Guarupass apoia evento inédito sobre mobilidade urbana
Promovido pela prefeitura, o “Experimenta Mobilidade Urbana” acontece
entre os dias 25 e 27 de agosto

Reforçando o compromisso com a melhoria contínua do sistema de transporte em
Guarulhos, a Guarupass está apoiando o evento inédito “Experimenta Mobilidade
Urbana”, que acontece entre os dias 25 e 27 de agosto. A iniciativa, promovida pela
prefeitura, tem como objetivo promover soluções tecnológicas aplicáveis para a
mobilidade na cidade.
A ação prevê a realização de provas de hackathon, uma maratona que reúne
profissionais ligados à área de tecnologia a fim de desenvolver tecnologias aplicáveis à
cidade, além de concurso para startups, passeio ciclístico e fóruns de debates,
abordando os temas Mobilidade Urbana, Logística, Soluções Tecnológicas Inovadoras e
Mobilidade Sustentável. Os trabalhos vencedores serão apresentados para uma banca
de investidores e gestores públicos de diversos municípios do estado de São Paulo.
No sábado (26), o diretor executivo da Guarupass, Márcio Pacheco, coloca a
mobilidade urbana em foco para reflexão e debate no painel das 9h, que também
contará com a presença do Secretário de Transporte, Guiliano Locanto, e, Rodrigo
Barros, Secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de
Inovação, além do professor da FATEC, doutor Carlos Alberto Diniz Grotta.
O executivo abordará os números e desafios do transporte por ônibus na cidade, além
de explanar sobre as tecnologias que foram implementadas pela entidade nos últimos
anos e as que estão sendo desenvolvidas com o intuito de contribuir com o
aprimoramento da mobilidade urbana em Guarulhos.
"A Guarupass vem investindo em uma série de melhorias que tem como foco principal
a mobilidade urbana: uma questão urgente que deve ser contemplada com seriedade
por toda grande cidade. Esta é uma questão que impacta diretamente na qualidade de
vida e segurança da população", afirma Pacheco.

Para mais informações, acesse: www.guarulhos.sp.gov.br/experimenta

Serviço
Experimenta Mobilidade Urbana
Data: 25 a 27 de agosto
Endereço: Adamastor Centro - Avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo – Guarulhos –
SP
Inscrições: para Hackathon e ‘Pitch4GRU’ até as 17 horas do dia 25 de agosto,
exclusivamente pelo site oficial do evento

Sobre a Guarupass
A Guarupass (Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de Passageiros de
Guarulhos e Região) é referência no setor de transportes há 22 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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