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Atelier Bia Verdi e Mole Bags lançam nova coleção na loja 
Tororó do MCB 

Coquetel acontece no dia 08 de maio, terça-feira, e conta com produtos de outras oito 
marcas convidadas 

 
 
 
A Tororó, loja do Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria de Cultura do 
Estado de São Paulo, sediará o lançamento das novas coleções do Atelier Bia Verdi e da 
Mole Bags, no dia 08 de maio, terça-feira, das 18h às 21h, com entrada gratuita.  
 
Desde 2010, o atelier gaúcho Bia Verdi cria peças em tricô como tecidos, bijuterias, 
móveis e luminárias. Suas produções têm com prioridade o conforto. Já a Mole Bags, 
há quase quatro anos costura a mão bolsas artesanais com couro reaproveitado, 
combinando textura e cores. 
 
O coquetel de lançamento também contará com produtos das marcas convidadas 
parceiras loja como Anami, Atelier VM, Popoke, Samantha Ortiz e Suzana Fernandez. 



 
Sobre a Tororó  
Criada pela designer Marisa Ota, em parceria com Renato Imbroisi e Eurico Ugaya, a 
Tororó abrange uma variedade de objetos característicos da casa brasileira. Livros, 
objetos de decoração, luminárias, almofadas, cerâmica, tecelagem, design em 
madeira, pinturas, design em papelão, joalheria, design de roupas, acessórios e muitos 
outros produtos compõem a loja. 

 
Sobre o MCB 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São 
Paulo, dedica-se à preservação e difusão da cultura material da casa brasileira, sendo o 
único museu do país especializado em arquitetura e design. A programação do MCB 
contempla exposições temporárias e de longa duração, com uma agenda que possui 
também atividades do serviço educativo, debates, palestras e publicações 
contextualizando a vocação do museu para a formação de um pensamento crítico em 
temas como arquitetura, urbanismo, habitação, economia criativa, mobilidade urbana 
e sustentabilidade. Dentre suas inúmeras iniciativas, destacam-se o Prêmio Design 
MCB, principal premiação do segmento no país, realizado desde 1986; e o projeto 
Casas do Brasil, de resgate e preservação da memória sobre a rica diversidade do 
morar no país. 
 
SERVIÇO 
Evento de lançamento de coleção do Atelier Bia Verdi e da Mole Bags  
Dia: 08 de maio, terça-feira, das 18h às 21h.  
Entrada gratuita 
 
Toróró, loja do MCB 
Av. Faria Lima, 2705 
Tel.: (11) 3814-0411 
 
VISITAÇÃO MCB  
De terça a domingo, das 10h00 às 18h00 
Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são 
isentos | Pessoas com deficiência e seu acompanhante pagam meia-entrada 
Gratuito aos finais de semana e feriados 
Acessibilidade no local 
Bicicletário com 40 vagas | Estacionamento pago no local 
 
Visitas orientadas: (11) 3026.3913 | agendamento@mcb.org.br | www.mcb.org.br   
 
Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 
Suzana Gnipper – (11) 3026-3910 | comunicacao@mcb.org.br  
Jaqueline Caires – (11) 3026-3900 | analistacomunicacao2@mcb.org.br 
Diane Nascimento – (11) 3026-3900 | estcomunicacao@mcb.org.br 
 
 
 

mailto:agendamento@mcb.org.br
http://www.mcb.org.br/
mailto:comunicacao@mcb.org.br
mailto:analistacomunicacao2@mcb.org.br

