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          O Diretor-Presidente da Sociedade de Transportes Coletivos 
           de Brasília (TCB), Chancerley Santana, recebeu a Secretária
           de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, para
           conhecer as vans que vão atender o programa DF Acessível, e
           para articular o projeto Cras Itinerante.

          Com o intuito de facilitar o acesso do cidadão aos serviços
             prestados pelo Estado, a TCB e a Secretaria de
            Desenvolvimento Social (Sedes) articulam a implantação do
projeto Cras Itinerante. A iniciativa vai levar serviços da política de assistência social às 
comunidades.

OO objetivo é adaptar os veículos que saíram de circulação e estão em boas condições 
para percorrer regiões do Distrito Federal. “O projeto prevê a plotagem, a adequação 
para o atendimento, o motorista, a manutenção e a guarda do veículo”, explica o 
presidente da TCB, Chancerley Santana.

Os ônibus contam com acessibilidade e
ar-condicionado, mas ainda vão passar por uma
readequação. “O Estado precisa ir ao cidadão”,
rressalta a secretária de Desenvolvimento Social,
Mayara Noronha Rocha. “Muitas pessoas têm
dificuldades para se deslocar até nossas unidades.
Esse trabalho em conjunto vai ter, justamente, a
meta de chegar a essas pessoas”.

Durante a reunião a secretária
Mayara Noronha Rocha conheceu
as vans adaptadas que vão atender
o programa DF Acessível.

*Com informações da Secretaria
de Desenvolvimento Social.

FFoi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quinta-feira (1º), o Decreto nº 
42.253, de 30 de junho de 2021, que determina o retorno dos empregados, estagiários e 
colaboradores ao trabalho presencial, após 15 dias do recebimento da segunda dose da 
vacina ou da dose única, excetuando as gestantes e servidores com histórico de 
hipersensibilidade ao princípio ativo, bem como a qualquer dos excipientes da vacina 
contra a COVID-19.

Diretor-Presidente
Chancerley de Melo Santana

Diretor Técnico
Vítor César Batista Aveiro

Diretor Administrativo e Financeiro
Jorge Maurício Rodrigues da SilvaDistanciamento

mínimo de
2 metros

EM 2021 OS CUIDADOS CONTRA
A COVID-19 CONTINUAM:

Use máscara Higienize as
mãos sempre

2 m

Presidente da TCB recebe Secretária
de Desenvolvimento Social

GDF decreta retorno dos empregados
após segunda dose da vacina

A TCB parabeniza e
agradece pelo
serviço prestado.

Dia do
Motorista

julhode


