
   

 

 
Sugestão de pauta: Moda l Tendências l Feminina l Dia dos Namorados 
 

CONFIRA BOAS DICAS DE PEÇAS PARA O OUTONO E 

INVERNO PARA PRESENTEAR NO DIA DOS NAMORADOS  

• Feira do Circuito das Malhas 2017 oferece peças diretamente dos 

fabricantes, com preços até 60% menores do que os oferecidos pelas lojas   

• Feira do Circuito das Malhas apresenta peças para o público final criadas 
por 90 fabricantes dos principais polos de moda outono/inverno do país 

• Evento, com ampla variedade de coleções feitas por estilistas dos principais 

polos da moda, ocorre entre os dias 9 e 18 de junho em São Bernardo do Campo 

 

Junho de 2017 – O Dia dos Namorados, em 12 de junho, está chegando e os 

casais apaixonados já estão pensando no presente que vão dar para a pessoa 

amada. As mulheres, por terem maior preocupação com a beleza, também 

imaginam o look que vão usar nessa noite tão especial. Mas, ao mesmo tempo, 

o país ainda enfrenta uma crise econômica e com isso, escolher uma peça de 

roupa que traga aquele “estilo fashion” com qualidade gastando pouco para 

essas ocasiões é uma ótima opção.  

Segundo Raquel Sodré, consultora de moda e cool hunter da Feira do Circuito 

das Malhas (www.feiradocircuitodasmalhas.com.br), cada vez mais é preciso 

pensar em um consumo inteligente e adquirir peças fáceis para combinações e 

que durem por anos, agregando beleza, qualidade permitindo o uso em 

diferentes datas comemorativas, assim como no Dia dos Namorados.  

A seguir, confira peças da estação outono/inverno 2017 disponíveis na Feira do 

Circuito das Malhas, que ocorre entre os dias 9 e 18 de junho no Pavilhão Vera 

Cruz, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC. O evento, com preços de 

fábrica que podem chegar a até 60% de desconto se comparados ao varejo 

tradicional, traz peças de excelente qualidade criadas por 90 fabricantes dos 

principais polos da moda feminina, masculina e infantil do país.  

 

 

Saia plissada curta a partir de R$ 99,00 

 

http://www.feiradocircuitodasmalhas.com.br/


   

 

 

 

Colete R$ 199,90 

 

R$ 130,00 – Casaco 

 

 

R$ 259,00 

 



   

 

 

Saia R$ 50,00 

 

 

 

R$ 50,00 

 

 

Blusa R$ 109,90 



   

 

 

R$ 130,00 

 

 

Blusa R$ 79,90 

 

Sobre a Feira do Circuito das Malhas - Referência em moda outono e inverno 

há 14 anos, a Feira Circuito das Malhas traz coleções de 90 marcas 

fabricantes de moda feminina, masculina e infantil oriundas dos principais polos 

como Monte Sião, conhecida como a Capital Nacional do Tricô, e Jacutinga, 

reduto da moda fashion mineira. 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, e o que é melhor, a 

preços de fábrica. 

 

 

 

 
 

 



   

 

 

 

 

SERVIÇO  

FEIRA DO CIRCUITO DAS MALHAS – Edição Namorados 

De 9 a 18 de junho 

Endereço: Pavilhão Vera Cruz 

Avenida Lucas Nogueira Garcez, 756 – Centro, São Bernardo do Campo 

Horário: De segunda à sexta-feira: das 14h às 21h 

Sábados, domingos e feriados:  das 12h às 21h 

Entrada: franca 

Estacionamento gratuito no local 
Espaço reservado para alimentação no local 

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 
 


