
INFORMATIVO INTERNO DA VIAÇÃO PIRACICABANA • DF • ANO 5 • EDIÇÃO 36 • BIMESTRAL • SETEMBRO/OUTUBRO 2019 • DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

CULTURA NO 
ÔNIBUS FAZ 4 
ANOS NA EMPRESA 
ALCANÇANDO MAIS 
DE 170 MIL LIVROS 
EM DOAÇÕES  
No dia 29 de outubro, o Cultura no Ônibus 
comemora 4 anos na Piracicabana DF. 
O projeto nasceu de uma iniciativa 
do ex-cobrador de ônibus Antônio da 
Conceição – atualmente conhecido 
como Antônio do Livro.
Hoje, o Cultura no Ônibus está presente 
em toda a frota da Piracicabana DF — 
527 carros —  e já arrecadou 172.963 

BAIXE OS APLICATIVOS E 
PLANEJE SUAS VIAGENS 
Atenção passageiros da Piracicabana DF,  
vocês podem saber o horário de seus 
ônibus, traçar rotas, consultar mapas pelos 
aplicativos Moovit e CittaMobi. Baixem 
agora e tenham acesso às informações.

No dia 20 de outubro, a Piracicabana 
comemorou seis anos de operação 
no Distrito Federal. No mesmo mês, a 
empresa recebeu a certificação da ISO 
9001:2015 – um conjunto de normas 
que visa orientar a implementação e 
manutenção de um sistema de gestão 
da qualidade. A empresa implantou a 
ISO ainda em 2016 com o intuito de 
garantir a otimização de processos da 
empresa a fim de alcançar eficácia e 
satisfazer os clientes. A certificação 
pelo 4º ano consecutivo é um reflexo do 
esforço de toda a equipe Piracicabana.

EM OUTUBRO, PIRACICABANA 
COMEMORA ANIVERSÁRIO E RECEBE 

CERTIFICAÇÃO DA ISO 9001

livros, com o objetivo de incentivar 
a leitura, a escrita e o entendimento 
de forma gratuita, além de tornar as 
viagens de ônibus mais prazerosas.  
Em comemoração ao aniversário, o 
projeto apresenta o ônibus Biblioteca 
Itinerante, um veículo para levar livros 
gratuitos em diversos eventos para a 
população do DF.
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ENTREGA DA CAMPANHA DO BRINQUEDO 
BENEFICIA MAIS DE 5 MIL CRIANÇAS

No dia 10 de outubro, a Piracicabana 
realizou a entrega da Campanha do 
Brinquedo, em Planaltina. Em sua 4ª 
edição, a campanha arrecadou um 
total de 5.086 itens. O objetivo da 
ação solidária é proporcionar um Dia 
das Crianças mais feliz para diversas 
famílias do DF.
Todas as doações recebidas foram 
destinadas a instituições beneficentes 
que ajudam pessoas em situação de 

Mulher, cuide-se o ano inteiro! 
Muitos casos de câncer de 
mama são descobertos 
nos autoexames.  Se você 
perceber alterações suspeitas 
nas mamas, procure um 
serviço de saúde.

Homem, chegou a sua vez 
de se cuidar! O câncer de 
próstata é o segundo mais 
frequente entre os homens. 
Realize exames de rotina 
para garantir o seu bem-  
estar.

vulnerabilidade social.
Nos três anos anteriores, a 
campanha arrecadou um total 
de 20.718 brinquedos, entregues 
às comunidades de Planaltina, 
Sobradinho I e II, Varjão e Estrutural.
Neste ano, a campanha aconteceu de 
2 de setembro a 4 de outubro. Toda 
a frota da empresa foi equipada com 
sacolas para coletar os brinquedos.

OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL

Agora, os inspetores 
atendem as ocorrências 
de sinistros por meio de 
um sistema eletrônico 
online em vez de fazerem 
uso de papel. Os registros 
são feitos por tablets e 
enviados direto ao CCO. 
As informações chegam 
mais rápidas e o sistema 
anexa as fotos tiradas 
pelo próprio aparelho, 
assim, a empresa otimiza 
o tempo de atendimento 
das ocorrências e preserva 
o meio ambiente.

ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS 
GANHA NOVA TECNOLOGIA

Centro de Reciclagem do Varjão recebendo cestas em 2018

A 4ª Campanha do Alimento 
da Piracicabana acontece 
de 11 de novembro a 16 de 
dezembro, com o objetivo de 
coletar doações para ajudar 
as instituições beneficentes 
parceiras da Piracicabana a 
proporcionarem um Natal 
mais feliz para pessoas 
carentes.
A Campanha do Alimento 
já arrecadou duas toneladas 
e 700 kg em suas edições 
anteriores. Entre as 
instituições parceiras estão 
creches, escolas, igrejas e 
associações.

CONHEÇA OS MOTORISTAS E COBRADORES 
PREMIADOS EM SETEMBRO

Nos mês de setembro, a 
Piracicabana premiou os 
motoristas e cobradores que 
tiveram condutas exemplares 
durante os meses de julho e 
agosto. Parabéns a todos!
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