
 Confraternização de Fim de Ano

Na última sexta-feira (4), a TCB realizou um almoço 
de confraternização de fim de ano na garagem central da 
empresa. A cerimônia seguiu normas de combate à COVID-19 
com aferição da temperatura na entrada, uso de máscara 
obrigatório ao se levantar e distanciamento entre as mesas.  

O evento foi aberto pelo Diretor-Presidente Chancerley Santana, 
que agradeceu a todos os colaboradores pelo empenho e dedicação ao 
longo de um ano tão atípico como 2020. Em seguida, foram realizados 
sorteios de diversos brindes. Além disso, as salas mais decoradas para o Natal foram premiadas 
com cestas de chocolate natalinas. Foi um momento de descontração e alegria a todos presentes 
que, mesmo durante a pandemia, foi possível reencontrar e celebrar o final do ano com os colegas 
de trabalho.

 Gincana de Natal

A competição da sala mais decorada 
para o Natal da TCB foi encerrada na 
última quinta-feira, dia 3 de dezembro. 
Muitas equipes se empenharam na 
decoração e enfeitaram seus respectivos 
ambientes de trabalho para trazer o 
clima natalino para dentro da empresa. 

A Ouvidoria ficou em primeiro lugar, seguido por um segundo lugar simbólico e em conjunto 
da Assessoria Jurídica (ASJUR), Assessoria de Comunicação (ASCOM), Unidade de Auditoria 
Interna (UNAI) e Unidade de Licitações e Compras (ULC).

S u g e s t õ e s : 
  comunicacao@tcb.df.gov.br

Diretor Presidente
Chancerley de Melo Santana

Diretor Técnico
Vítor César Batista Aveiro

Diretor Administrativo e Financeiro 
Jorge Maurício Rodrigues da Silva

 Prêmio Índice de Transparência Ativa

Na última terça-feira (8), a TCB foi 
premiada pela terceira vez consecutiva 
por ter atingido 100% de transparência no 
Índice de Transparência Ativa (ITA) da 
Controladoria-Geral do Distrito Federal. 

O prêmio foi recebido pelo Diretor-
Presidente, Chancerley Santana, juntamente do 
ouvidor da TCB, Cley Gonçalves. A premiação 
já está na sua 5ª edição e tem como objetivo 
valorizar as empresas públicas do DF que se 
destacam no acesso à informação e transparência 
destinada à população.

 Nosso Natal 2020

No dia 10 de dezembro, quinta-feira, foi realizada 
a entrega das cestas de Natal para a Campanha Nosso 
Natal 2020. A campanha é uma iniciativa do GDF e 
foi idealizada pela primeira-dama Mayara Noronha 
Rocha, e Ana Paula Hoff, esposa do vice-governador 
do DF, Paco Britto. O objetivo foi arrecadar cestas 
especiais de Natal para tornar esse momento de final 
de ano mais acolhedor para famílias mais necessitadas. 

A TCB junto com os seu colaboradores 
arrecadaram e fizeram a entrega de 20 cestas natalinas 
cada cesta conta com arroz tipo I, açúcar, feijão, 
farinha de milho, farinha de mandioca, charque bovino, 
macarrão espaguete, sal refinado, leite em pó integral, 
óleo de soja, sardinha em conserva, leite condensado 
e achocolatado em pó, acompanhados de um livro de 
receitas preparado especialmente por grandes chefs 
da cidade para uma ceia de Natal um pouco diferente. 
Foi, sem dúvidas, a campanha mais engajada da TCB. O espírito de esperança e solidariedade 

tomou conta da empresa. Agradecemos a todos os colaboradores 
que participaram da campanha e que, mesmo em um momento 
de pandemia, se uniram para promover aos menos favorecidos 
um Natal com muito amor.


