
Com recorde
de arrecadação,
Campanha do
Agasalho 2019
beneficia
famílias do
DF com

14.609
peças
Em cinco anos, a campanha
arrecadou 32.216 agasalhos
Saiba mais sobre essa ação de solidariedade

Cerimônia de entrega
foi realizada em

Planaltina
Comunidade do

Buritis II recebendo os 
agasalhos da campanha

O Grupo Feliz entregou 
os agasalhos à popu-
lação realizando um 
bazar solidário. Além 

disso, o grupo destinou 
parte das doações a 

outra instituição social.

Instituições beneficentes
receberam as

doações

Colaboradores da
empresa foram
homenageados

A Maria de Jesus é fun-
dadora e administrado-
ra da Creche Alecrim, 
na Estrutural, que aco-
lhe crianças da comu-
nidade sem qualquer 
custo para os familiares. 
A Piracicabana é par-
ceira da creche desde 
2015, realizando do-
ações de roupas, ali-
mentos e  brinquedos.
“Nossa instituição de-
pende inteiramente de 
doações. A Campanha 
do Agasaho faz toda 
a diferença, principal-
mente agora no perío-
do do frio”, conta Maria.

Atualmente, a Piracicabana possui par-
ceria com 29 instituições beneficentes, 
sendo creches, escolas, associações,
igrejas, asilos e centros de reabilitação.
As doações arrecadadas pela Piracica-
bana são levadas à comunidade por 
meio das instituições.

"A Piracicabana está 

presente conosco o ano 

inteiro"
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As Instituições

Centro de Reciclagem do Varjão
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Juscelino e Leninha do Gru-po Feliz, que trabalha com a comunidade de Buritis II, em Planaltina.

Mulheres de Sobradinho 
II recebendo as doações
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A Piracicabana realizou, durante 
todo o mês de maio, a 5ª edição 
da Campanha do Agasalho. 
Com a meta de arrecadar seis mil 
peças   em  2019,  as  doações   al-
cançaram o total de 14.609 roupas. 

Toda a frota da empresa – 526 
ônibus  –  foi   equipada  com  
sacolas para coletar os agasalhos.
A cerimônia de entrega  foi re-
alizada na garagem da empresa 
em Planaltina, no dia 6 de junho.

Trabalhar com ética, 
responsabilidade 

social
e ambiental é o 

nosso compromisso. 
Colaboradores que mais arrecadaram 
na campanha foram homenageados

na cerimônia por participação destaque.

14.609 Agasalhos em 2019 5 ANOS
de campanha 32.216 PEÇAS

ARRECADADAS

"Gostaria de agradecer 

aos passageiros que 

foram fundamentais 

para que esse ato de 

amor se

concretizasse."
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A cobradora Ângela Maria 
arrecadou, com o moto- 

rista Wanderlan de Castro, 
1.383 peças de roupa em 

2019.

- Ricardo Pires, membro da equipe

A equipe “Ultimato”, venceu 
a gincana da empresa - rea- 
lizada para arrecadar agasa- 
lhos - doando 3.706 peças de 
roupas para a campanha. Eles 
foram premiados com cestas 
de delícias e com o troféu da

responsabilidade social.

A Campanha do 
Agasalho é realizada 
anualmente antes da 
chegada do inverno 
com o objetivo de 

aquecer famílias em 
situação de vulnera-
bilidade social. A ar-
recadação de roupas 

é feita dentro dos 
coletivos da empresa, 
garagens e terminais.

Em cinco anos, 
32.216 pessoas

foram beneficiadas.


