
 
 
 

Público pode acelerar aquela máquina dos  
sonhos no Salão Moto Brasil 2019 

  
Honda CBR 1000R e Ducati Monster 1200 são alguns dos modelos  

disponíveis no test ride de alta cilindrada 

Imagine pilotar não só aquela moto de alta cilindrada que você deseja, mas três em um dia só. Isso 
é possível na pista de test ride da Event Brite no Salão Moto Brasil 2019, que vai até domingo (2/6) 
no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O público pode escolher as máquinas de seis fabricantes 
diferentes: BMW, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Triumph e Yamaha. 

O cardápio de degustação é de tirar o fôlego. Entre os modelos que podem ser avaliados estão a 
novíssima Honda CBR 1000R, as Ducati Monster 1200 e Supersport e as Yamaha MT-09 Tracer e 
MT-07. 

Os ingressos para o test ride de alta cilindrada podem ser adquiridos através do site 
www.salaomotobrasil.eventbrite.com.br ou no próprio Parque Olímpico. Por R$ 120, o participante 
tem direito a avaliar até três motos de sua preferência, e ainda ganha duas entradas para o Salão 
Moto Brasil.  

É preciso estar com calçado fechado, calça comprida, levar o capacete e portar CNH categoria A 
válida. O condutor também terá de passar por um teste de bafômetro antes de fazer a avaliação 
das motos. 

A pista de alta cilindrada funciona nos dias de SMB das 11h às 17h. O espaço fica localizado na 
área de estacionamento do Parque Olímpico, após o Portão 4 e atrás da Arena 2. 

Portas abertas 

A 9a edição do Salão Moto Brasil abriu as portas do Parque Olímpico do Rio nesta quinta (30) com 
o conceito Outdoor Experience. Marcas de motos, empresas de acessórios, fabricantes de 
capacetes e grifes estão reunidas em uma área com mais de 60 mil m². 
 
Honda, BMW, Ducati, Kawasaki, Suzuki, Triumph e Yamaha, além da concessionária Rio Harley-
Davidson, estão presentes na tenda central com diversos modelos e recentes lançamentos. O 
evento ainda reúne uma programação variada, que inclui exibições sobre duas rodas na inédita 
pista de flat track, além dos tradicionais Globo da Morte e Muro da Morte. 
 

O SMB 2019 também sedia o 5o Bike & Art Show, com os maiores nomes da customização de 
motocicletas, e o Festival Moto Brasil Jazz & Blues. O Espaço Saloon traz variados food trucks, 
enquanto o palco principal recebe várias bandas de rock do cenário nacional.  
 
O estacionamento para motos é gratuito. O evento também tem área com serviços de troca de óleo 
e de pneus. Espaço para crianças, área para os bichinhos de estimação e campanha de adoção 
de animais reforçam a proposta familiar do SMB 2019. 
 

http://www.salaomotobrasil.eventbrite.com.br/


Os ingressos estão à venda no site www.salaomotobrasil.com.br. Os bilhetes vendidos até o evento 
terão meia-entrada solidária, por R$ 30. Alimentos não perecíveis, rações para cães e gatos e 
roupas garantirão o desconto de 50%. 
 
Serviço: 
Salão Moto Brasil 2019 - Outdoor Experience 
Parque Olímpico da Barra 
De 30 de maio a 2 de junho 
Horários 
Sexta: das 14h às 22h 
Sábado: das 12h às 22h 
Domingo: das 12h às 20h 
Ingressos: R$ 30 (meia solidária) nas bilheterias do evento ou em www.salaomotobrasil.com.br 
 
O SMB 2019 tem o patrocínio do Grupo AB e do Grupo Assim, e apoio da Prefeitura do Rio, 
Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude (SEELJE) e Secretaria de Turismo do Rio 
(SETUR). 
 
Salão Moto Brasil 
Assessoria de imprensa 
Fernando Miragaya 
imprensa@salaomotobrasil.com.br 
(21) 99912.9001 
 
www.salaomotobrasil.com.br 
Instagram: /salaomotobrasil 
Facebook: /Salão Moto Brasil 
Youtube: /salaomotobrasil 
 
#smb2019 #salaomotobrasil #motobrasiloutdoorexperience #aGenteEntendeoMundoDuasRodas 
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