ainda mocinha

 Apenas dezoito anos
Era a idade que tinha.

Mas ainda pretendo vê-la
Se vivo ainda estiver

Uma empresa bem sucedida
É assim que o povo quer.

Rodando por aí sem atrasos
É o que todos almejam

Atendendo bem à população
E felizes todos estejam.

Eu agradeço demais
A Deus em primeiro lugar
Depois à minha mãe TCB

Que me ajudou meus fi lhos 
criar.

José Ribamar Vieira, 
38 anos de TCB, 

 cobrador

T C B  Talentos

desse mês e em novembro, o  
GRAND SLAM de Abu Dhabi, 
nos Emirados Árabes, em 
novembro.

Informática
Para acionar a Informática para
demandas nos setores somente 
por meio do endereço eletrônico:

tcb.suporte/

ATENÇÃO: Ao descartar 
este papel 

no lixo, rasgue, não 
amasse.


