
 
 

 

Começa a Expotáxi RJ 

Cerca de 300 pessoas, entre profissionais do ramo táxi, dirigentes e autoridades participaram 

no dia 11 de julho da cerimônia de abertura da Expotáxi RJ – Feira de Fornecedores de 

Produtos e Serviços para o Ramo Táxi, Frotistas e Similares. O evento está sendo realizado nos 

dias 11, 12 e 13 de julho, no Centro de Convenções SulAmérica, no Centro do Rio de Janeiro. 

A Expotáxi RJ – que acontece pela primeira vez na Cidade Maravilhosa – deve atrair cerca de 5 

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. Cursos, 

palestras e debates estão sendo realizados durante os três dias da Feira. Além disso, 

montadoras como Chevrolet, Nissan, Volkswagen, Renault e Fiat participam do evento. 

O secretário municipal de transportes do Rio de Janeiro, Carlos Roberto Osório, saudou o 

público presente e ratificou o apoio ao ramo. “Eventos como a Expotáxi RJ mostram a real 

importância dos taxistas na cidade. Por isso, a Secretaria está apoiando o evento.” 

O deputado estadual Paulo Ramos afirmou que ficou contente com o grande público presente 

à feira. “A qualificação é necessária em qualquer profissão e com os taxistas não podia ser 

diferente. Acredito que esta feira promova ainda mais resultados positivos aos profissionais.” 

O presidente do Sistema OCB/Sescoop-RJ, Marcos Diaz, afirmou que a Expotáxi RJ é um 

momento histórico para a categoria no Estado e o Sistema continuará buscando o 

aperfeiçoamento dos profissionais do ramo. “Apoiamos a realização da Expotáxi RJ de 

imediato pois percebemos que este era o momento de virarmos a página do setor na cidade e 

elevar a profissionalização do ramo. Nos orgulha muito ver esta feira repleta de profissionais 

interessados em buscar o melhor para a profissão. Esta será a primeira de muitas edições.” 

O diretor da OCB/RJ, Vinícius Mesquita, ressaltou que a diretoria da instituição está 

preocupada em dar mais atenção às cooperativas do Ramo Transporte, como as de táxi. “Elas 

estavam colocadas de lado e estamos trabalhando para trazê-las para junto do Sistema 

OCB/Sescoop-RJ. A Expotáxi RJ firma justamente esta aproximação.” 

Durante a cerimônia, o presidente do Conselho Regional de Taxistas do Rio de Janeiro (CRT-RJ), 

Severino Vicente de Lima, falou do orgulho de ver este momento. “Fundamos há menos de um 

ano o CRT-RJ e conseguimos avançar muito desde então. O nosso apoio à Expotáxi RJ vem 

justamente para fortalecer o Conselho e a categoria”, disse. 



 
 

Rodolfo Schneider, diretor de jornalismo da Band Rio e âncora da Band News Fluminense FM, 

também participou da abertura. “Os taxistas tem a cara e o jeito do Rio de Janeiro. A 

oportunidade que os profissionais estão tendo nesta feira é primordial, já que nos próximos 

anos a cidade receberá inúmeros eventos importantes. E por isso, a rádio está apoiando a feira 

e os taxistas”, falou. 

Organizadores comentam 

O diretor de relações institucionais da Expo Four Eventos, organizadora da feira, Carlos 

Henrique Rosa, diz que é uma satisfação ver a Expotáxi RJ sair do papel. “Este evento foi 

promovido por taxistas com o intuito de unir a categoria. O Rio de Janeiro passa por um 

momento de transformação e este é o momento de melhorarmos ainda mais os serviços.” 

Já o diretor executivo da Expo Four Eventos, Cláudio Montenegro, diz que é uma satisfação 

realizar uma feira voltada para o Ramo Táxi. “O taxista é a alma do carioca e a porta de 

entrada dos turistas que chegam ao Rio de Janeiro. E é justamente para melhorar a qualidade 

do serviço prestado que a Expotáxi RJ foi criada.” 

E o diretor Dilson Barcellos, afirmou que este espaço tem o objetivo de integrar os visitantes 

taxistas aos fornecedores de produtos e serviços para a categoria. “Cada expositor tem um 

papel importante e cada taxista representa um porta voz da cidade para o mundo.” 


