
Confira os resultados
das campanhas sociais

dos últimos anos

Piracicabana é parceira
de diversas instituições

beneficentes

Colaboradores tiveram 
participação destaque

nas arrecadações

Em 2019, a
Piracicabana 
arrecadou 
milhares de 
agasalhos,
brinquedos e
alimentos
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Empresa bateu recorde 
de arrecadação em duas 
campanhas sociais.
Doações auxiliaram
milhares de famílias
no Distrito Federal.

O envolvimento dos motoristas 
e cobradores é essencial para o 

engajamento da população.

“Os passageiros são peças fun-
damentais para que esse ato

de amor se concretize”.
- Angela Maria, cobradora.

(Na foto, lado inferior esquerdo)

O Carlos Cezar (a esquerda) é 
motorista da Piracicabana há 

mais de três anos. Em 2019, ele 
tomou a decisão de participar 

ativamente das campanhas so-
ciais e começou doando duas 
bicicletas novas para a Cam-
panha do Brinquedo. “Nunca 
tive bicicleta quando era cri-

ança. Fazer a doação foi como 
realizar um sonho para mim 
mesmo”, disse. Na Campanha 
do Alimento, Carlos participou 
entregando 10 cestas básicas 

para ajudar famílias carentes a 
terem um Natal mais feliz. 

A Jacqueline trabalha no ad-
ministrativo e se reuniu com sua 
equipe para contribuírem com 

doações. “Sempre que posso 
participo das campanhas na in-
tenção de dar meu melhor em 
prol de um sorriso feliz” conta.
 Juntos, eles conseguiram mais 

de 600 brinquedos.

A Dulcimar, motorista da 
empresa, participa das cam-
panhas há vários anos. Ela 

explica que divulga as ações 
em suas redes sociais e para 

seus passageiros. “A empatia e 
o respeito pelo outro têm que 

estar em primeiro lugar”. 

PARTICIPAÇÃO DE COLABORADORES TORNA 
POSSÍVEL OS RESULTADOS ALCANÇADOS

AGRADECIMENTO ÀQUELES 
QUE FAZEM A DIFERENÇA

A equipe do Centro de Controle Operacional sempre se destaca nas Campanhas do Alimento. Em 2019, eles arrecadaram 15 cestas básicas para doar. O setor também participa das outras campanhas, reunindo doações de roupas e brinquedos ao lon-go de todo o ano para ajudarem àqueles que mais precisam. 

A equipe “Ultimato”, formada por 

colaboradores do administras-

tivo, se reuniu e arrecadou um 

total de 3.706 peças de roupas 

para a Campanha do Agasalho 

em 2019.

A vontade de ajudar o próximo fez o 
sucesso das campanhas. Quase 60 
mil doações foram realizadas des-
de 2015, e sem o esforço de todos os 
colaboradores para doar e engajar 
os passageiros da empresa, jamais 
seria possível alcançar os resulta-
dos atuais. Vocês não mediram es-
forços para levar alegria às diversas 
famílias carentes que receberam 
as doações e, por isso, muitas pes-
soas puderam ter um inverno mais 
quente, um Dia das Crianças mais 
feliz e um Natal mais farto. A família 
Piracicabana abraçou o compro-
misso com a responsabilidade so-
cial e tem feito a diferença no DF. 
Contamos com o imenso apoio e 
solidariedade de todos nas próxi-
mas edições. Obrigado!

 - Diretoria
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A Piracicabana realiza três cam-
panhas ao longo do ano com o ob-
jetivo de arrecadar agasalhos, brin-
quedos e alimentos dentro de seus 
ônibus e garagens. As entregas das 
doações são feitas para instituições 
beneficentes que trabalham com 
a comunidade do Distrito Fe-
deral. Entre elas estão creches 
e escolas que auxiliam famílias 
carentes; igrejas; associações e 
outros grupos. Muitos depen-
dem inteiramente de doações 
para realizarem seus trabalhos.

Desde 2015, a Piracicabana está 
ao lado de parceiros com o objeti-
vo de cumprir seu papel social.

