dentro da TCB. Não me arrependo da profissão que escolhi,” explica Edson.
Para o Motorista, Windson Alvarenga, trabalhar na TCB há 32 anos é motivo
de honra e reponsabilidade. “É uma satisfação e um orgulho grande fazer parte desta
empresa. A gente procura trabalhar com responsabilidade, cumpro a minha obrigação
com consciência e seriedade, estamos transportando vidas e sempre conquistando
novas amizades”, enfatiza o motorista.
Este ano não poderemos estar próximos para comemorar, mas não poderíamos
deixar de prestar a nossa singela homenagem a todos os profissionais rodoviários. A
TCB parabeniza e agradece o seu cuidado, principalmente neste momento.
Alteração no Plano de Saúde dos Rodoviários
O SITRATER/DF informou que o plano
de saúde dos Rodoviários foi alterado para o
Hapvida, todavia não haverá alterações das
atuais redes de atendimentos.

A TCB comemora anualmente o Dia do Motorista em 25 de julho, a homenagem
este ano se estendeu com a criação da Lei nº 6.628, de 06 de julho de 2020, a qual institui
a mesma data como Dia do Rodoviário no Distrito Federal. A TCB foi a primeira
empresa de ônibus da Capital Federal e há 59 anos transporta vidas diariamente.
O Diretor Presidente, Chancerley Santana, com orientação do Governador
do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, tem empenhado esforços desde o início de
sua gestão para melhorar a qualidade de vida dos profissionais da empresa. “A
TCB está presente na vida de muitos que nasceram e vivem em Brasília, é uma
empresa do Governo que tem história e profissionais valorosos”, destaca o dirigente.

Chefe da Seção de Operações, Edson Araújo.

Para marcação de consulta: (61) 35749700 – Ramais: 9812 / 9813 / 9765 – De
segunda a quinta-feira: das 08h às 18h,
Sexta-feira: das 08h às 17h, exceto feriados.
SAC Hapvida: 0800-280-9130.
Saiba mais sobre o convênio médico do
servidor – SAÚDE-DF, no site da Agência
Brasília (www.agenciabrasilia.df.gov.br), o
plano de saúde para servidores públicos ativos,
inativos e comissionados do Governo
do Distrito Federal.

Prezados Colegas de Trabalho,
A TCB agradece a todos seus colaboradores
e expressa gratidão e respeito. Neste momento
devemos cuidar um do outro, aos que estão em casa: SE
CUIDEM! E àqueles que estão trabalhando: CUIDADO
DOBRADO! Com zelo, máscara facial e álcool em
gel venceremos a pandemia. Para quem perdeu um ente
querido nós prestamos a nossa homenagem e os nossos
sentimentos.

Edson Araújo tem 22 anos
de Empresa, é chefe da Seção de
Operações. “Apesar de ser uma profissão
estressante, procuro passar para os
nossos profissionais tranquilidade e
demonstrar o prazer que é transportar
vidas, transportar pais e mães de
família, crianças, idosos; pessoas
que dependem do nosso transporte
coletivo. É um prazer estar nesta
empresa com gerações de famílias que
nasceram, cresceram e foram criadas

Diretor Presidente
Chancerley de Melo Santana
Diretor Técnico
Vítor César Batista Aveiro

Sugestões:

comunicacao@tcb.df.gov.br

Diretor Administrativo e Financeiro
Jorge Maurício Rodrigues da Silva

