
De 26 a 29/01 – Shows de rock and roll animarão o Salão Moto
Brasil

O rock and roll dará o tom do Salão Moto Brasil - um dos maiores eventos do
segmento  no  país  -  que  acontece  entre  os  dias  26  e  29  de  janeiro,  no
Riocentro, Rio de Janeiro.

Vários shows de bandas de rock se apresentarão em um badalado lounge de
2000 m², com direito a palco e food trucks. O local descontraído promete ser o
ponto de encontro animado dos visitantes. 

No dia 27, às 20h, a banda Além do Rock se apresentará. No dia seguinte, às
18h é a vez da banda Faixa Etária. No domingo, serão 3 shows: às 15h, banda
Kapitu, às 16h30, Jane Soren Violino e para finalizar, banda  Blood Mary, às
18h. 

Salão  Moto  Brasil  - Na  sua  7ª  edição,  o Salão  Moto  Brasil,  já  está
estabelecido no calendário anual do motociclismo nacional e é um dos maiores
do setor no Brasil. Com o intuito de gerar negócios, entretenimento, educação
e turismo, o evento tem expositores das principais montadoras, fabricantes e
distribuidoras  de  motopeças  e  acessórios,  além  de  shows,  atrações  e  um
público  qualificado  e  apaixonado  por  duas  rodas.  Tem  como  principais
apoiadores  AMO-RJ  (Associação  dos  Motociclistas  do  Estado  do  Rio  de
Janeiro), DETRAN RIO,  FMCRJ (Federação de Motoclubes do Estado do Rio
de Janeiro), Prefeitura do Rio de Janeiro, Rio Conventions & Visitors Bureau e
RioTur. O patrocínio é daAssim Saúde, Petrobrás e Porto Seguro.

Como  ocorre  com  eventos  de  sucesso,  a  expansão  é  natural  e  em  2017
ocupará o pavilhão 4 do Riocentro, que tem mais de 23.000 m² de área coberta
e climatizada. Entre as atrações – pensadas para unir toda família no passeio –
estão shows, customização de motocicletas, exposição de fotos, Bikers Bar,
museu temático, food trucks, palestras educativas, test ride, shows com motos
da Equipe Pro Tork Alto Giro e GTM Show, tenda de serviços e a inédita Feira
de Negócios.



Salão Moto Brasil 2017 - Rio de Janeiro - RJ
Dias: 26, 27, 28 e 29 de janeiro
Informações  sobre  os  pontos  de  venda  de  ingressos:
www.salaomotobrasil.com.br/ingressos 

Pavilhão 4 do Riocentro - Av. Salvador Allende, 6555 - Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro – RJ
Horário de funcionamento: quinta e sexta das 14h às 22h, sábado das 12h às
22h e domingo das 12h às 20h
www.salaomotobrasil.com.br
www.facebook.com/salaomotobrasil
Estacionamento gratuito para motociclistas. Carros pagam R$ 28.
Guarda-volumes – R$ 10
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