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Governo do Distrito Federal libera aumento para os 
empregados públicos da TCB Decreto extingue a obrigatoriedade do 

uso de máscara no Distrito Federal

Colaboradores da TCB votam em membros da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER

  Na manhã da última terça-feira (22), o Sindicato dos Trabalhadores 
Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros Urbanos, Interestaduais, 
Especiais, Escolares, Turismo e de Carga do Distrito Federal (SITTRATER/DF) 
anunciou em assembleia as propostas para os colaboradores da Sociedade 
de Transportes Coletivos de Brasília (TCB).

        As tratativas por meio da Secretaria de Estado de Economia do Distrito 
Federal, pasta responsável pela folha de pagamento da TCB, trouxeram as 
seguintes propostas:
 - Reajuste salarial; 
 - Aumento no Tíquete Alimentação, com exclusão da parcela extra do mês 
de dezembro;
 - Aumento no Auxílio Funeral; e
  - Aumento no Auxílio Creche.

    A exclusão do tíquete extra foi determinada pelo Tribunal de Contas do 
Distrito Federal (TCDF). 

       O SITTRATER/DF anunciou também o ressarcimento total por parte da TCB 
do Plano de Saúde. 

   

 O Decreto nº 43.072, de 10 de março de 2022, publicado no Diário Oficial 
do Distrito Federal nº 18-A, em edição extra, no dia 10 de março, extinguiu a 
obrigatoriedade do uso de máscaras, no âmbito do Distrito Federal

 Aberta à votação a maioria votou favorável pelas propostas, sendo 
aceitas pela categoria e posteriormente assinado o Primeiro Termo Aditivo 
ao Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2023. O documento foi assinado pelo 
Diretor-Presidente da TCB, sr. João Oliveira, e pelo Presidente do Sindicato, 
sr. João Jesus de Oliveira.

 A TCB estava desde 2014 sem reajuste salarial, sendo os benefícios pagos 
a partir do dia 1º de março. 

 A votação para eleger os membros da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) iniciou no dia 22 de março, na Garagem Central da TCB, e 
terminou no dia 24, na Sala de Operações situada na Rodoviária do Plano 
Piloto.

 O resultado encontra-se disponível no site da TCB, através do link: 
https://www.tcb.df.gov.br/eleicao-cipa/.
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