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A TCB participou no fi nal do mês 
de agosto da primeira edição 
do Torneio Interempresarial 
de Futebol Society. As disputas 
foram realizadas entre as 
empresas Linkdata, ENAP, 
ASDF e TCB em quatro jogos, 
no campo da ENAP.
O time da TCB composto por 
estagiários, funcionários e 
convidados, garantiram a 
vitória da empresa no torneio.

Atletas que disputaram o campeonato pela TCB e 
o mascote Gustavo Moura.

TCB VENCE TORNEIO
INTEREMPRESARIAL 
DE FUTEBOL SOCIETY

Vitor César Batista Aveiro é o novo 
diretor técnico da TCB. Aveiro é 
engenheiro mecânico formado 
pela Universidade de Brasília e pós-
graduado em Gestão de Trânsito.

Na sua trajetória foi funcionário 
do Ministério das Comunicações, 
do Departamento Nacional de 
Trânsito (DENATRAN) e servidor 
concursado do Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Distrito Federal (DER). No DER 
foi gerente de mecânica, diretor 
de manutenção, equipamentos e 
transporte e superintendente de 

TCB EMPOSSA NOVO DIRETOR TÉCNICO
operações.

O novo diretor tomou posse no 
último dia 17 e reafi rmou seu 
compromisso de trabalhar pela 
melhoria do transporte público no 
Distrito Federal.

 “A TCB é uma empresa histórica de 
Brasília e venho para este órgão para 
somar conhecimentos e construir 
um trabalho com os servidores da 
casa para melhorar esta prestação 
de serviço de transporte público, 
modernizando os processos e 
agregando efi ciência”, destacou 
Vitor Aveiro.

O Presidente da TCB, Fábio Ávila, 
ressaltou que a vinda do novo 
diretor irá agregar nos projetos 
que estão em andamento na 
empresa. “Dentro dessa proposta 
de reescrever a importância da TCB 
no contexto histórico da cidade e no 
sistema de mobildidade do Distrito 
Federal”, fi nalizou Ávila.
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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

Diretor Presidente: 
Fábio Viana Ávila

Diretor Técnico: 
Vitor Aveiro

Diretoria

1° Encontro 
Relacional Aprendiz

Foi realizado no mês de 
agosto o 1° Encontro Inter-
relacional de Aprendizes da 
TCB, programa do biênio 
2018/2020.  A proposta do 
encontro foi proporcionar 
um ambiente de diálogo e 
construção de relacionamento 
laboral entre os colegas 
atuantes nas diferentes seções. 
A ação possibilitou a troca de 
experiências e o fomento de 
temas de relevância social, 
colaborando para o senso 
crítico e de discernimento 
entres esses colaboradores.  
Na oportunidade, foi abordado 

um artigo da Empresa Brasil de 
Comunicação sobre os fatores 
condicionantes do transporte 
Público para a qualidade de 
vida de seus usuários.

Rodízio intersetorial 
Aprendiz TCB

Na última semana de 
setembro, após os seis meses 
do Programa de Aprendizagem 
TCB, biênio 2018/2020, a 
Seção de Pessoal realizará o 
rodízio dos aprendizes entres 
as seções participantes 
do programa. O objetivo 
do rodízio é colaborar para 
uma experiência diversa no 
ambiente de trabalho.

Informática
Os chamados da 

informática agora serão 
feitos pelo ramal:

0190

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.

A TCB está implementando um projeto de Qualidade de Vida 
no Trabalho (QVT) visando à implementação de ações de 
valorização e acolhimento dos colaboradores.

Serão realizadas diversas ações ligadas à melhoria da 
qualidade de vida em parceria com diversos órgãos do 
governo, como por exemplo, cursos de aperfeiçoamento e 
capacitações que aprimorem não apenas o desempenho 
profi ssional, como também a melhoria na qualidade de vida.

Em parceria com o Banco de Brasília (BRB) será ministrado 
um curso de Educação Financeira no fi nal deste mês. Os 
interessados em fazer este curso já pode realizar sua inscrição 
com a Equipe de QVT, na sala da Ouvidoria da TCB, na garagem 
central. A TCB está implementando um projeto de Qualidade 
de Vida no Trabalho (QVT) visando à implementação de ações 
de valorização e acolhimento dos colaboradores.

FIQUE POR DENTRO


