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MODA PLUS SIZE É DESTAQUE NO RETORNO DA FEIRA DO 
CIRCUITO DAS MALHAS AO CENTRO DE EVENTOS SÃO LUÍS 

 
• A moda GG ganha espaço e os fabricantes desenvolvem coleções com 

qualidade, bom caimento e modelos que se adaptem a suas curvas  

• Segundo a Abravest, o mercado plus size cresce 6% e movimenta cerca de 

R$ 5 bilhões; feira é uma excelente oportunidade para conhecer novidades 

• A boa notícia nessa terceira edição é que os preços, que já chegavam a até 

60% menores do que o varejo tradicional, estão ainda mais baixos 

Julho de 2017 – Nos últimos dez anos, entre 2006 e 2016, o índice de 

brasileiros que sofrem com o problema da obesidade passou de 11,8% para 

18,9%, segundo pesquisa do Ministério da Saúde. Trocando em miúdos, uma 

em cada cinco pessoas no país está acima do peso e o índice aumenta com o 
avanço da idade, mas, mesmo entre aqueles de 25 a 44 anos, o número é alto, 

chegando a 17%. Segundo a Associação Brasileira do Vestuário (Abravest), o 

mercado plus size no varejo nacional cresce 6% e movimenta cerca de R$ 5 

bilhões anualmente. Esse percentual corresponde a cerca de 300 lojas físicas e 

aproximadamente 60 virtuais.  

De olho nesse público que usa roupas acima do tamanho 44, os fabricantes de 

malhas, acessórios e calçados da moda outono-inverno de Monte Sião, 

Jacutinga, Serra Negra, Águas de Lindóia e do sul do país, presentes na Feira 

do Circuito das Malhas, apresentam muitas novidades no Centro de Eventos 

São Luís, em São Paulo. “A moda GG ganha espaço e os fabricantes desenvolvem 

coleções com qualidade, bom caimento e modelos que se adaptem a suas 

curvas”, explica a cool hunter da feira, Raquel Sodré. “Esse nicho é formado por 
homens e mulheres, jovens e adultos, que não querem apenas vestir uma roupa 

que atenda ao seu número, mas, principalmente, ressaltar seu estilo e beleza 

com roupas e acessórios da moda”, completa.  

Mais descontos na Grande Liquidação - A Edição Grande Liquidação da Feira 

do Circuito das Malhas ocorre entre os dias 7 e 16 de julho. Depois de reunir 

50 mil pessoas na Edição Família no Centro de Eventos São Luís, em São Paulo, 

em maio, e outras 55 mil na Edição Namorados no Pavilhão Vera Cruz, em São 

Bernardo do Campo, no Grande ABC, no mês de junho, o evento volta à região 

da Avenida Paulista com o objetivo de atrair pelo menos 60 mil visitantes. 

Também será a última oportunidade para que os consumidores conheçam a 

moda inverno diretamente de 90 fabricantes dos principais polos do país.  

 

 

 



   

 

 

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. Peças que eram vendidas por R$ 50,00 nas duas primeiras edições 

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.  

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 a idealizadora 

e coordenadora da feira, Sonia Sodré.  

SERVIÇO  

FEIRA DO CIRCUITO DAS MALHAS 

De 7 a 16 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 
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