
 

 

Guarulhos ganha prêmio de melhor pintura em ônibus 

Reconhecendo seu compromisso com o transporte público de Guarulhos, a STMU 

(Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana) anuncia que a Guarupass venceu o 

prêmio nacional Maiores & Melhores do Transporte de 2018. A entidade conquistou o 

primeiro lugar na categoria Comunicação Visual e Pintura de Frotas, na 49ª edição do 

concurso. 

São diversas inscrições de todo o Brasil, nas modalidades de Transporte de Cargas, 

Transporte Metropolitano e Rodoviário de Passageiros. Para avaliar a comunicação 

visual e pintura das frotas, a comissão julgadora considerou seis critérios, baseados em 

estética, originalidade, segurança, praticidade, identificação e promoção da marca. 

"Receber um prêmio tão significativo como o Maiores & Melhores do Transporte 

somente reforça o compromisso da Guarupass e todos os seus colaboradores e 

fornecedores com a excelência nos serviços prestados à população de Guarulhos. É 

uma importante vitória", afirma José Roberto Iasbek Felício, presidente da Guarupass. 

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Giuliano Locanto, também fez 

questão de enaltecer a importância do prêmio: "É uma prova de quanto a prefeitura 

de Guarulhos tem trabalhado, de maneira incansável, para melhorar cada vez mais a 

qualidade do transporte púbico em nossa cidade", disse.  

A frota 

Em junho, Guarulhos contou com a entrega oficial de 100 ônibus novos, que renderam 

o prêmio de melhor Comunicação Visual e Pintura de Frotas de 2018. A melhoria da 

frota, viabilizada pelas concessionárias Viação Urbana Guarulhos e Empresa de Ônibus 

Vila Galvão, apresentou um novo design de pintura, mais atual e moderno, nas cores 

azul e verde, que atendem, respectivamente, as áreas 1 e 2. Já a área 3, na cor 

amarela, possui programação de entrega dos seus primeiros veículos na nova pintura 

para o 1º trimestre de 2019. 



Os desenhos foram desenvolvidos exclusivamente para o transporte de Guarulhos e 

têm como objetivo auxiliar o usuário na identificação dos veículos da frota e suas áreas 

de operação, possibilitando uma melhor avaliação do serviço. 

Além do novo design, os veículos recém-adquiridos contam com as tecnologias de GPS, 

biometria facial e rampa elevatória para acessibilidade, já existentes em 100% da frota. 

Os novos ônibus possuem ainda suspensão a ar, que absorve ainda mais o impacto do 

viário e melhora a condução do ônibus pelo motorista, trazendo mais conforto aos 

passageiros, além do sistema EURO 5, que reduz as emissões de poluentes. 

 
Sobre a Guarupass 

A Guarupass (Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de Passageiros de 

Guarulhos e Região) é referência no setor de transportes há 24 anos. Além disso, éuma 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 comquase sete 

milcolaboradores.  
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