Guarulhos tem lançamento oficial de novos ônibus
Cidade passa a contar com 100 veículos com pintura e design renovados

A Guarupass – Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de passageiros
de Guarulhos, participa no sábado, 23 de junho, a partir das 9h, do lançamento oficial
dos novos ônibus do transporte urbano da cidade de Guarulhos. Na ocasião, estarão
presentes o prefeito, Guti, e outras autoridades municipais.

A melhoria da frota, viabilizada pelas concessionárias Viação Urbana Guarulhos e
Empresa de Ônibus Vila Galvão nas áreas 1 e 2, respectivamente, faz parte de um
plano de renovação, que contará com 100 novos veículos em operação.

Os designs foram reformulados exclusivamente para o transporte de Guarulhos. O
objetivo é auxiliar o usuário na identificação dos veículos da frota e suas áreas de
operação, possibilitando uma melhor avaliação do serviço.

Os veículos da Empresa de Ônibus Vila Galvão, antes identificados apenas pela cor
vermelha, agora contam também com novo layout, mais moderno, na cor verde. Os
carros da concessionária circulam na área 2 da cidade. Os ônibus da área 1, operada
pela Viação Urbana Guarulhos, também tiveram o visual atualizado, porém, a cor azul
permanece.

Serviço – Lançamento oficial de novos ônibus
Data: 23/06 – sábado
Horário: 9h
Local: Bosque Maia
Endereço: Avenida Paulo Faccini, s/n - Centro - Guarulhos – SP

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. 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. As nove empresas
associadas contam com quase sete mil colaboradores e transportam cerca de 400 mil pessoas
todos os dias no sistema municipal.
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