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TCB REALIZA TREINAMENTO PARA EXECUTORES

 A Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB organizou 
treinamento para os executores de contratos no dia 11 de novembro, no 
Auditório de Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF.

  A palestra foi realizada em parceria com o SEST/SENAT, que explanou 
sobre a Instrução Normativa nº 5/2022, a qual estabelece diretrizes para 
gestão, acompanhamento e fiscalização da execução de contratos, 
convênios, acordos e instrumentos similares celebrados por esta 
Empresa Pública e sobre o Anexo V, que trata das atribuições dos 
executores dos contratos do Serviço de Transporte Complementar 
Escolar – STCE.

  A norma tem como data de vigência a partir de 16 de novembro de 
2022, conforme estabelecido através da Resolução nº 30/2022, da 
Diretoria Colegiada.

TCB PARTICIPA DO I SEMINÁRIO DE MOBILIDADE

 A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal 
– SEMOB realizou o I Seminário de Mobilidade Urbana e Transporte de 
Brasília, nos dias 16 e 17 de novembro, na Escola de Governo do Distrito 
Federal – EGOV.

  Na abertura o Sr. Presidente da Sociedade de Transportes Coletivos 
de Brasília – TCB, João Oliveira, enfatizou sobre a importância da 
mobilidade urbana para o Distrito Federal, “sabemos que o Distrito 
Federal cresce a cada dia, que além dos acessórios urbanos e 
urbanísticos, temos a mobilidade, que passa pela sustentabilidade 
ambiental. Esses dois dias irão ajudar a nossa população a ter 
qualidade de vida”.

  Para o Secretário de Mobilidade a necessidade de deslocamento é 
para todos, “não podemos deixar ninguém desamparado, precisamos 
garantir transporte de qualidade”, destacou Valter Casimiro.

  O Diretor Técnico, Sr. Thiago Nascimento, representou a TCB no 
primeiro dia de evento, com o tema: Programa DF Acessível. Na 
oportunidade, o Diretor salientou que o programa de acessibilidade é 
uma política pública, destinado às pessoas com dificuldade de 
locomoção que não contam com o Serviço de Transporte Público 
Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF. “Foi a partir de uma necessidade 
real da nossa sociedade, que o DF Acessível surgiu”, apontou o Diretor.
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