COBRADOR É EXEMPLO DE
SUPERAÇÃO NO ATLETISMO
O Vicente de Jesus é cobrador da
Piracicabana, mas além de ser um orgulho na
empresa, ele é um orgulho nacional no atletismo.

Foi um
momento
inesquecível

“

Na década de 90, Vicente conta que foi o
primeiro participante de Brasília a representar
o
Brasil
em
competições
paraolímpicas
no exterior. Entre as inúmeras medalhas,
ele citou as seis que ganhou na Inglaterra,
México e Argentina representando o país.
Ele
também
teve
a
honra
de
conduzir a tocha olímpica no DF, em 2016.

PROGRAMA
ECODIESEL
ALCANÇA META

SIGA-NOS
NAS REDES
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Piracicabana
renova 131
ônibus em
2019
Em
2019,
a
Piracicabana renovou
sua frota com 63
micro-ônibus
e
68
ônibus convencionais.
Os mesmos já estão
em
operação
em
Planaltina, Sobradinho
e Plano Piloto.

A Piracicabana realizou no
dia 20/7 mais uma edição
do
Programa
EcoDiesel,
premiando
20
motoristas
com passeio de barco, vale
presente
e
certificado.
O
programa busca incentivar a
redução das emissões de gases
danosos ao meio ambiente,
estimulando a prática da
direção segura e defensiva em
toda a operação da empresa.
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Os novos veículos
possuem revestimento
acústico - sendo mais
silenciosos, câmeras de
segurança, biometria
facial, monitoramento
GPS - usado para
mostrar a previsão de
horários por aplicativo.
Além disso, os ônibus
são equipados com
tecnologia
para
redução de gases de
efeito estufa.

EMPRESA
INVESTE EM
ENERGIA
SOLAR NAS
3 GARAGENS
A Piracicabana instalou placas
para captar energia solar em
todas as suas três garagens.
A
energia
fotovoltaica
é
inesgotável e não agride o
meio ambiente, ela é usada
também
para
recarregar
os
ônibus
elétricos
da
Piracicabana.
A empresa utiliza a tecnologia e a inovação
na busca da sustentabilidade do negócio,
mantendo sempre o seu compromisso
com a responsabilidade ambiental.

TREINAMENTO PARA
MOTORISTA
ABORDA EDUCAÇÃO
FINANCEIRA

A Piracicabana realiza treinamentos
para os colaboradores visando aprimorar
suas habilidades e desenvolvê-los. No
segundo semestre de 2019, os motoristas
da empresa assistiram palestras sobre
mudanças de hábitos e educação
financeira, onde foram orientados sobre
juros, dívidas, investimentos e controle
orçamentário.

PIRACICABANA COMEMORA DIA DO MOTORISTA

Para celebrar o dia 25 de
julho – Dia do Motorista –
a Piracicabana preparou
uma homenagem
com
um momento especial
de confraternização nas
garagens
da
empresa,
além de distribuição de
brindes e mensagens de
agradecimento.
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