Salão Moto Brasil - Terceiro dia - 28 de janeiro
Terceiro dia de Salão Moto Brasil - motos deslumbrantes, manobras incríveis,
realidade aumentada, show animado e comboios

Atrações e estandes concorridos. Assim foi hoje (28/01) na 7ª edição do Salão
Moto Brasil, no Riocentro. O público não cansou de olhar as incríveis motos
expostas, vibrou com as manobras da Pro Tork, se animou com a realidade
aumentada no estande da Petrobras e curtiu muito o show. Já as crianças se
entusiasmaram com as motos do 1° Batalhão de Polícia do Exército. Foi de
emocionar a chegada dos comboios da HOG e da Indian no evento.
Quem ainda não foi, amanhã, domingo, tem mais e pode aproveitar para
conferir as atrações.
Em um ambiente cool e um dos mais frequentados do Salão, o Bike & Art Show
- uma “galeria” de arte que reúne as principais tendências e importantes nomes
da customização de motocicletas no Brasil – tem em exposição todo tipo de
arte relacionada ao motociclismo. Destaque para uma exposição de fotos
temáticas, resultado de um concurso de fotógrafos, com voto popular, e
também para as motos customizadas de Tarso Marques, considerado hors
concours entre os customizadores.
O Museu Moto Brasil com o tema “Um sonho em duas rodas” conta um pouco
da história das motocicletas em 13 relíquias carregadas de lembranças. Uma
linha do tempo detalhada mostra a evolução das motos durante 3 séculos: do
XIX ao XXI. A cronologia começa em 1817 com um veículo registrado no
Ministério dos Negócios da França, por Jean- Henri Slevroc, puxado por
cavalos, e termina em 2017 com uma KTM 1290 Super Adventure, que tem
160 cavalos de potência e torque de 14,6 kgmf. Os destaques expostos no
museu ficam por conta de uma réplica do modelo criado por Pierre e Ernest
Michaux em 1861, na França: o velocípede, uma bicicleta com pedais
adaptados à roda dianteira. E também uma Triumph, 1915.
Personagens com boas histórias – e que gostam de contá-las – também não
faltam, como Augusto BR, duas vezes recordista mundial e uma vez nacional
em viagem de motos na melhor idade. A primeira foi Três Américas com 70

anos, indo do Rio de Janeiro ao Alasca, ida e volta, rodando 39.800 km em 103
dias. A segunda foi o Eurásia, aos 72 anos, cortando 49 países e dois
principados, rodando 29.000 km em 87 dias. Aos 73 anos estabeleceu recorde
nacional percorrendo 26 capitais, Distrito federal e mais 1.480 cidades, rodando
39.200 km em 64 dias. E Augusto vai para seu terceiro recorde mundial: o
projeto USA total prevê rodar 48 estados americanos na moto de 750 cc. “Com
essa viagem quero comemorar 60 anos de motociclismo, 75 anos de idade e
meu terceiro recorde mundial”, afirma Augusto BR.
No meio das motos, tem chamado a atenção a Quadri Center, que tem opções
de moto aquáticas, triciclos e quadriciclos da BRP. Entre os destaques:
Sea-Doo Spark (moto aquática), com 2 ou 3 lugares, motor Rotax 900 ACE e
Rotax 900 HO ACE, 1.494cc, capacidade de carga 160 ou 205 kg e está
disponível em cinco cores. O UTV Maverick Max XDS Turbo, maior com uma
distância entre eixos de 113,8 polegadas, ele possibilita mais espaço que
outros veículos esportivos side-by-side para quatro pessoas e ao invés de uma
barra de apoio longa e compartilhada, cada passageiro tem a sua própria. O
estiloso triciclo Spyder F3 tem motor Rotax 1330 ACE com 3 cilindros em linha,
painel analógico/ LCD funcional, sistema antifurto, a carga máxima é de 208 kg
e é semiautomático de 6 velocidades com marcha à ré (Se6).
A Yamaha também apostou nas moto aquáticas e trouxe o WAVE
RUNNER/VX, com sistema de desaceleração ride, compartilhamento de
armazenagem embaixo do assento do passageiro (sem perigo de molhar),
central de informação multifuncional e novo motor TR-1, mais leve e mais
econômico.
A praça de alimentação central com food trucks e carrinhos tem inúmeras
opções de comida a guloseimas, como crepe, tapioca, lanche, sorvete, açaí,
comida árabe e cachorro quente, por exemplo.

Programação 29/01

GLOBO DA MORTE

ÁREA EXTERNA

15H00

BANDA KAPITU

LOUNGE

15H00

RESULTADO DO
CONCURSO

BIKE & ART SHOW

16H00

JANE SOREN VIOLINO

BIKE & ART SHOW

16H30

PROTORK ALTO GIRO
SHOW

ÁREA EXTERNA

17H00

BANDA BLOOD MARY

SALÃO MOTO ROCK

18H00

GLOBO DA MORTE

ESTACIONAMENTO

19H00

Palestras

PORTAL BIG TRAIL

Técnicas de Pilotagem Off-Road

13h00

POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL

Programa Educação no Trânsito para Crianças

14h00

INSTRUTOR CARLOS AMARAL

Pilotagem segura: transforme sua maneira de
guiar sobre duas rodas

15h00

POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL

Programa Educação no Trânsito para Crianças

17h00

Ingressos - O valor do ingresso é R$ 40 por dia. Os ingressos podem ser
adquiridos pelo www.ingressorapido.com.br ou na bilheteria do evento.
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, Petrobras e Porto Seguro.

Salão Moto Brasil 2017 - Rio de Janeiro - RJ
Dia: 29 de janeiro (último dia)
Pavilhão 4 do Riocentro - Av. Salvador Allende, 6555 - Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro – RJ
Horário de funcionamento: domingo das 12h às 20h
Saiba mais em: www.salaomotobrasil.com.br
Curta nossa página: www.facebook.com/salaomotobrasil

Estacionamento gratuito para motociclistas. Carros pagam R$ 28.
Guarda-volumes – R$ 10
Crianças até 8 anos não pagam e adultos acima de 65 anos pagam meia
entrada.

VGCOM - VANESSA GIANNELLINI COMUNICAÇÃO
Jornalista Responsável: Vanessa Giannellini
Tels. (11) 3213-9972 - (11) 2155-0246

