como objetivo a capacitação profissional para poder enfrentar as situações da rotina
no ambiente de trabalho. Além do conhecimento técnico, ajudará a desenvolver novas
habilidades, auxiliando em diversos aspectos como liderança, relacionamento interpessoal
e planejamento.

Como lidar com suas emoções na pandemia

Live com: Dalal Bazzi e Regina Paulo

A TCB realizou no último dia 23 uma live em seu
Instagram (@tcb.transporte). Com o objetivo de orientar os
colaboradores a lidar com suas emoções durante a pandemia,
que já dura mais de 120 dias, a psicanalista, Dalal Bazzi, e a
Gerente Administrativa e de Pessoal, Regina Paulo, debateram
sobre o tema e responderam perguntas dos participantes.
A pandemia tem gerado sentimentos negativos, tais como:
medo, tristeza, solidão, além de ansiedade e estresse. O excesso
de notícias, mudança de rotina, distanciamento físico, as
consequências econômicas, sociais e políticas, são fatores que
contribuem para o desconforto emocional.

Para Dalal Bazzi, a live teve como finalidade trazer
a conscientização da necessidade do autoconhecimento,
bem como da ajuda psicológica, para o enfrentamento
cotidiano dessa nova realidade. “A TCB tem disponibilizado
atendimento psicológico, palestras e atualmente live como forma de melhorar
a qualidade de vida pessoal e profissional dos seus colaboradores”, destacou a psicanalista.
A atual gestão da TCB busca melhorar o ambiente de trabalho dos colaboradores,
proporcionando acolhimento e bem-estar no dia a dia. “Desde o início do meu trabalho na
TCB, tenho buscado humanizar e oferecer qualidade para os trabalhadores da TCB. Estamos
trabalhando em conjunto com o Governador Ibaneis Rocha, e seus gestores visando valorizar
o nosso pessoal”, salientou Chancerley Santana.
Para a Gerente Administrativa de Pessoal, Regina Paulo, ter bons pensamentos e
autocontrole é indispensável para conseguir superar esse momento. “Precisamos avaliar o
que temos armazenado no campo emocional. Quando entendemos o que sentimos é mais fácil
desacelerar o pensamento, permitindo que ouçamos mais e falemos menos”, explicou Regina.
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A Importância da Capacitação Profissional
Buscando incentivar os colaboradores da TCB, a área de
pessoal está desenvolvendo o Momento RH. O programa tem

Diretor Técnico
Vítor César Batista Aveiro

Sugestões:

comunicacao@tcb.df.gov.br

Diretor Administrativo e Financeiro
Jorge Maurício Rodrigues da Silva

