
“Cidade, Samba e Artesanato” chega a terceira edição 

no Shopping Città 

Com roda de samba, DJs e exposições, nova edição do evento terá como destaques o grupo 

Pirraça e a Ogro Jazz Band 

 

Nos dias 18 e 19 de outubro o Città Office Mall recebe mais uma edição do evento gratuito 

Cidade, Samba e Artesanato, que reúne shows, roda de samba, DJs, feiras de artesanato e 

exposições fotográficas em um só lugar. O objetivo é revelar jovens talentos da música, 

promover a exposição de trabalhos de artistas plásticos e artesãos cariocas e unir diferentes 

públicos através do samba. 

Durante todos os dias do evento, haverá exposição de fotos nos corredores do shopping. Nos 

dois dias, das 17h às 21h, o evento ganha força e conta com mais 12 expositores. Além das 

exposições, o Cidade, Samba e Artesanato terá atrações musicais: nesta edição o evento vai 

receber o grupo de samba de raiz carioca Pirraça e a Ogro Jazz Band com suas versões 

revisitadas de grandes clássicos da música internacional. Durante todo o evento a animação é 

garantida pela presença de DJs.  

A iniciativa é realizada através da Lei de incentivo à Cultura do Município, apresentado pela 

Prefeitura do Rio de Janeiro, em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura, e tem o 

patrocínio da Viação Útil, Hotel Olinda e da Protel, com o apoio do Shopping Città Office Mall. 

 

Grupo Pirraça 

Lançado na quadra do Bloco Carnavalesco Leão de Nova Iguaçu (hoje escola de samba) o gupo 

logo passaria a shows em grandes casas de espetáculo de todo o país. Com 25 anos de estrada, 

mantendo o mesmo ritmo alegre e contagiante, o grupo ganhou o respeito do público e aos 

poucos foi sendo considerado pela crítica especializada um dos mais tradicionais grupos de 

samba de raiz carioca. Entre os seus grande sucessso estão “Quem de Nós”, “Inigualável 

Paixão”, “Problema Emocional”, “Demorou para Abalar”, “O que é que eu vou Fazer”, Samba 

no Quintal e “Firma o Batuque”.  

Formado por Thiago Valadão (cavaquinho), Deco Pirraça (pandeiro), Fabinho (reco-reco e voz), 

Wagner Antunes (banjo e voz), Boca (surdão) e Waguinho Batucada (tan-tan), o grupo lançou 

recentemente seu mais novo CD “Grupo Pirraça”, com produção de Waldenir Rio.  

 

Bernardo Pauleira e a Ogro Jazz Band 

Músico e produtor, Bernardo Pauleira é o cérebro por trás da Ogro Jazz Band, que interpreta 

novos arranjos para clássicos do pop rock universal. Ele já trabalhou em gravadoras 

renomadas, como Warner, Universal e Sony Music, além de contar com sua própria gravadora, 



a Embolacha, desde 2011. Hoje, além de um selo para novos lançamentos e a plataforma de 

financiamento colaborativo (desenvolvida por Bernardo) com mais de 80 projetos de sucesso, 

a Embolacha está focada no desenvolvimento de novas ferramentas e modelos de 

monetização para o mercado da música independente. 

Como produtor, atua nos principais festivais de música do país, desde 2009. Trabalhou como 

produtor artístico de palcos de grandes festivais, como SWU e Lollapalloza (incluindo a edição 

de Las Vegas). Trabalhou de outubro de 2015 a julho de 2017 na Musickeria, atuando 

diretamente no desenvolvimento de conteúdo para importantes agências e grandes marcas do 

mercado publicitário. Recentemente se tornou parceiro da marca para o desenvolvimento de 

shows no Rio de Janeiro e no Brasil, chamados JazzWeCan. 

 

Città Office Mall 

Inaugurado em dezembro de 1999, o Città Office Mall, também conhecido como Shopping 

Città, passa por um grande processo de revitalização para oferecer ainda mais conforto, 

serviços e opções de compra e gastronomia para seus clientes. 

Fruto de um choque de gestão que possibilitou o investimento de aproximadamente 16 

milhões sem nenhum custo extra para condôminos e lojistas, as obras incluem a modernização 

da fachada, das escadas rolantes, banheiros e pátios, entre outras melhorias que estão sendo 

realizadas. 

Com localização privilegiada no coração da Barra da Tijuca, o complexo conta com um prédio 

comercial com 3 pavimentos e 7 blocos corporativos onde destacam-se a segurança, a 

funcionalidade e um ambiente aprazível que recebe eventos memoráveis para a cidade do Rio 

de Janeiro. 

 

Serviço 

DATA: 18 e 19 de outubro 

LOCAL: Shopping Città Office Mall (Av. das Américas, 700 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 

22640-100) 

HORÁRIO:  17 as 21 horas 

CLASSIFICAÇÃO: Livre 

Atrações:  

Shows com o Grupo Pirraça, Ogro Jazz Band, exposição fotográfica e DJs 

 


