MAIO AMARELO
2019

UNB DOA 6.920
LIVROS PARA
O CULTURA NO
ÔNIBUS

O Movimento Maio Amarelo
tem o objetivo de chamar a
atenção da sociedade para o
alto índice de mortos e feridos
no trânsito em todo o mundo.
A Piracicabana, assim como
nos anos anteriores, também
aderiu a campanha, que está
em sua 6ª edição e com o
tema “No trânsito, o sentido é
a vida”. A empresa vai realizar
ações de conscientização
e divulgação de material.
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Material de divulgação
aborda o tema
mostrando diversas
crianças aconselhando
adultos e pedindo para
serem ouvidas.

SAIBA O HORÁRIO DO SEU
ÔNIBUS COM O CITTAMOBI
Atenção, passageiro
da
Piracicabana,
baixe o aplicativo
CittaMobi e saiba
quando o ônibus
vai passar em sua
parada. Além disso,
o
app
também
possibilita consulta
de rotas e itinerários
das linhas.

PIRACICABANA INICIA CAMPANHA
DO AGASALHO 2019

Para doar, ligue (61)
99207-9279

No mês de maio, o projeto
recebeu 6.920 exemplares
do
Núcleo
de
Prática
Jurídica da UnB. Desde
2015, o projeto - que
leva cultura gratuita nos
ônibus da Piracicabana - já
arrecadou mais de 150 mil
livros.

NOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS A AÇÃO ARRECADOU 17.548 PEÇAS

Baixe
na
Google
Play ou App Store.

A Piracicabana parabeniza os seus
colaboradores Nota 10 dos meses
de janeiro e fevereiro de 2019!
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A Piracicabana iniciou, no dia 2 de
maio, a 5ª edição da Campanha do
Agasalho, com o tema “Quem pode,
ajuda. Quem precisa, agradece!”. A
ação solidária vai até o dia 31 do mês
e conta com o apoio da TCB. Todos
os anos as doações são entregues
às
comunidades
de
Planaltina,
Sobradinho I e II, Varjão e Estrutural.
Toda a frota das empresas- 566
ônibus - está equipada com sacolas
vermelhas para coleta dos agasalhos.
Nos últimos quatro anos, a campanha
beneficiou diversas famílias, com um
total de 17.548 peças arrecadadas.
Para
mais
informações
acesse:
www.piracicabanadf.com.br
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Ao todo, 26 instituições beneficentes
receberam doações da Piracicabana.

PIRACICABANA OFERECE REQUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL PARA SEUS COLABORADORES

Classificados do mês de
abril de 2019

NTADO

IMPLA

O
programa
“Módulo
Escola” da Piracicabana
tem
como
objetivo
oferecer
oportunidades
para as pessoas que
querem subir de cargo
na empresa. Desde 2014,
diversos
colaboradores
foram beneficiados com
a mudança de função.
Para
participar
do
programa é necessário
estar, no mínimo, há seis
meses na mesma função
e estar de acordo com os
procedimentos internos
da empresa.

SETOR NOROESTE GANHA NOVAS LINHAS
saindo da Rodoviária do
Plano Piloto, passando
pelo Eixo Monumental e
pela EPAA.

(Foto: Breno Fortes/CB/D.A Press)

Desde o dia 22 de abril
o Setor Noroeste passou
a contar com um novo
atendimento. A nova linha
0.016 tem viagens a cada
15 minutos no horário
de pico e 20 minutos no
entrepico nos dias úteis,

Já a linha 151.2 teve o
percurso alterado para
atender a região, com 20
horários em dias úteis. A
linha, que anteriormente
ia apenas até o Setor
Terminal Norte, agora
circula
dentro
do
Noroeste, pela via W7. A
tarifa das linhas é de R$
3,50.

FAÇA O CARTÃO BILHETE ÚNICO

A Ana Cristina está na
Piracicabana
há
mais
de cinco anos e no final
de abril foi classificada

de
manobrista
para
motorista
de
microônibus.
Ela conta estar muito
feliz com a mudança e
aconselha os colegas a se
inscreverem no programa.
“Continuem trabalhando
de forma digna e honesta
que vai dar certo”, diz
Cristina.
Os interessados em fazer
inscrição
no
Módulo
Escola devem procurar
o
Departamento
de
Recursos Humanos.
Para
consultar
os
documentos necessários,
entre em contato pelo
3247-0800.

Motorista recém classificada,
Ana Cristina

Acesse:
www.bilheteunicodebrasilia.df.gov.br

Auxiliar de
Serviços Gerais

Cobrador

Manobrista

Motorista de
Micro

Motorista de
Convencional
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