
 

 

Guarupass arrecada mais de 1,6 mil peças  

para Campanha do Agasalho 2019 

Todas as roupas coletadas serão doadas ao Fundo Social de Solidariedade  

Reforçando seu compromisso social com a cidade de Guarulhos, a Guarupass 

participou da edição 2019 da Campanha do Agasalho, promovida pela prefeitura da 

cidade e realizada durante os meses de maio, junho e julho. Com o envolvimento das 

empresas concessionárias do sistema municipal e metropolitano da cidade e suas 

garagens, foram arrecadadas mais de 1,6 mil peças de roupas, entre agasalhos, 

casacos, malhas, blusas, meias, luvas, sapatos e outros itens em bom estado de 

conservação que ajudam a aquecer nas baixas temperaturas. 

Nesta sexta-feira, dia 23 de agosto, o Fundo Social da Prefeitura receberá as doações 

geradas pela campanha realizada pela Guarupass junto aos colaboradores das 

garagens parceiras, além das peças recolhidas também a partir da participação do 

setor público, da sociedade civil e da iniciativa privada. 

“Mesmo com as temperaturas mais amenas no inverno deste ano, as frentes frias 

estão rigorosas. Pensando nisso, a Guarupass, participou da campanha com intenção 

de recolher o maior número de peças de roupas possível para ajudar um número 

maior de pessoas em estado de vulnerabilidade. Ficamos muito satisfeitos com o 

resultado e com a participação dos nossos colaboradores e parceiros nesta ação”, 

aponta Márcio Pacheco, diretor executivo da Guarupass. 

As peças arrecadadas serão entregues para mais de 100 entidades cadastradas nos 

programas do Fundo Social de Solidariedade, dentre elas asilos, associações de 

moradores de rua, igrejas e ONGs. Parte das doações também será destinada para a 

Defesa Civil da cidade para ser utilizada em situações emergenciais. 

 

 

 

 



 

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, 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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