
Após sucesso da Aljoias, Limeira 
Patchwork também será realizada no 
Shopping Nações 
 
Evento promovido pelo CPP acontecerá de 15 a 17 de setembro 
 

Após o sucesso da Aljoias (Feira Internacional de Joias Folheadas, Brutos, Máquinas, 

Insumos e Serviço), que pela primeira vez foi realizada no Shopping Nações, em março, 

outro grande evento será beneficiado com toda a estrutura oferecida pelo local. O Centro do 

Professorado Paulista (CPP) – Regional de Limeira anunciou que vai levar para o shopping 

a 7ª edição do Limeira Patchwork, feira de artesanato que é destaque no calendário das 

atividades limeirenses e que acontecerá de 15 a 17 de setembro. 

“Acreditamos que, no novo local, vai dobrar o público visitante. Estamos muito ansiosos 

para a edição deste ano”, antecipa Dora Arcaro, diretora geral do CPP-Limeira. “Visitamos 

outras feiras de alto nível e o que nos chamava a atenção era o padrão de atendimento. 

Percebemos então a necessidade de nos adequar para atingir essa excelência e, agora no 

shopping, vamos conseguir”. 

“Tenho uma expectativa muito positiva de que o público será mais bem atendido em um 

ambiente mais agradável, mais seguro, com estrutura melhor e estacionamento amplo”, 

complementa Sandra Mara Beck, diretora administrativa do CPP-Limeira. “Tudo isso 

contribui para que a feira cresça ainda mais. O espaço onde os expositores ficarão também 

vai agradar muito. Já enviamos algumas fotos e eles gostaram bastante da novidade”. 

Segundo Dora, o pavilhão do Centro Municipal de Eventos, onde a feira acontecia, já não 

era mais condizente com o porte que a Limeira Patchwork tem hoje. “O Centro de Eventos 

já não atendia nossas necessidades”, afirma. “Com a possibilidade de irmos a um local melhor 

e mais estruturado, iremos também inserir na Limeira Patchwork um padrão que as outras 

feiras do segmento já possuem pelo Brasil”, concorda Sandra.   

Em 2015, o evento contou com 157 estandes e mais de 100 expositores, que atraíram um 

público de aproximadamente 10 mil visitantes. Com entrada franca, a feira ainda contará com 

o estacionamento gratuito do Shopping Nações, que dispõe de duas mil vagas. 


