Motoserra tem número recorde de motociclistas no sábado
Escrito por lorena H de Moraes

O dia ensolarado contribuiu para que os motociclistas de diversas regiões fizessem o famoso
“bate e volta” no sábado e contribuíssem com a lotação completa do Pavilhão E e do
estacionamento externo. Na recepção, na estação férrea, o assado de frango com pão não
teve trégua até as 14 horas.

Na sexta-feira motociclistas vindos de outros estados e países como os Cimarrones de Minas
(Uruguai) aproveitaram para visitar o Vale dos Vinhedos, e o passeio de Maria Fumaça. No
início da noite as bandas Monty Pyton e a The Bentles receberam com shows no Ferrovia Live.

Sábado o dia foi de intensa circulação de motos pela cidade, com hotéis lotados. As atrações
no Motoserra foram muitas, começando pela Feira de Artigos Motociclísticos, maior neste ano
e com investimento de stands e lançamentos de acessórios para motociclistas.

Os moto clubes que se inscreveram receberam uma bandeira alusiva ao evento com temas
próprios da cidade.

Os shows da Banda Kid Cegonha, The Blazer Brothers, The Bentles e o acústico de Daniel
“Cobra Criada” foram atrações de sábado além da performance do “Padre Dinho”.

Domingo, amanheceu fechado, mas não choveu, o tempo ficou apenas nublado até anoitecer,
foi o dia da escolha das soberanas do motociclismo da região.

Dariane Lopes de Moura representando a Associação Moto Clube Bento Gonçalves foi eleita
Rainha, sendo Letícia Pires do Moto Grupo Rota 470 primeira princesa e respectivamente
Francine Zanella e Letícia Lazaretti, ambas do MG Rota das Jóias de Guaporé , segunda
princesa e mis simpatia. A Rainha participará do concurso Rainha do Motociclismo Estadual
em 2014.

A última atração musical do XIV Motoserra, a Banda The Blaze Brothers apresentou um tributo
a Raul Seixas e o evento encerrou como um dos maiores nestes quatorze anos, com 6000
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motociclistas.

O evento realizado pelo Moto Clube Bento Gonçalves, Moto Grupo Rota 470 e Moto Clube
Serra Nostra, teve a parceria da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, através da
Secretaria de Turismo, da ExpoBento e do Centro da Indústria e Comércio.

O XV MotoSerra – Encontro de Motociclistas na Serra Gaúcha já tem data marcada, 6 a 8 de
junho de 2014, mantendo a missão de divulgar e incentivar o MotoTurismo.

Engajado na campanha nacional Zoeira ? To Fora ! A organização espera receber novamente
milhares de apaixonados pelas 2 rodas, pela confraternização e atrações da região. Até 2014.

Fotos para Divulgação do XIV MotoSerra disponíveis neste link www.motoserrabg.com.br/ima
ges/moto2013/index.htm
&nbs
p;

Também tem fotos no https://www.facebook.com/motoserrabg

Gracação da escolha da Rainha http://www.motoserrabg.com.br/images/motoserra_2013_esc
olha_rainha.avi

Gravação dos Show musicais disponível para Download aqui:

http://www.motoserrabg.com.br/images/motoserra_2013_kid_cegonha.avi

http://www.motoserrabg.com.br/images/motoserra_2013_blazer_brodhers.avi
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http://www.motoserrabg.com.br/images/motoserra_2013_the_bentles.avi

http://www.motoserrabg.com.br/images/motoserra_2013_acustico_cobra_criada.avi

http://www.motoserrabg.com.br/images/motoserra_2013_raul_seixas.avi

Bom proveito !
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