
 
 

 

BandNews FM é a rádio oficial da Expotáxi RJ 

A Rádio BandNews Fluminense FM, que pertence ao Grupo Bandeirantes de 

Comunicação, é a mais nova parceira de mídia da Expotáxi RJ – Feira de Fornecedores 

de Produtos e Serviços do Ramo Táxi, Frotistas e Similares. Será a rádio oficial do 

evento, que acontecerá de 11 a 13 de julho, no Centro de Convenções Sul América.  

O público poderá conferir de perto o estúdio móvel de 24 m2 que será montado pela 

BandNews Fluminense FM na Expotáxi RJ para relatar as novidades ao longo do dia e 

curiosidades dos expositores. Haverá também uma área para entrevistas exclusivas 

com os principais palestrantes e autoridades presentes no evento, além de 

proporcionar interação direta com os visitantes. De acordo com o diretor de 

jornalismo e âncora da Band Rio, Rodolfo Schneider, este evento irá promover um 

contato direto com um dos públicos da rádio e mais importante: os taxistas. “Desde o 

começo da BandNews FM, em 2005, colocamos como prioridade essa relação estreita 

com a classe entendendo que ninguém melhor do que o taxista conhece o nosso Rio 

de Janeiro. Se a gente se propõe a ser uma rádio de utilidade pública, os profissionais 

dessa categoria têm que ter voz aqui. E não tenho dúvida que a rádio vem crescendo a 

cada ano de audiência devido a essa empatia. Tanto porque eles trazem informação e 

engrandecem o noticiário, como também pela divulgação que fazem da BandNews. Os 

taxistas têm a alma carioca, a alma do Rio. E queremos isso cada vez mais presente na 

programação.” 

A feira - que acontece pela primeira vez na Cidade Maravilhosa – terá entrada franca e 
deve atrair mais de 30 mil visitantes, dentre empresários, diretores, gerentes e 
administradores de empresas de frotas de todo o Estado do Rio de Janeiro, além de 
profissionais autônomos do setor. Serão mais de 100 marcas expositoras que 
apresentarão novas tendências para a categoria. 
 

Além de ser um espaço para conhecimento das novidades da categoria e troca de 

experiências, a Expotáxi RJ também tem o foco educacional. Instituições como o 

Sescoop/RJ e o Sebrae, que têm o compromisso de auxiliar na qualificação profissional 

da categoria e na preparação para a prestação de serviços de melhor qualidade, 

estarão presentes. 



 
 

 

Expotáxi RJ - SERVIÇOS 

Data: 11 a 13 de julho de 2013  

Local: Centro de Convenções Sul América – Rio de Janeiro – Av. Paulo de Frontin, 1 – 
Cidade Nova – Centro/RJ 

HORÁRIO DE VISITAÇÃO: Dias 11 / 12 e 13 de julho – 12h às 21h 

Entrada franca: Credenciamento pelo site do evento ou no local  

Site: www.expotaxirj.com.br 

Facebook: https://www.facebook.com/ExpotaxiRJ 

Twitter: @expotaxirj 

 

 


