
Città Office Mall recebe em maio a 4ª edição do Rock 80 Festival 
 

Evento solidário e gratuito, que une música e gastronomia, acontecerá nos dias 03, 04 e 05 de 
maio e contará com uma intensa programação de shows de rock dos anos 80 e 90 

 
 

 
Depois de três edições bem sucedidas na Lagoa, Urca e Arpoador, o Rock 80 Festival chega em maio 
ao Città Office Mall. A quarta edição do evento acontece nos dias 03 (sexta-feira), 04 (sábado) e 05 
(domingo) na praça central do Mall, com uma intensa programação que reúne música e 
gastronomia. O evento é gratuito, mas pede-se aos participantes que doem 2 kg de alimentos não 
perecíveis, que serão encaminhados para projetos sociais de entidades assistenciais da cidade.  
 
O festival vai receber durante os três dias diversas atrações num palco montado no centro do Città 
– ao todo 12 bandas independentes irão se apresentar, tocando os mais conhecidos e icônicos 
sucessos do rock nacional e internacional lançados durante os anos 80 e 90. O evento também vai 
trazer para o público presente muitas opções de food trucks, food bikes, cervejas artesanais, drinks 
e gastronomia para todas as idades. Haverá ainda uma área kids para as crianças e será permitida a 
entrada de animais domésticos.  
 
As atrações 
 
Entre as atrações confirmadas estão a banda Playmobille, cujo nome faz referência a um dos mais 
populares brinquedos dos anos 80 e que participou do programa Superstar da Rede Globo, 
emplacou músicas nas novelas Sete Vidas e Malhação, lançou um álbum em 2014 pela Sony e em 
2017 seu primeiro DVD; o carioca Pepê Morais, que é o mais conhecido cover do cantor Cazuza no 
Brasil, e que se apresenta em turnês pelo país todo cantando músicas do artista em sua fase solo e 
também com o Barão Vermelho; a banda Five Minutes of Rain, cujo repertório inclui clássicos do 
pop/rock nacional e internacional dos anos 80, 90 e 2000, indo de Legião Urbana a Charlie Brown, 
de Pink Floyd a Guns N’ Roses, Metallica a Pearl Jam; e a Dauro Prates Rock Band, que apresenta 
para o público não só covers de hits dos anos 80 e 90, como também diversas músicas autorais.  
 
Com mais de 17 milhões de visualizações e 220 mil inscritos em seu canal no YouTube, a Banda Ego 

é outra das atrações confirmadas. Os cariocas que já se apresentam em todo o país, já lançaram o 

disco “Aonde Você For”, de pop rock, e tem uma base fiel de fãs que vem crescendo desde a 

formação da banda em 2009. Outros três nomes já confirmados para o evento são as bandas 

Outros Caras, que apresentam um repertório de músicas autorais e versões de músicas cover 

nacionais em ritmo de space rock, ska e blues; o Lacoustica, que traz o melhor do rock e do pop em 

versões acústicas surpreendentes, apresentando releituras dos clássicos dos anos 80 de maneira 

intimista e sofisticada; e o Rock Blenders, que faz de seu show uma festa animada, tocando os 

grandes sucessos do rock dos anos 70, 80 e 90 nacional e internacional, e fazendo vários "Blends" 

com versões inusitadas e bem-humoradas de clássicos de todos os estilos.  

Além dessas atrações também passarão pelo palco do Rock 80 Festival, no Città Office Mall, as 

bandas 4 Graw, DRB, Electriclove, Fugitivos, Ice N’Fire, Los Tchelos, Sollarium e Bárbara B. A 



programação completa do evento poderá ser consultada no seguinte 

link: https://www.facebook.com/events/840973076253900/ 

 

Corporate Eventos 

  
O Rock 80 Festival é produzido pela Corporate Events Brasil, produtora também responsável 
pelo Blues Rock Festival e pelo UP Rock Festival. Todos os eventos realizados até o momento foram 
gratuitos, mediante a doação de 2 kgs de alimentos não perecíveis. O primeiro evento foi realizado 
em 2017, na Barra da Tijuca e até o final de 2018, mais de 90 toneladas de alimentos foram 
arrecadadas, ajudando diversas famílias e crianças carentes do estado. Segundo Fernando 
Fernandes, proprietário da empresa, a meta para 2019 é dobrar este número. “Criamos estes 
festivais basicamente com dois intuitos: resgatar os clássicos eventos de música ao ar livre e ajudar 
a acabar com a fome, que é um dos grandes males do nosso país. Acredito que se cada um fizer a 
sua parte, teremos um Brasil mais justo daqui para a frente. Nossa meta para este ano é dobrar a 
arrecadação e também expandir as doações para outras cidades e estados”, afirma Fernando. 
 
Sobre o 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. No final de 2019 o shopping ganhará um dos mais modernos 
e maiores teatros da cidade.  
 
Com localização privilegiada no primeiro quilômetro da Barra da Tijuca, o complexo conta com um 
prédio comercial com três pavimentos e sete 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: 
 
  
Evento:  Rock 80 Festival 
 
Datas:   03/05 (sexta-feira), 04/05 (sábado) e 05/05 (domingo) 
 
Horários: 03/05, de 17h à 0h 
  04/05, de 14h às 0h 
  05/05, de 14h às 22h 
 

https://www.facebook.com/events/840973076253900/


Entrada:  Gratuita – solicita-se a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis que serão 
doados a entidades assistenciais que atendem a comunidades carentes 
 
Endereço:  Shopping Città América, Avenida das Américas, número 700, Barra da Tijuca 
 
Classificação: livre 
 
Observações: Em caso de chuva, o evento conta com lugares cobertos. 
Sábado e Domingo: Estacionamento com diária de R$ 6,00 
 
 
Facebook:  https://www.facebook.com/events/840973076253900/ 
 

https://www.facebook.com/events/840973076253900/