O Instituto Universal de 
Direitos Humanos auxilia 

creches na Estrutural e 
várias comunidades carentes 

no DF. A parceria com a 
Piracicabana começou em 

2019 e tem ajudado na 
arrecadação de roupas, 
brinquedos e alimentos. 

O Centro de Reciclagem do 
Varjão é lugar de trabalho 
de muitos catadores que 
contam com doações de 
roupas, alimentos e brin-
quedos. A Piracicabana 
é, há 4 anos, parceira da 
instituição, que afirma se 

beneficiar grandemente das 
campanhas sociais.

O Centro de Reintegração 
Deus Proverá trata de-

pendentes químicos para 
reintegrá-los à sociedade. O 
projeto, que acolhe pessoas 
da comunidade e das ruas, 
depende inteiramente de 
doações para atender seu 

público. A empresa auxiliou 
a instituição com roupas e 

alimentos.

A Creche e Escola Recanto 
do Céu atende crianças com 
o objetivo de ajudar os pais 

da comunidade que não 
têm condições de pagar 
alguém para cuidar dos 

filhos. A instituição afirma 
que além de doações, a 

Piracicabana levou alegria 
para as crianças da creche.

PIRACICABANA ENTREGA DOAÇÕES DAS 
CAMPANHAS PARA INSTITUIÇÕES SOCIAIS

EM 2019, DUAS CAMPANHAS 
BATERAM RECORDE DE 
ARRECADAÇÃO

A PIRACICABANA É PARCEIRA DE 24 
INSTITUIÇÕES QUE AJUDAM A COMUNIDADE

A Gabriela tem 10 anos 
e recebeu brinquedos na 
campanha de 2019. Ela foi 
convidada pela instituição 
Estrela Buritis, que oferece, 
gratuitamente, aulas de 
futsal e futebol para as cri-
anças da comunidade de 
Planaltina.

A Associação das Mulheres 
de Sobradinho trabalha 
com vítimas de violência 
doméstica. Eles afirmam 
que o trabalho social da 
Piracicabana auxilia mui-
to, já que a instituição vive 
inteiramente com doações 
para ajudar as vítimas.

O Grupo Feliz leva as do-
ações da Piracicabana para 
famílias carentes de Pla-
naltina. A instituição é par-
ceira da empresa há dois 
anos e diz que ter a Pira-
cicabana ajudando nesse 
trabalho social é muito im-
portante para eles.
Foto: Juscelino - Grupo Feliz

A creche Espaço de Re-
creação Mentes Brilhantes 
trabalha com projetos vol-
tados para a comunidade 
de Planaltina, organizan-
do dias de lazer com dis-
tribuição de brinquedos e 
outros itens.

As campanhas do Agasalho e do Alimento tiveram seus maiores números 
desde 2015, quando começaram a ser realizadas. Confira o total de ar-
recadação em todos os anos:

 32.216 22.195 4.824

• Associação Viver (Cidade Estrutural)
• Associação das Mulheres de Sobradinho
• Associação Nacional de Homens Contra

a Violência à Mulher (Planaltina)
• Associação das Mulheres do Paranoá Parque

• Comunidade Espírita Cristã Amor e Luz 
(Expansão Samambaia)

• Centro de Reciclagem do Varjão
• Creche Alecrim (Cidade Estrutural)

• Creche Lírios (Planaltina)
• Creche e Escola Recanto do Céu (Planaltina)
• Comunidade Católica Luz Divina (Planaltina)

• Centro de Reintegração Deus Proverá (Planaltina)
• Estrela Buritis (Planaltina)

• Espaço de Recreação Mentes Brilhantes (Planaltina) 
• Espaço Infantil Cali (Sobradinho)

• Escola Classe Sítio das Araucárias (Sobradinho)
• Grupo Feliz e Abutres Motoclube Social (Planaltina)
• Inst. Universal de Direitos Humanos (Estrutural)
• Instituto Embalando Sonhos (Samambaia)

• Junta de Missões Nacionais (Ceilândia)
• Lar São José (Sobradinho)

• Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes
(Sobradinho)

• Paróquia S. José Esposo de Maria (Sobradinho)
• Posto de Assistência Maria de Nazaré (Planaltina)

• Vila do Pequenino Jesus (Lago Sul)
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