


Introdução

Nós do Comitê Jovem atuamos como uma 
ponte entre os novos empresários e 
executivos do setor de transporte de 
passageiros e a Fepasc, promovendo 
interação, diluindo conhecimento e 
transformando ideias em ações inovadoras 
para melhorar a mobilidade urbana e 
rodoviária.

Nós acreditamos que juntos somos capazes 
de reinventar o setor, possibilitando novas 
parcerias e contribuindo diretamente para 
alavancar o nosso departamento. 
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Missão

Nós buscamos viabilizar a 

integração e capacitação dos 

jovens empresários e executivos 

do setor de Transporte de 

Passageiros, contribuindo para 

alavancar a representação do 

setor e seu âmbito de negócios.
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Visão

Queremos ser referência nacional 

e internacional como ferramenta 

de qualificação e integração de 

jovens sucessores das empresas de 

transporte de passageiros.
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Valores

A nossa base é:

Respeito 

Proatividade

Integração 

Inovação 

Transparência
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Objetivos

Trazer inovação para o cenário de 

transportede passageiros com ideias, 

projetos,motivação e benchmarking.

Possibilitar negócios com fornecedores, 

desenvolver a troca de informações e 

networking dos integrantes.

Aproximar os jovens empresários das 

atividades da FEPASC e entidades, 

contribuindo para promoção e representação 

do setor e seu âmbito de negócios.

Participação em eventos, fóruns, workshops, 

visitas técnicas, ações sociais e outras atividades, 

direta ou indiretamente relacionadas ao setor.
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Atividades

Atualizar um cronograma dos eventos 

relevantes para o setor, com visitas 

técnicas em fornecedores e empresas 

filiadas de interesse para o comitê.

Promover palestras/workshops: Lei Geral 

de Proteção de Dados; Construção da tabela 

tarifária DER; liderança; gestão de empresas 

familiares; capacitação; entre outros.

Produção de artigos relevantes ao setor 

para divulgação pelos veículos de mídia 

disponibilizados pela FEPASC.

Além, de nos manter engajados em ações 

sociais como: campanha do agasalho; 

doação de sangue; prevenção ao suicídio; 

divulgação sobrea campanha de prevenção 

ao câncer de mama/próstata; prevenção ao 

acidente de trânsito.
06



Rede de Parceiros
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Quer acompanhar o nosso 
movimento pela inovação? 

Siga o nosso perfil no Instagram! 

@comitejovem
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