De 26 a 29/01 – Salão Moto Brasil também é lugar de
conscientização e sustentabilidade
Lavagem ecológica gasta apenas 180 ml para lavar uma moto, enquanto a
lavagem convencional, cerca de 120 litros
O Salão Moto Brasil - um dos maiores eventos do segmento no país – também
é um grande propulsor de boas ideias. “É de nosso interesse conscientizar o
nosso público motociclista com práticas sustentáveis que existem no mercado
e que podem ajudar a preservar o meio ambiente”, afirma Gustavo Lorenzo, da
organização do Salão Moto Brasil, que acontece entre os dias 26 e 29 de
janeiro, no Riocentro, Rio de Janeiro. “São ações simples que se adotadas no
dia a dia podem beneficiar a todos”, completa.
Para esta edição, na Tenda de Serviços haverá a lavagem ecológica, da Dry
Cleaning, que oferece uma opção sustentável para lavar moto. Para se ter ideia
da economia, na lavagem feita pela empresa, gasta-se 180 ml de água,
enquanto na convencional cerca de 120 mil litros. “É uma economia de recurso
natural muito importante”, reforça Diego Rocha, gerente de negócios da
empresa.
A empresa também só usa produtos biodegradáveis, que são compostos por
itens orgânicos para que os agentes biológicos naturais facilitem a degradação.
Evitando, assim, a contaminação do solo e dos rios.
Além disso, “Todos os serviços são utilizados de forma ecológica, sem uso de
máquinas de alta pressão. Até mesmo a lavagem de motor é realizada de
forma ecológica”, conta Rocha.
Ingressos - 3° lote de ingressos e o valor é de R$ 40 por dia. Quem quiser
aproveitar mais, a dica é comprar o cartão válido para todos os dias que custa
R$ 90. Caso a opção seja a última, o visitante ainda ganha uma camiseta do
evento.
Com ponto de venda móvel e fixos no Rio de Janeiro, pontos fixos em São
Paulo e também pela internet, basta escolher a forma mais cômoda para
efetuar a compra.
No Rio de Janeiro, os ingressos podem ser encontrados na All Motos
(Copacabana), Candice Cigar (Barra da Tijuca), Copacabanas MC
(Copacabana), Dragon´s Motos (Maracanã), Gaucho Motos (Tanque), MN Óleo

Moto Express (Campo Grande), Motocenter n 1 (São Francisco Xavier), Moto
Rio/ Dafra (Botafogo e Taquara), Moto Skull (Campo Grande), Rei das Motos
(Taquara) e Rio Harley Davidson (Recreio dos Bandeirantes). Já em Niterói,
Fazzy Custom (Santa Rosa) e Quadricenter (Itaipu). Em Nova Iguaçu, a venda
é feita no R11 Motos (Centro) e, em Duque de Caxias, na Moto Ralf (25 de
agosto). Uma outra opção é o ponto de venda móvel, que leva o ingresso até
onde a pessoa está.
Em São Paulo, a venda é feita no PHD Pimenta (Vila Guilherme) e no
Shopping Moto Aventura (Centro).
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
www.salaomotobrasil.com.br/ingressos

venda

de

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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