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EM 2021 OS CUIDADOS CONTRA
A COVID-19 CONTINUAM:

TCB ministra treinamentos
com os colaboradores sobre
os cuidados relacionados
ao coronavírus.

Programa Pare no Parque – 
Serviço de transporte gratuito 
para servidores retorna.

 A psicanalista, Dallal Bazzi, ministrou durante uma semana treinamentos com o objetivo de 
conscientizar, informar e prevenir a COVID-19 na TCB. A pandemia trouxe uma nova realidade para 
todos: o álcool está sempre por perto, o uso da máscara, o distanciamento social e o trabalho presencial 
exige cuidados especiais.

 A gestão da empresa tem desempenhado esforço desde o início da pandemia. Nos corredores e em 
locais de grande circulação, os colaboradores encontram álcool em gel, a limpeza da empresa foi 
intensificada e as reuniões respeitam o decreto, sendo preferencialmente on-line. 

  Com o retorno de parte dos empregados a preocupação em orientar e conscientizar as pessoas 
surgiu. Como responsável pela área de treinamentos, Dalall Bazzi, alertou primeiramente as chefias, 
que servem como pontos focais na disseminação dos cuidados e prevenção da COVID-19, em seguida 
se reuniu com os colaboradores.

 A partir da última terça-feira (23), os servidores e 
visitantes do Palácio e Anexo do Buriti voltaram a 
utilizar o programa Pare no Parque. O serviço de 
transporte circular funciona de segunda a sexta-feira, das 
07h50 às 19h05, e tem como trajeto o Estacionamento 1 do Parque da 
Cidade/Buriti.
 
  O objetivo da parceria com a Secretaria de Economia é reduzir o trânsito nas vias de acesso ao Palácio 
do Buriti, evitando que os motoristas estacionem em locais impróprios, evitando acidentes e multas. 
 
  Os protocolos de segurança estão sendo cumpridos, é exigido o uso da máscara ao embarcar no 
veículo, a aferição da temperatura e a disponibilização de álcool em gel para o usuário. O 
diretor-presidente da TCB, Chancerley Santana, destaca que a higienização dos ônibus é feita 
periodicamente, “Estamos oferecendo um serviço de qualidade, com os cuidados que a pandemia 
exige prezando pela segurança de todos”.
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