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Copa America, Game XP and Rock In Rio set the City on Fire 
 
If the calendar for the first half of 2019 is packed, the second half promises to set the city on 
fire with many attractions. The party begins with the Copa America soccer final match and 
continues with another edition of Game XP, the biggest game park in the world. In 
September, it is Rock In Rio time for the joy of Cariocas and tourists, with international 
attractions and national music icons. Check out below some features of the second 
semester: 
 
:: JULY – The world’s oldest soccer tournament returns to Brazil in 2019. The 46th edition of 
the Copa America, which will bring together 12 national teams, will be decided at Maracanã, 
on the 7th. The biggest game park in the world will rock the Olympic Park, in Barra da Tijuca, 
from the 25th to the 28th, in another edition of Game XP. From July 17th to the 20th, 
Riocentro, in the West Side, hosts the International Dentistry Congress. 
 

 
www.Visit.rio/que_fazer/maracana | Game XP, gamexp.com.br 

 
:: AUGUST – The 16th Marintec South America, Navalshore will gather more than 10,000 
people at the SulAmérica Convention Center from the 13th to the 15th. The Rio Biennial Book 
Fair, from August 30th to September 8th, will be hosted once more in Riocentro. 
 

www.marintecsa.com.br | bienaldolivro.com.br 

 
:: SEPTEMBER – Barra da Tijuca will host two medical congresses which are expected to 
receive over 10,000 professionals: from the 4th to the 7th, the 63rd Brazilian Ophthalmology 
Congress; and from the 11th to the 14th, the 74th Congress of the Brazilian Dermatology 
Society. On the 27th, another edition of the biggest entertainment festival in the world 
begins. The Olympic Park hosts Rock In Rio 2019, with domestic and international concerts. 
Over 700,000 people will go through the City of Rock until October 6th. 
 

 
Eyes and Skin photo by Ben Scott on Unsplash | Rockinrio.com 

 
:: OCTOBER – From the 29th to the 31st, the Brazilian Petroleum, Gas and Biofuels Institute 
(IBP) will hold OTC Brasil 2019 at the SulAmérica Convention Center. Six thousand people 
are expected to visit the fair. 
 

 
http://www.riooilgas.com.br/?lang=en 

 
:: NOVEMBER – Riovet Trade Show, the national business & entertainment fair for the pet 
market, will gather over 3,000 people in the city, from the 19th to 21st. Another highlight is 
the event Mil Mães Amamentando (A Thousand Mothers Breastfeeding), at the Museum of 
Modern Art (MAM), in the Downtown area, from the 1st to the 11th. 
 

 
Riovet: www.facebook.com/feirariovet/photos | Breastfeeding moms’: Credit Jay Directo 

 
:: DECEMBER – The inauguration of the Rio Christmas Tree, at Lagoa Rodrigo de Freitas, in 
the city’s South Side, and the New Year’s Eve party in Copacabana Beach, also in the city’s 
South Side, rock the end of 2019 and welcome 2020. 
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Copa América, Game XP e Rock In Rio incendeiam o Rio 
 
Se o calendário do primeiro semestre de 2019 está recheado, o segundo semestre promete 
incendiar a cidade com muitas atrações. A festa começa com a final da Copa América de 
futebol e segue com mais uma edição da Game XP, maior game parque do mundo. Em 
setembro, o Rock In Rio chega para alegria de cariocas e turistas, com atrações 

http://www.facebook.com/feirariovet/photos


internacionais e ícones da música nacional. Confira, abaixo, alguns destaques do segundo 
semestre: 
 
:: JULHO – O torneio de futebol mais antigo do mundo retorna ao Brasil em 2019. A 46ª 
edição da Copa América, que reunirá 12 seleções, será decida no Maracanã, no dia 7. O 
maior game parque do mundo vai agitar o Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, entre os dias 
25 e 28, em mais uma edição da Game XP. Entre 17 e 20 de julho, o Riocentro, na zona 
Oeste, recebe o Congresso Internacional de Odontologia. 
 
:: AGOSTO – O 16º Marintec South America, a Navalshore reunirá mais de 10 mil pessoas no 
Centro de Convenções SulAmérica, entre os dias 13 e 15. Já a Bienal do Livro Rio, entre 30 
de agosto e 8 de setembro, ocupará mais uma vez o Riocentro. 
 
:: SETEMBRO – A Barra da Tijuca vai receber dois congressos médicos que devem 
movimentar mais de 10 mil profissionais: de 4 a 7, o 63º Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia; e entre 11 e 14, o 74º Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia. No 
dia 27, começa mais uma edição do maior festival de entretenimento do mundo. O Parque 
Olímpico recebe o Rock In Rio 2019, com shows internacionais e nacionais. Mais de 700 mil 
pessoas vão passar pela Cidade do Rock até 6 de outubro. 
 
:: OUTUBRO – De 29 a 31, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) 
realiza da OTC Brasil 2019, no Centro de Convenções SulAmérica. Seis mil pessoas devem 
passar pela feira. 
 
:: NOVEMBRO – A Riovet Trade Show, feira nacional de negócios e entretenimento do 
mercado pet, vai reunir mais de 3 mil pessoas na cidade, entre 19 e 21. Outro destaque é o 
evento Mil Mães Amamentando, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Centro do Rio, 
entre 1º e 11. 
 
:: DEZEMBRO – A inauguração da Árvore de Natal do Rio, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na 
zona Sul, e a festa do réveillon na Praia de Copacabana, também na zona Sul, agitam a fim 
do calendário de 2019 e dão boas-vindas a 2020. 
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