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Aplicativo permite consultar horários de
ônibus e traçar rotas em tempo real
Se o passageiro quiser saber
apenas as opções que circulam por
determinado lugar, é só informar a
localização para ter acesso a todas as
linhas que passam por ali.
O aplicativo já está disponível na
Google Play (por enquanto, é preciso
pesquisar como +Ônibus geocontrol)
e, até dia 15 de fevereiro, estará
também na Apple Store. Por enquanto,
apenas informações referentes às
linhas operadas pelas empresas
Piracicabana e Marechal estão
disponíveis.
Quem preferir acessar por meio de
um endereço eletrônico, deve acessar
o site do Bilhete Único, pelo banner
do aplicativo.

Já está em operação o aplicativo
que permite ao passageiro consultar
os horários dos ônibus em tempo
real e traçar destinos. O +Ônibus
Brasília também possibilita acesso à
localização dos pontos de coletivos
e às linhas existentes em todo o
Distrito Federal, com a previsão das
próximas viagens.
Para traçar possíveis rotas, basta
definir um ponto de partida e um de Fonte: Agência Brasília
chegada para saber quantas linhas
fazem o itinerário e o horário delas.

Passe Livre Estudantil para a rede pública
volta em 15 de fevereiro
O Passe Livre Estudantil para os alunos da rede pública volta em 15 de
fevereiro, dia em que é retomado o ano letivo das escolas sob responsabilidade
da Secretaria de Educação.
As outras instituições de ensino, tanto colégios como faculdades, tiveram de
informar o período de férias e a relação de alunos matriculados. Com isso, o
benefício volta assim que as aulas começam.
As datas de começo e fim da suspensão, portanto,
variam de acordo com os dados enviados.
Caso o cartão não esteja funcionando, o estudante
deve verificar com a instituição de ensino se seu
nome foi enviado ao Transporte Urbano do Distrito
Federal (DFTrans).
Se o aluno tiver mudado de instituição, ele precisa
enviar a declaração de matrícula atualizada por
meio do site do Passe Livre Estudantil.
Fonte: Agência Brasília

Bike nos ônibus
O presidente da Sociedade
de Transportes Coletivos
de Brasília (TCB), André
Brandão, recebeu nesta
terça-feira
(6/2),
o
coordenador da ONG Rodas
da Paz, Bruno Leite. O
encontro foi para estudar
mecanismos que viabilizem
o transporte de bicicletas

nos ônibus do Distrito
Federal.
Hoje o transporte pode ser
feito nos vagões do metrô,
mas a lei para o transporte de
bicicletas em ônibus ainda
não foi regulamentada,
segundo informações da
ONG.
Brandão ressaltou que a TCB
está disposta a estudar com
outros órgãos de mobilidade

Aprendizes

Completando o ciclo de dois anos de colaboração, os onze
aprendizes da TCB se despedem.
O programa chegou a sua reta final com aprendizes
colaboradores que desempenharam suas funções de grande
auxílio e suporte aos funcionários da empresa.
Durante o período de aprendizagem eles tiveram a
oportunidade de desenvolver suas primeiras relações com
o mercado de trabalho e a perceber o valoroso exercício de
trabalho em equipe.
A TCB já está em fase de prorrogação do novo programa
Aprendiz para que mais jovens venham contribuir com a
empresa.

Horas Extras

Conforme Diário Oficial do dia 02 de fevereiro de 2018, a
TCB Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB)
reconheceu a dívida de exercícios anteriores (2015 a 2017)
relativas a horas extras, no valor total de R$ 655.730,81
(seiscentos e cinquenta e cinco mil setecentos e trinta reais
e oitenta e um centavo).
O processo será instruído e enviado à Governança para
análise orçamentária.

Ouvidoria

A ouvidoria da TCB alcançou o índice de resolutividade dos
serviços dentro da meta estipulada a todas as 84 ouvidorias
do governo de Brasília. E ficou em segundo lugar com o
percentual de 56% em 2017.
Continue colaborando. A ouvidoria quer te escutar.
Ligue par a 162

a viabilidade de transportar
bicicletas nos ônibus.

Bruno Leite - Ong da Paz (à esquerda).
André Brandão - TCB.
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Diretor Presidente: André Brandão
Diretor Técnico: Juaci Macedo
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Roberto Medeiros

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).
Produção: Assessoria de Comunicação
comunicacao@tcb.df.gov.br
TCB
SGON Quadra 6 Lote Único Bloco A
(61) 3344-2769

TCB com site novo
Depois do lançamento da
nova logomarca da TCB, o
site também está de cara
nova. Seguindo o padrão das
páginas oficiais do Governo
de Brasília, o site da TCB
está mais clean e de fácil
acesso aos usuários.
Confira em
www.tcb.df.gov.br

