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FROTA DA
PIRACICABANA 

RECEBE 20 ÔNIBUS 
NOVOS

EMPRESA INICIA
CAMPANHA DO

BRINQUEDO
2018

Os novos ônibus estão rodando na 
Bacia 1 (Planaltina, Sobradinho, Plano). 
Possuem biometria facial, sinal de 
sistema de posicionamento global 
(GPS) e um motor mais potente e 
econômico. O GPS é usado para fornecer 
os horários dos ônibus em tempo real 
por meio do aplicativo +Ônibus Brasília.

A ISO propõe requisitos 
que aperfeiçoam o 
sistema de gestão da 
qualidade, aprimorando 
os processos de forma geral 
da organização. Portanto, 
ela incentiva a melhoria 
crescente das empresas.
A Piracicabana já é 
certificada pela norma, 
e em outubro deste ano 
passará por uma nova 
auditoria. Preparem-se!

A linha 162 começou a operar no dia 23 de agosto. 
Todas as regiões que contam com o atendimento do 
Metrô são beneficiadas com a linha, que liga o Terminal 
Asa Sul (Metrô) ao Aeroporto. Os ônibus passam a cada 
15 minutos de segunda a sábado a partir das 6h. A 
frequência muda para 30 minutos às 20h de dias úteis 
e às 19h de sábados. Aos domingos, os ônibus rodam a 
cada meia hora até às 22h. A tarifa é R$ 2,50 e a linha está 
integrada com todo o sistema de transporte público.

A Piracicabana iniciou a 3ª edição 
da Campanha do Brinquedo no DF. 
As arrecadações vão até o dia 05 de 
outubro e acontecem em todos os 
525 ônibus da empresa. A campanha 
já ajudou 14.500 crianças em situação 
de vulnerabilidade social em suas 
edições anteriores (2015 e 2017). 

O usuário deve utilizar 
uma linha alimentadora 
(circular) para chegar 
até o Terminal, a Av. 
Independência ou BR-
020 e fazer a integração 
utilizando o seu Bilhete 
Único de Brasília. Agora 
o intervalo entre as 
viagens ficou menor 
e o passageiro pode 
ganhar até 20 minutos 
em seu percurso. 

Das 8h às 19h, as linhas troncais com destino ao Plano Piloto seguem diretamente 
do Terminal de Planaltina para Brasília.

Faça sua inscrição para o 
curso do simulador de direção 
do Sest Senat. Compareça 
ao RH com sua CNH, 
comprovante de residência 
no seu nome e atualizado. 

Não perca essa oportunidade!

As inscrições podem 
ser feitas até dezembo.

VOCÊ SABE O QUE É A ISO 9001?

NOVA LINHA METRÔ-AEROPORTO

A Piracicabana
parabeniza

os seus
colaboradores
Nota 10 dos

meses de
maio e junho!

BILHETE ÚNICO CHEGA AO MESTRE 
D’ARMAS E ARAPOANGAS

SIMULADOR DE DIREÇÃO
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DIA DA
SECRETÁRIA

SEGUINDO EXEMPLOS SEGUNDO ÔNIBUS ELÉTRICO 
COMEÇA A RODAR NA LINHA 
DA UNBNo dia 30 de setembro 

é comemorado o Dia 
da Secretária, uma 
profissional de grande 
importância para a 
Piracicabana! A empresa 
parabeniza por toda a

Uly Luna
Secretária da Diretoria

O segundo ônibus 
elétrico de Brasília, da 
Viação Piracicabana, 
começou a circular na 
linha 110, Rodoviária 
do Plano Piloto à 
Universidade de Brasília, 
no dia 29 de agosto. 

Além de reduzir a 
poluição, o ônibus é 
silencioso, possui ar 
condicionado e piso 
baixo (acessibilidade). 

Daniel Vitor tem 17 anos, 
cursa o último  ano do 
ensino médio e foi um dos 
selecionados para atuar 
como jovem aprendiz na 
empresa. Seu pai, Lindomar 
Calixto, é motorista na 
Piracicabana há quase 5 
anos. Calixto já foi Motorista 
Nota 10 e EcoDiesel, sempre 
um colaborador exemplar, e 
seu filho Daniel está muito 
feliz de poder trabalhar 
na mesma empresa que 
o pai. Ele conta que pela 
Piracicabana pretende 
alcançar um futuro de 
sucesso e está satisfeito com 
a empresa e com o curso de 
capacitação profissional.

 dedicação! 
Você é in-
dispensável
para todos
nós!
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