
TCB moderniza sua logomarca
Ao longo de cinco décadas a TCB passou por mudanças em sua estrutura, 
logística e administração para oferecer uma continuidade no seu serviço de 
transporte público no Distrito Federal, como também em oferecer serviços 
gratuitos para os cidadãos.

Neste sentido, para traduzir melhor essa postura de aprimoramento e 
inovação, a TCB modernizou sua logomarca, procurando transmitir esse novo 
momento e conceito no transporte público.

O presidente da TCB, André Brandão, falou sobre o conceito da nova 
logomarca. “Estamos em um momento de ressignificação da empresa, um 
novo sentido e a mudança da marca é o ponto de partida que estamos 
dispostos a acompanhar a modernização no transporte público”. 

DFTrans premia rodoviários mais gentis do 
sistema de transporte público

Duzentos e quatro rodoviários do 
sistema de transporte público do 
Distrito Federal receberam no final do 
ano passado, reconhecimento pela 
gentileza na prestação do serviço.
Foram entregues certificados, 
bottons e placas para motoristas e 
cobradores das cinco operadoras. A 
cerimônia ocorreu no Salão Branco 
do Palácio do Buriti.
A proposta da premiação foi 
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incentivar o respeito no atendimento 
à população e diminuir o número de 
reclamações dos usuários. Pela TCB 
foram os seguintes vencedores: os 
motoristas, José de Jesus Fernandes 
Borges, Marcos Francisco de Freitas 
e Aristeu Fernandes de Anjos; e o 
cobrador Antônio Luiz Neto.

• Com informações da Agência 
Brasília



RECADO DO 
PRESIDENTE

Estive com a diretoria do 
Sindicato dos Rodoviários 
para alinharmos uma 
pauta em busca da solução 
das reivindicações dos 
nossos funcionários para 
em seguida, levarmos a 
avalição da governança. 
Antes de procurar o 
Sindicato, conversei com os 
funcionários da empresa, 
estive também na rodoviária 
ouvindo nossos motoristas, 
cobradores e fiscais, 
para juntos, buscarmos 
uma melhoria para os 
empregados. Minha meta 
é a valorização de cada 
funcionário e tentarei ao 
máximo apresentar uma 
pauta em benefício de todos 
os servidores da TCB.
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Expediente

Fale com o Presidente
A TCB criou um espaço para você 
que deseja enviar propostas, sugerir 
melhorias e mais! Mande um e-mail 
para: falecompresidente@tcb.df.gov.br, 
ou ligue 98624-8616 (WhatsApp).

Diretor Presidente: André Brandão

Diretor Técnico: Juaci Macedo 

Diretor Administrativo e Financeiro:
Roberto Medeiros

Diretoria

ATENÇÃO: Ao descartar este papel 
no lixo, rasgue, não amasse.


