
 

 

Customizadores de Sorocaba são presença confirmada no 
Salão Moto Brasil que começa nesta quinta (26) 

Beto Vetrano e Lucky Friends representarão a cidade de Sorocaba em 
concurso no Salão Moto Brasil 2017, no RJ 

O Salão Moto Brasil - um dos mais importantes eventos do segmento no Brasil 
que acontece a partir de amanhã (26/01) e vai até domingo (29/01) - tem como 
uma das principais atrações o Bike & Art Show, uma “galeria” de arte que reúne 
as principais tendências e importantes nomes da customização de motocicletas 
no Brasil. Serão mais de 1.200 m² de área destinada à exposição de todo tipo de 
arte relacionada ao motociclismo (pinturas, esculturas, fotografias, tanques e 
capacetes customizados, peças artesanais e gravação em metais) e a temática 
é “feito à mão”. 

Uma das ações desse espaço será um concurso de motos customizadas, 
assinadas por respeitados customizadores do Brasil. O público poderá votar por 
meio de terminais digitais no próprio local. Em paralelo haverá outro concurso, 
dessa vez com um qualificado quadro de juízes: os próprios customizadores. 

Representando a cidade de Sorocaba estarão os customizadores Beto Vetrano, 
da Flathead Speedshop, e Lucky Friends, da Lucky Friends Kustom House. 

 

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 da 
Assim Saúde, Petrobrás e Porto Seguro. 

  



Salão Moto Brasil 2017 - Rio de Janeiro - RJ 

Dias: 26, 27, 28 e 29 de janeiro 

Pavilhão 4 do Riocentro - Av. Salvador Allende, 6555 - Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro – RJ 

Horário de funcionamento: quinta e sexta das 14 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 

Crianças até 8 anos não pagam. Adultos acima de 65 anos pagam meia entraga. 

 

 

VGCOM - VANESSA GIANNELLINI COMUNICAÇÃO 

Jornalista Responsável: Vanessa Giannellini 

Tels. (11) 3213-9972 - (11) 2155-0246 
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