
Com o início do ano letivo, o 
Embaixadas de Portas Abertas 
retoma as atividades com o apoio 
da TCB. A primeira edição de 2018 
contou com a visita de 26 estudantes 
do Centro de Ensino Fundamental 9, 
de Sobradinho II, à representação do 
México no Brasil, no último dia 8.
O programa é uma forma de 
proporcionar intercâmbio cultural 
a alunos da rede pública de ensino 
do Distrito Federal e de favorecer o 
processo de internacionalização de 
Brasília.
O Embaixadas de Portas Abertas 
começou, como piloto, em 2015 e foi 
instituído oficialmente em 9 de agosto 
de 2017. O programa tem como 
objetivo aproximar os estudantes da 
rede pública da carreira diplomática 
e apresentar a eles os costumes de 
outras partes do mundo.
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México abre temporada 2018 do 
Embaixadas de Portas Abertas

As atividades fazem parte do programa 
Criança Candanga, conjunto de 
políticas públicas voltadas para a 
infância e a adolescência em Brasília.
As representações diplomáticas 
estrangeiras interessadas em 
participar do programa podem enviar 
e-mail para assessoria.internacional@
buriti.df.gov.br.

Fonte: Agência Brasília

Dia das Mulheres
No Dia das Mulheres, 8 de março, 
comemoramos esta data com uma 
linda homenagem a todas mulheres 
da TCB. 



Campanha nacional contra abuso sexual 
no transporte público

Pela primeira vez será realizada 
uma campanha nacional de 
prevenção da violência contra 
a mulher e do abuso sexual no 
transporte coletivo que envolve 
passageiros, motoristas e 
cobradores de ônibus. Esse 
é o principal diferencial da 
campanha “Ônibus é lugar de 
respeito! Chega de abusos!”, 
que foi lançada este mês 
como parte da celebração do 
mês da mulher. 
Os materiais de campanha 
incluem cartazes nos ônibus, 
folhetos para distribuição 
a bordo e nos terminais de 
passageiros.
A campanha é uma iniciativa 
da Associação Nacional das 
Empresas de Transportes 

Produção: Assessoria de Comunicação
comunicacao@tcb.df.gov.br
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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

Intranet
Mais uma ferramenta

para facilitar a comunicação
interna das ações e 

realizações
da empresa com todos

os colaboradores, já está 
disponível

a intranet – veja o endereço:
intranet.tcb.df/

ATENÇÃO: Ao 
descartar este 

papel 
no lixo, rasgue, não 

amasse.
Urbanos (NTU) e do Serviço 
Social do Transporte/Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
do Transporte (SEST-SENAT). 
Em Brasília, a ação envolve as 
seis empresas de ônibus que 
operam no Distrito Federal 
(Auto Viação Marechal, Viação 
Pioneira, Viação São José, 
Viação Piracicabana, TCB e 
Urbi) e será desenvolvida em 
parceria com o Governo do 
Distrito Federal (Secretaria 
de Mobilidade, Secretaria-
Adjunta de Políticas para 
Mulheres, Igualdade Racial 
e Direitos Humanos/
SEDESTMIDH e Subsecretaria 
de Segurança), no âmbito do 
programa “Brasília Cidadã”. 


