
 

Painel sobre os Desafios da Mobilidade Urbana no Rio de Janeiro abrirá a Expotáxi RJ  

O Rio de Janeiro receberá nos próximos anos inúmeros eventos, como a Copa do 

Mundo 2014 e a Olimpíada de 2016. Somente para a Jornada Mundial da Juventude, 

em julho, estão sendo aguardados 500 mil turistas. Para dar capacidade à essa 

demanda, taxistas bem treinados e devidamente capacitados são fundamentais para a 

cidade. É dentro deste cenário que o Rio de Janeiro abrigará a 1ª edição da Expotáxi RJ 

- Feira de Fornecedores de Produtos e Serviços do Ramo Táxi, Frotistas e Similares. 

O painel “Os desafios da Mobilidade Urbana nos próximos anos” abrirá de forma oficial 

a Feira, na quinta-feira, às 18h. O Secretário Municipal de Transportes do Rio de 

Janeiro, Carlos Roberto Osório, será um dos palestrantes e falará sobre as ações que 

estão sendo realizadas para melhorar o sistema de transportes na cidade do Rio de 

Janeiro e as metas para os próximos anos. 

Além do painel, no dia 11 acontecerão palestras sobre a criação da Cooperativa de 

Crédito dos Taxistas, o Case do Carro Elétrico (Leaf Táxi - da Nissan), e o papel do 

Sescoop/RJ como instituição de capacitação profissional e os resultados dos Fóruns 

Permanentes do Ramo Táxi. 

Já na sexta-feira, dia 12, os profissionais que querem aprender um novo idioma e ficar 

mais preparados em receber turistas estrangeiros assistirão à palestra ‘Preparando o 

taxista para os novos idiomas’. O narrador José Carlos Araújo – o Garotinho – da Band 

News Fluminense FM e Bradesco Esportes FM comandará o painel “Táxi, Rádio e 

Futebol – Paixões que se completam”, em que contará “causos” da profissão e 

responderá à perguntas do público. 

A qualificação dos taxistas também será tema de palestra no dia 12.  Neste dia, o 

taxista José Cestari Ávila ministrará a palestra motivacional “Taxista, você está 

preparado para a Copa do Mundo?”. Cestari apresentará os 10 mandamentos do 



turismo para os taxistas. A última palestra do dia será “Desvendando a Resolução 168 

– Os cursos que serão obrigatórios no segundo semestre de 2013”, em que abordará a 

importância da decisão, que impactará na forma como os profissionais conduzirão os 

passageiros. Esta é uma das mais esperadas do evento. 

O dia 13, último dia da Expotáxi RJ, será marcado por palestras que abordarão o 

cooperativismo e as normas contábeis exigidas para as cooperativas de táxi. Além 

disso, acontecerá um painel jurídico “Analisando a permissão do profissional taxista”, 

em que advogados e profissionais do táxi discutirão a permissão para a categoria.  

Espaço de Negócios 
 

Além de ser um espaço para capacitação profissional, a feira terá um espaço para 

negócios. Montadoras como Volkswagen, Fiat e General Motors participarão e 

disponibilizarão veículos para a realização de testes. O público ainda poderá conferir 

atrações como a Stock Car Show, que será levado pela Shell do Brasil e a exposição do 

Táxi Elétrico, da Nissan. Também serão apresentadas inovações tecnológicas na área 

de softwares, como o despacho automático de corridas via e-booking, o agendamento 

de corridas via internet.   

Produtos como peças para automóveis, seguros, assistência médica, serviços de 

comunicação e uma infinidade de outros itens também estarão reunidos na Expotáxi 

RJ. 

 

Estacionamento Gratuito 

Quem for à Expotáxi RJ poderá estacionar gratuitamente no Sambódromo. A 

Prefeitura do Rio disponibilizou a Av. Marquês de Sapucaí, entre as Ruas Benedito 

Hipólito e Salvador de Sá. A entrada será pela Rua Benedito Hipólito. De lá, o público 

terá transfer gratuito até o Centro de Convenções SulAmérica. 

Expotáxi RJ - SERVIÇOS 

Data: 11 a 13 de julho de 2013  

Local: Centro de Convenções SulAmérica – 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 

 

 


