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FEIRA DO CIRCUITO DAS MALHAS OFERECE BOAS DICAS 
PARA ANTECIPAR PRESENTE PARA O DIA DOS PAIS 

 
• A moda do filho vestir-se igual ao pai ganha espaço no mercado e as marcas 

de moda outono-inverno apresentam novidades no Centro de Eventos São Luís 

• Essa é a última oportunidade para que os consumidores possam adquirir 

malhas, peças e acessórios de 90 fabricantes dos principais polos do país 

• Evento na Paulista tem um posto de coleta de agasalhos em bom estado de 

conservação, que serão, posteriormente, distribuídos para famílias carentes  

Julho de 2017 – O Dia dos Pais só será comemorado em 13 de agosto. Uma 

das datas mais importantes para o varejo nacional, porém, já está no radar dos 

consumidores que buscam preço e qualidade. E uma boa oportunidade para 

quem está atrás desses dois importantes fatores é a Edição Grande Liquidação 
da Feira do Circuito das Malhas, no Centro de Eventos São Luís, em São 

Paulo, que acaba de ser prorrogada até 23 de julho, com o objetivo de atrair 

pelo menos 60 mil visitantes.  

Entre as peças apresentadas pelos 90 fabricantes presentes na feira desde o 

último dia 7 estão as malhas, inclusive pijamas, de coleções pai e filho. A moda 

do filho vestir-se igual ao pai ganha espaço no mercado e as marcas de moda 

outono-inverno apresentam suas novidades na Feira do Circuito das Malhas. 

“Qual criança não quer imitar o pai? E pensando no dia deles, em agosto, nossos 

expositores apresentam peças super confortáveis que compõem lindos looks 

que, além de não tirarem a inocência das crianças, deixam os homens muito 

elegantes”, afirma Raquel Sodré, cool hunter da feira.  

Confira abaixo algumas peças que poderão ser encontradas no Centro de 

Eventos São Luís, em São Paulo:  

 

                              Adulto: R$ 99,90 e Infantil: R$ 79,90 

 

 



   

 

 

 

  

Adulto: R$ 99,90 e Infantil: R$ 79,90  

 

 

 

 

Pijamas 

Adulto - R$ 70,00 

Tam. 2 e 4 - R$ 45,00 

Tam. 6, 8 e 10 - R$ 54,00 

Tam. 12, 14 e 16 – R$ 65,00 
 

 



   

 

 

 

Peças selecionadas por uma curadoria - Neste ano, segundo a idealizadora 

do projeto e coordenadora da Feira do Circuito das Malhas, Sonia Sodré, as 

peças foram selecionadas por uma curadoria diferenciada para as coleções que 

são apresentadas no Centro de Eventos São Luís pelos fabricantes. “Estamos 

aproximando os compradores das passarelas com itens de qualidade, tendência 

e glamour, que estarão nas principais vitrines nacionais”, diz a empresária.  

A boa notícia nessa terceira e última edição do ano é que os preços, que já 

chegavam a até 60% menores do que o varejo tradicional, estão ainda mais 

baixos. Além das malhas das coleções pai e filho, peças que eram vendidas por 

R$ 50,00 nas duas primeiras edições (Família e Namorados, realizadas, 
respectivamente, em maio e junho) poderão ser encontradas por R$ 35,00. As 

de R$ 100,00 saem por R$ 80,00. O evento é referência em moda outono-

inverno há 14 anos.  

Fabricantes dos principais polos do país - As cerca de 90 marcas fabricantes 

de moda feminina, masculina e infantil participantes da Feira do Circuito das 

Malhas são oriundas dos principais polos como Monte Sião, conhecida como a 

Capital Nacional do Tricô, e Jacutinga, reduto da moda fashion mineira. Muito 

valorizada nas principais butiques nacionais, a moda mineira destaca-se pelo 

cuidado com o acabamento e com os detalhes, que valorizam sempre o uso de 

materiais artesanais, como crochê, renda e aplicações de patches, promovendo 

peças exclusivas que se destacam no mercado brasileiro.  

Há ainda expositores de Serra Negra e Águas de Lindóia, cidades do interior de 
São Paulo que também são referências no setor de malhas. Os produtos de lã e 

de couro, como os tradicionais casacos e jaquetas, por sua vez, serão 

apresentados por fabricantes da Serra Gaúcha e do Paraná, polos da moda da 

região Sul do país, que trazem para São Paulo as novas tendências do setor, 

elaboradas por estilistas e consultores de moda.  

 

Doações de agasalhos para entidades filantrópicas – A exemplo do que fez 

em São Bernardo do Campo, com a criação do Estande da Solidariedade, a Feira 

do Circuito das Malhas terá um posto de coleta de agasalhos em bom estado 

de conservação, que serão, posteriormente, distribuídos para famílias carentes 

assistidas por entidades filantrópicas. “Sempre quis fazer essa campanha, mas 

não conseguimos em anos anteriores. Certamente, muitos visitantes da feira 

têm, em seus guarda-roupas, peças de agasalho e calçados que não são mais 
utilizados, mas que poderão aquecer muitas vidas. Tudo o que for arrecadado 

nós entregaremos nas mãos de pessoas que saberão dar muito bem o destino 

final às peças”, argumenta Sonia Sodré.  

 

 

 

 



   

 

 

 

SERVIÇO  

FEIRA DO CIRCUITO DAS MALHAS 

Até 23 de julho  

Edição Grande Liquidação  

Centro de Eventos São Luís, em São Paulo (Metrô Consolação) 

Entrada pela Rua Luís Coelho, 323 

Todos os dias, das 12h às 21h 

Entrada: R$ 6,00 (pessoas acima de 60 anos e crianças até 12 anos não pagam 

entrada) 

Estacionamento no local 
Espaço reservado para alimentação e disponibilidade de carrinhos para seus pets 

Pagamento: à vista, em dinheiro, cheque ou cartões de débito e crédito; 

parcelado, cheque ou cartões de crédito Visa e Mastercard 

 

Assessoria de Imprensa da Feira do Circuito das Malhas  

Core Group (www.coregroup.com.br) 
Karina Spedanieri (karina@coregroup.com.br) – Tel. (11) 2832-5501 

Sandra Takata (sandra@coregroup.com.br) – Tel. (11) 2832-5507 

Helder Horikawa (helder@coregroup.com.br) – Tel. (11) 2832-5511 
 


