
Para celebrar o Dia das Mães, Città Office Mall recebe o Meet 

Rio Trends com moda, artesanato, música e arte 

 

Com várias edições de sucesso, evento que é focado no 

empreendedorismo feminino chega pela primeira vez à Barra da 

Tijuca, numa edição comemorativa do feriado, de 4 a 6 de maio 

 

Um dos principais feriados do comércio nacional, o Dia das Mães ganha comemoração especial este 

ano no Città Office Mall, com a primeira edição do Meet Rio Trends na Barra da Tijuca. A feira, que 

tem sido um sucesso em edições realizadas em outros polos da cidade, estreia no shopping 

mantendo o seu principal atrativo – um evento focado no empreendedorismo feminino, feito 

basicamente por mulheres e para mulheres. 

E mais: com muita moda, beleza, artesanato, música e arte, além de preços especiais para achar 

aquele presente e celebrar a data. Serão três dias para o público curtir o evento – 04, 05 e 06 de 

maio, tudo com entrada gratuita. Para quem for ao shopping com a garotada ainda pode curtir as 

duas áreas de playground recém inauguradas, disponíveis para o público infantil no horário de 

funcionamento do shopping. 

Além da feira, que terá vários estandes com produtos de moda, beleza, artesanato e agricultura 

familiar, o evento prevê ainda um setor de artesanato, uma exposição de mangá, apresentações 

musicais com o saxofonista André Alves e o cantor Giovanni Ferreira, lançando seu trabalho “Seja!”, 

além de uma live com Janiellen Lopez, MBA em branding, que falará sobre Dicas de presentes para o 

Dia  das Mães,  selecionando várias opções de ofertas com precinhos especiais das lojas do Città e da 

feira. 
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“O Meet é um evento criado para fomentar e divulgar o empreendedorismo feminino nos segmentos 

de moda, beleza e artesanato” explica Magda Cristina Luiz, gestora do projeto. “Segundo o Sebrae, 

um em cada três negócios do Brasil são geridos por mulheres, e é impossível dar conta de toda 

diversidade dessa empreendedoras, cada uma com sua historia, suas dificuldades, e suas conquistas. 

Empreender não é tarefa fácil para o universo feminino,  por isso, estando juntas coletivamente, 

somos mais fortes para enfrentar os desafios da jornada”. 

A feira 

Além das lojas do Shopping, o Meet Rio Trends trará para o Città diversos expositores que trarão 

seus produtos, a preços especiais para o evento. O público poderá encontrar nos stands vestuário 

feminino, calçados, óculos, bolsas artesanais, acessórios, kimonos, produtos para pets e peças de 

decoração. Entre outras lojas estarão expondo Zarrajo Modas, Safe Calçados, Jackie Lunettes, 

Artesanatos Ana Costa, Emme Braun Moda, Caminho do Surf, Maria Gata, Donefy Modas, Pet Party 

Buffet RJ e Velas Ana Barth. 

Também haverá participação da FENIG (Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu), que tem 

um programa pioneiro que atende hoje 2.400 profissionais que vivem do artesanato na região.  Doze 

standes de artesanato estarão montados na feira, apresentando diversos tipos diferentes de 

trabalhos, que podem se transformar em presentes originais e criativos. 

Música e arte 

Para animar o evento, haverá musica no local, uma boa pedida para conciliar com a extensa oferta 

gastronômica existente no Città. No dia 04 haverá Pocket show com o saxofonista André Alves, 

diretor e coordenador da Escola Musical Brothers, e que acabou de ser contemplado com o Projeto 

“Noites com Jazz” pela secretaria de cultura do RJ. Ele apresenta um show com repertório que varia 

entre músicas nacionais e internacionais com influência no Jazz Americano. 

Nos dias 05 e 06 haverá um pocket show com Giovanni Ferreira,  cantor, ator e Modelo com Vitiligo. 

Apaixonado pela arte desde a infância, buscou desenvolver suas aptidões artísticas no teatro, dança e 

canto. Depois de desenvolver o vitiligo, à partir dos 17 anos, começou a voltar seu trabalho a 

questões relacionadas a diversidade e auto aceitação. Participou de apresentações de teatro, 

musicais, shows, clipes musicais, series, etc. Em 2021, Giovanni lançou seu primeiro EP autoral, que 

deram origem ao show que será apresentado no evento. 

O Meet Rio Trends também apresentará uma exposição de desenhos intitulada “Mundo Anime”, 

assinada pelo artista Luis Claudio, formado pela UnigranRio. Ele atua como professor de desenho na 

escola de arte Musical Brothers e no mercado de desenho fazendo quadros para exposição, pinturas 

em paredes e desenhos digitais, com forte influência em desenhos como Mangá, Cartoon, Anime e 

Realismo. 

Live 

Nesta edição especial do Dia das Mães, o Meet Rio traz Janiellen Lopez, influenciadora e modelo,  

formada em Letras e Literaturas pela UFRJ e pós graduada em Marketing e Branding, que fará 

uma live pelo Instagram @cittaofficemall com dicas de presentes para a data especial, destacando 

produtos que poderão ser encontrados nas lojas do shopping e nos expositores da feira. Sempre 

ligada na moda, ela usa seu Instagram para dar dicas de onde encontrar os melhores looks, 

acessórios e sapatos com preços acessíveis pelo RJ! 



Serviço 

Meet Rio Trends – Edição Dia das Mães 

Feira MIX 

Dias 4, 5 e 6 de maio, das 11h às 21h. 

Exposição Mundo Anime 

Dias 4, 5 e 6 de maio, das 11h às 21h. 

Shows   

André Alves Saxofonista 

Dia 4 de maio 

Horários – 13h, 16h,18h. 

Giovanni Ferreira, cantor 

Dias 5 e 6 de maio – Horário –  18h 

Live de Dicas de presentes para o Dia das Mães com Janiellen Lopez 

pelo Instagram @cittaofficemall 

Dia 5 de maio – Horário-15h 

Città Office Mall – Av das Américas, 700 – Barra da Tijuca 
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