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O Dia do Motorista é celebrado em 25 de 
julho, mesma data em que é celebrado 
o Dia de São Cristóvão pelos católicos, 

transporte.

   Quem foi São Cristóvão?

São Cristóvão trabalhou durante muito 
tempo transportando pessoas nas 
costas para que pudessem atravessar 
um rio. Certa noite, durante uma 
tempestade, ao carregar um menino, 
quase não conseguiu completar o 
trajeto, pois a criança tornava-se cada 
vez mais pesada. Ao chegar a outra 
margem, já exausto, ouviu do pequeno: 
“Eu sou Jesus e estais carregando nas 
costas o Redentor e os pecados do 
mundo”.

De acordo com Lucimar Lúcia Cardoso, 

é essencial para a população. “É 

vezes não e fácil, assim como em muitas 

A Piracicabana é grata a vocês que, 
mesmo durante a pandemia, deram 
sua heroica contribuição à sociedade, 
transportando milhares de pessoas 
diariamente.

A empresa se orgulha de ter centenas 
de motoristas em seu quadro de 
colaboradores. Parabéns a todos e feliz 
Dia do Motorista.

Lucimar Lúcia Cardoso
Plano Piloto

Ilídio Domingos Neto
Planaltina

Erivanaldo Gomes 
Sobradinho



VIAÇÃO PIRACICABANA • JORNAL PILOTO • MUITOS CAMINHOS, UM SÓ DESTINO2

EXPEDIENTE: Produção e Fotos:  Assessoria de Comunicação da Viação Piracicabana DF •  Jornalista Responsável:  Rafaela Leite -  MTB 0012128/DF • 

TODA FROTA DO PLANO PILOTO TERÁ 
TELEMETRIA FUNCIONANDO EM AGOSTO

A empresa equipou 253 ônibus 
da sua frota com o sistema de 
telemetria, que possibilita ao 
motorista uma condução mais 
segura,    registrando    todos 
os    eventos para posterior 
análise do rodoviário. Todo 
esse monitoramento pode ser 
acessado por cada motorista 
por meio do aplicativo “MyMix”. 
 
Para registrar as atividades, o 
condutor deve aproximar seu 
crachá do leitor disponível em 
seu carro, localizado no painel. 
O aplicativo está disponível para 
Android e iOS. Faça o download, 
conheça o app e faça uso do 
sistema para tornar-se um 

Após a implantação do sistema de 
telemetria em 100% da frota das 3 
garagens, a Piracicabana vai usar os 
dados registrados no aplicativo MyMix 
como critério para premiações de 
seus programas Nota 10 e EcoDiesel, 

da empresa e reconhecê-los pelo bom 
desempenho.

CRITÉRIO PARA 
FUTURAS PREMIAÇÕES
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BAIXE OS APLICATIVOS

E SAIBA OS HORÁRIOS
DOS SEUS ÔNIBUS

Nunca foi tão fácil viajar por Brasília! Visualize 
os horários dos ônibus, previsões de chegada, 
alertas de serviço, rotas detalhadas no mapa 
e saiba exatamente como chegar a qualquer 
atração, rua ou grande estação no DF.  
 
Baixe agora os aplicativos Moovit e Cittamobi 
e deixe suas viagens mais confortáveis!

MOOVIT  E CITTAMOBI

Em junho a Piracicabana DF recebeu o total 
de 93 ônibus novos e, com isso, a frota de 
coletivos da empresa está totalmente renovada.  
Com a renovação, os veículos da Piracicabana possuem 
uma média de ano e meio de uso, trazendo mais 
conforto e segurança para passageiros e colaboradores.

PIRACICABANA TEM FROTA
100% RENOVADA 



VIAÇÃO PIRACICABANA • JORNAL PILOTO • MUITOS CAMINHOS, UM SÓ DESTINO4

Com o objetivo de prevenir a propagação 
da covid-19, a Piracicabana disponibiliza 
equipes em todos os terminais para a 
limpeza diária e constante de sua frota.

passam por uma lavagem completa nas 
garagens, com produtos adequados 
para combater o vírus.

HIGIENIZA FROTA DIARIAMENTE

TIVE SEQUELAS

AGORA?


