
 

Guarupass lança projeto itinerante  

para facilitar aquisição do Cartão Cidadão 

Van itinerante passará por 21 pontos estratégicos da cidade 

 para atender população 

Para simplificar a rotina dos moradores e usuários do transporte coletivo de 

Guarulhos, a Guarupass acaba de lançar o projeto Mobi Cidadão. O objetivo é 

disponibilizar de maneira rápida e prática o Cartão Cidadão, que possibilita o usuário a 

se beneficiar da integração. Gratuito, o bilhete eletrônico pode gerar uma economia 

de R$ 165 durante um mês de uso diário do transporte público. 

Com autorização da prefeitura, uma van desenvolvida especialmente para o projeto 

passará em locais estratégicos da cidade atendendo o público para aquisição da 

primeira via do Cartão Cidadão e recarga dos cartões Cidadão, Escolar e Vale-

Transporte, exclusivamente por meio de cartão de débito. 

“Reforçando seu compromisso com a população, o projeto Mobi Cidadão é resultado 

de um trabalho árduo da Guarupass em tornar o processo cada vez mais simples, 

rápido e acessível. Nossa expectativa é que a programação especial auxilie e atenda a 

necessidade dos usuários do transporte coletivo de Guarulhos” afirma Márcio 

Pacheco, diretor executivo da Guarupass. 

Para adquirir o cartão Cidadão, o interessado precisará apresentar o RG e CPF originais 

e um número de telefone para contato, que serão cadastrados no sistema no 

momento da aquisição. Além disso, será necessário realizar uma recarga mínima de 

duas tarifas municipais, revertidas em créditos. 

A ação será semanal, de segunda a sexta-feira, exceto em feriados. O cronograma se 

inicia nesta última semana de outubro e a primeira etapa se encerra em janeiro. 

 

 

 



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sobre a Guarupass 

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

Guarulhos e Região) é referência no setor de transportes há 25 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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