
 
 
 

Visitantes aprovam formato Outdoor Experience  
do Salão Moto Brasil 2019 

  
Terceiro dia atrai multidão de mais de 25 mil pessoas; público vai ao  

delírio com as atrações do maior evento de duas rodas do Rio 

A proposta ao ar livre do Salão Moto Brasil 2019 (SMB) caiu nas graças do público. Mais de 25 mil 
pessoas estiveram presentes no Parque Olímpico neste sábado (1/6) para o terceiro dia do evento 
e não faltaram elogios ao inédito conceito Outdoor Experience do motoshow. 

O engenheiro Renato Mello veio de Nova Lima (MG) com sua moto especialmente para participar 
pela terceira vez do SMB. Ele elogiou o espaço com mais de 60 mil m² situado na zona oeste 
carioca e ressaltou que o ambiente tem tudo a ver com o salão. 

“Moto é liberdade, ar livre e vento no rosto. Acertaram em cheio o local, muito bom. É, sem dúvida, 
o melhor Salão Moto Brasil que já participei”, ressalta Mello. 

Roberto Costa Leal (67 anos) e Lia Von Oertzen (64) também aprovaram o local. Especialmente 
porque o casal mora em um dos condomínios em frente ao Parque Olímpico. Segundo eles, o 
evento pode ser o pontapé para que o local seja melhor aproveitado e divulgado. 

“TIvemos moto quando era mais jovem e estamos revivendo o espírito das duas rodas. O evento 
está super legal, divertido e aproveita muito bem esse espaço”, diz Leal. 

Atrações diversas 

A nona edição do SMB também chamou a atenção pelas atrações. Uma das mais disputadas foi a 
pista de Flat Track. Pela primeira vez o Rio sedia uma etapa do Campeonato Nacional da categoria 
(a final acontece no domingo), na qual os pilotos mostram suas habilidades em uma pista oval de 
terra.  

Outro espaço disputado foi Muro da Morte, onde os motociclistas giram – acreditem – em um ângulo 
de praticamente 90 graus. Shows de rock de bandas consagradas do cenário carioca e nacional 
também atraíram muita gente. Nem mesmo a chuva que caiu no fim do evento esfriou a empolgação 
dos músicos ou dos presentes.  

Muitos visitantes estiveram no SMB 2019 bem acompanhados com seus bichinhos de estimação. 
Eles aproveitaram o espaço Entre Pegadas, ambiente onde os bichinhos se divertiam sob 
monitoramento de profissionais.  

O SMB 2019 segue hoje das 12h às 20h com programação intensa. O evento também tem Globo 
da Morte, espaço com os principais fabricantes do país, estandes com marcas de capacetes e 
acessórios diversos, concurso de customização de motos, Festival Moto Brasil Jazz & Blues, food 
trucks variados e atividades para a criançada. 

Já o test ride de alta cilindrada ocorre das 11h às 17h na área do estacionamento, atrás da Arena 
Olímpica 3. 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.  



 

Sobre o Salão Moto Brasil 

A 9a edição do Salão Moto Brasil reúne marcas de motos, empresas de acessórios, fabricantes de 
capacetes e grifes. Honda, BMW, Kawasaki, Suzuki, Triumph e Yamaha, além da concessionária 
Rio Harley-Davidson, estão presentes na tenda central com diversos modelos e recentes 
lançamentos.  
 
O estacionamento para motos e triciclos é gratuito. O evento 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. 
 

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 
Horário 
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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