Guarulhos ganha ônibus iluminados em ação de Natal
Em 08 de dezembro, veículos foram apresentados na cidade

O espírito de Natal chega às ruas de Guarulhos por meio de uma iniciativa inédita,
organizada pela Guarupass, em parceria com a ACE (Associação Comercial e
Empresarial de Guarulhos) e a Prefeitura. Pela primeira vez no município, três ônibus,
da Empresa de Ônibus Vila Galvão, Viação Campo dos Ouros e Viação Urbana
Guarulhos, foram apresentados na cidade, na última sexta-feira, 08 de dezembro,
todos decorados com tema natalino.

Os carros foram enfeitados com fitas de Led, espalhando pelo seu itinerário os votos
de um Feliz Natal a toda população guarulhense. A decoração especial será mantida
até o final do mês.

Trajeto
Os ônibus decorados são das linhas 453, que faz o trajeto do terminal São João ao
centro; 720, que vai do terminal Pimentas ao Shopping Internacional; e 275, do bairro
Cocaia ao Shopping Internacional. “Essa ação inédita para Guarulhos tem o objetivo de
proporcionar à cidade um espírito festivo, de confiança e otimismo. Além disso,
incentivamos o comércio local, importante para o crescimento econômico da cidade
neste período”, enfatiza Márcio Pacheco, diretor executivo da Guarupass.

Sobre a Guarupass
A Guarupass (Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de Passageiros de
Guarulhos e Região) é referência no setor de transportes há 23 anos. Além disso, é uma das
pioneiras no segmento de bilhetagem eletrônica no País.
Responsável pela criação e administração do Bilhete Único de Guarulhos, cartão eletrônico
válido em todas as empresas de ônibus da região, a entidade funciona também como
importante elo entre o poder público, usuários do transporte e as Concessionárias do
município. Realiza ainda estudos técnicos, visando contribuir com a modernidade, segurança e
bem-estar dos passageiros. Sua sede está localizada no centro de Guarulhos, onde também

está situada sua loja. No local, os clientes e usuários podem fazer o cadastro, carregar os
bilhetes e ter acesso aos demais produtos.
A Guarupass administra mais cinco lojas nos terminais de ônibus da cidade e mais de 100
postos de venda terceirizados, atendendo mais de 1.600 pessoas por dia. Com forte atuação
em ações de responsabilidade social, apoia campanhas e entidades por meio de diversos
projetos, como o Escola na Garagem, Campanha do Agasalho, do Casamento Comunitário,
Natal Solidário, entre outros. Com nove empresas associadas, contam com quase sete mil
colaboradores.
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