
Feira da Moda Inverno - FEIMI acontece a partir de maio 

Evento traz novidades que vão desde as tradicionais até as últimas tendências da moda 

 

Blusas, casacos, saias, vestidos, jaquetas de couro e acessórios. Esses são apenas alguns 
dos itens que o consumidor poderá encontrar durante as edições da Feira Moda Inverno 
- FEIMI, tradicional Feira do Circuito das Malhas, que acontece a partir de maio, em três 
edições: a de lançamento, entre os dias 17 e 26 de maio (capital), edição alto inverno 
entre os dias 20 e 30 de junho (São Bernardo do Campo) e a última edição, de 5 a 14 de 
julho (também na capital). 

Com mais de 16 anos de história, anualmente a feira recebe cerca de 150 mil visitantes, 
amantes de moda e também da estação outono-inverno, que poderão encontrar nesse 
ano uma série de novidades, que vão desde as peças mais tradicionais como blusas de 
lã, toucas, pijamas e cachecóis até as últimas tendências como ponchos e estampas 
animal print, listras e xadrez.  

“Nós trazemos fabricantes de diversas cidades, como Monte Sião, Jacutinga, Águas de 
Lindóia, Serra Negra, Ouro Fino, Campos do Jordão e cidades da região Sul. São cerca de 
100 expositores com produtos de qualidade e é essa ideia, reunir em um único lugar os 
melhores fabricantes da moda outono/inverno”, afirma a diretora geral da Feira, Sonia 
Sodré.  

Se antes a feira era unicamente para reunir produtores e consumidores de malhas e 
tricô, hoje, o evento já é reconhecido como um momento de união das melhores 
tendências e produtos outono-inverno. E, segundo a diretora, com o sucesso das edições 
anteriores, a expectativa de público apenas para a edição de lançamento é de mais de 
35 mil visitantes.  

A FEIMI traz, todos os anos, um embaixador que tem como objetivo fomentar ações com 
o GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), pois parte da renda 
da bilheteria é revertida para a instituição. Neste ano, o embaixador escolhido é 
Reynaldo Gianecchini, que segundo Sonia, sempre demonstra muito carinho e respeito 
pelo evento e pelo GRAACC. “O ator já cedeu sua imagem em outras edições, mas 
sempre é uma alegria para nós termos o Gianecchini como embaixador, pois ele nos dá 
muita credibilidade”, finaliza.  

A Feira da Moda Inverno - FEIMI é realizada pela Metroprom e acontece em três edições, 
a de lançamento, na Avenida Paulista, edição alto inverno, em São Bernardo do Campo 
e a última edição, novamente na Avenida Paulista, no Centro de Eventos São Luís, 
próximo à Estação Consolação do Metrô.  

 

Serviço: 

Edição Lançamento 



Datas: 17 a 26 de maio 

Horários: Todos os dias, das 12h às 21h 

Local: Centro de Eventos São Luís, com entrada na Rua Luís Coelho, 323 – Próximo à 
estação Consolação do Metrô 

Ingresso: R$8 – parte da renda da bilheteria será doada para o GRAACC 

Pagamento: Dinheiro e cartão de débito e crédito 

Site: https://feiradamodainverno.com.br/ 

A Feira conta com praça de alimentação  

 

Edição Alto Inverno 

Data: 20 a 30 de julho de 2019 

Local: Pavilhão Vera Cruz – Avenida Lucas Nogueira Garcez – 756 – Centro, São 
Bernardo – SP 

Horário: Segunda à Sexta das 14h às 21h | Sábado, Domingo e Feriados das 12h às 21h 

Entrada: R$8 – parte da renda da bilheteria será doada para o GRAACC 

 

Última edição 
Data: 5 a 14 de julho de 2019 

Local: Centro de Eventos São Luís – Entrada pela Rua Luís Coelho, 323 – Consolação, 
São Paulo – SP 

Horário: Todos os dias das 12h às 21h 

Entrada: R$8 – parte da renda da bilheteria será doada para o GRAACC 

 

https://feiradamodainverno.com.br/

