CAMPANHA DO ALIMENTO 2018 ARRECADA
1 TONELADA EM DOAÇÕES E ATENDE 17
INSTITUIÇÕES BENEFICENTES
A Piracicabana realizou a Campanha do
Alimento em dezembro de 2018, com
o objetivo de ajudar o Natal de diversas
famílias carentes do DF. Ao todo, uma
tonelada de doações foi arrecadada.

Foram 17 instituições beneficentes
atendidas
com
os
alimentos
e
centenas de famílias foram auxiliadas.
A Campanha do Alimento já arrecadou
uma tonelada e 700 kg em suas
edições anteriores (2015 e 2017).
Os alimentos foram doados pelos
usuários, dentro dos ônibus da empresa,
e pelos colaboradores da Piracicabana.
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Centro de Controle Operacional da
Piracicabana DF arrecadou 170 kg

A
Patrícia
está
na
Piracicabana há quase 4
anos e conta um pouco
da sua experiência na
função. “Eu já escutei
passageiros
elogiando
a limpeza dos ônibus
da
Piracicabana.
É
muito importante que
os usuários se sintam
à vontade dentro dos
veículos”, conta.
A Piracicabana agradece
a dedicação de toda
a equipe em sempre
manter a frota limpa.
Parabéns pelo dia! A
profissão de vocês é
essencial na empresa!

DIA DO ASG

22 DE FEVEREIRO

Patrícia Nunes Alves
Auxiliar de Serviços Gerais

A Piracicabana parabeniza os seus
colaboradores Nota 10 dos meses
de novembro e dezembro de 2018!

2017
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Os
63
novos
micro-ônibus
da
Piracicabana DF foram apresentados
à população pelo secretário de
Mobilidade do Distrito Federal,Valter
Casimiro, no dia 21 de janeiro. Eles
estão atuando em percursos mais
curtos nas cidades de Planaltina e
Plano Piloto, fazendo a integração
com linhas de longa distância.

Os novos veículos são mais modernos,
seguros
e
confortáveis.
Possuem
motor mais silencioso, sistema de GPS
- para fornecer horários por meio do
aplicativo CittaMobi, menos emissão
de gases poluentes, biometria facial –
usada para inibir fraudes na gratuidade
do Passe Livre Estudantil, escadas
mais baixas e acessíveis, bancos mais
resistentes e sensor que impede a
movimentação dos carros quando as
portas estão abertas. Como transitam
apenas dentro das cidades, os veículos
são programados para não exceder a
velocidade de 60 km/h.
Os micros também possuem novo
design e pintura, com aspecto mais
moderno e obedecendo os padrões
da Secretaria de Mobilidade.
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PIRACICABANA
RENOVA
FROTA COM 63
MICRO-ÔNIBUS

Todos são integrados com o sistema
de transporte do Distrito Federal
(ônibus e metrô).

APLICATIVO PERMITE QUE PASSAGEIROS DA
PIRACICABANA PLANEJEM VIAGENS DE ÔNIBUS

Os
passageiros
da
Piracicabana
DF
podem
planejar
suas
viagens de ônibus pelo
aplicativo
CittaMobi.
O app fornece a previsão
de chegada dos ônibus

nas paradas, permitindo
que os usuários tenham
mais
segurança
e
economia
de
tempo,

Além disso, é possível
consultar o mapa, traçar
rotas, buscar e favoritar

linhas e pontos de parada.
O aplicativo CittaMobi
está
disponível
para
download
na
Play
Store
e App Store.
Baixe e
viagens!

planeje

suas

ATENDIMENTO AO CLIENTE: ATITUDES QUE
FAZEM A DIFERENÇA NA EMPRESA
Abrir e fechar folha de
ponto
de
motoristas
e cobradores, fazer o
controle dos carros, tirar
dúvidas de passageiros,
dar suporte ao pessoal
da operação, liberar e
recolher os veículos, fazer
relatórios
operacionais.
Este é o dia a dia de um
despachante
aqui
na
Piracicabana DF. Wender
Neves conhece bem essa
rotina. Despachante na
empresa há cinco anos,

ele recebeu dois elogios
em janeiro de 2019, e
conta que a postura
e
educação
com
o
passageiro fazem toda a
diferença no trabalho. O
conselho que ele dá aos
colegas é que sempre
tenham
a
paciência
de ouvir o passageiro.
“Escutar e tentar resolver,
mesmo que às vezes
não consiga, mas ele
(o usuário) vai ver que
você
está
realmente

correndo atrás”, explica. A
Piracicabana parabeniza
a todos os colaboradores
que se destacam pelo
atendimento ao cliente,
as pequenas atitudes de
vocês fazem a diferença.

Wender Neves
Despachante
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