Com horário ampliado, Limeira Patchwork acontece no
Shopping Nações de 14 a 16 de setembro
Evento promovido pelo CPP terá 165 estandes e entrada gratuita

Contando com a presença de autoridades, expositores, Imprensa e convidados, a
direção do Centro do Professorado Paulista (CPP) – Regional de Limeira realizou nesta
terça (5), na área do coworking do Shopping Nações, o coquetel de lançamento da 8ª
Limeira Patchwork. Entre os dias 14 e 16 de setembro, o centro comercial receberá a
feira de artesanato, que já se estabelece como uma dos maiores do país no segmento,
pela segunda vez consecutiva.
E a feira chega à edição de 2017 com novidades. Uma delas é o horário, que foi ampliado.
O evento continua com o início às 12h, mas vai terminar às 20h30h, e não mais às 19h,
como nas edições passadas. Além disso, o número de estandes subiu para 165, 37 a mais
que no ano passado. No total, 147 expositores, oriundos de várias cidades paulistas e de
outros Estados, vão oferecer os mais diversos produtos ligados ao patchwork.
O Shopping Nações mais uma vez foi escolhido para abrigar a Limeira Patchwork por
contar com toda a estrutura necessária para oferecer conforto e segurança a expositores
e visitantes. Ambiente climatizado, áreas de lazer e alimentação, espaço coworking,
caixa eletrônico, espaço família e wi-fi gratuito estão entre as comodidades
disponibilizadas no local.
Dora Arcaro, diretora regional do CPP e idealizadora da feira, afirmou que já considera
o Nações “a casa da Limeira Patchwork”. “Muitos expositores me dizem que deixam de
ir para outras feiras conceituadas para nos prestigiar, porque aqui eles não são apenas
números, mas formamos uma família”, destacou.
Lucilene Georgetti, superintendente do shopping, explicou que um trabalho de
revitalização do Nações está em andamento, e que a Limeira Patchwork é parte desse
processo. “É uma parceria que se consolida cada vez mais e que traz benefícios tanto
para a cidade quanto para nossos lojistas”, disse. “O Nações está sempre de braços
abertos para a família limeirense”.
Estiveram presentes ao coquetel o vice-prefeito de Limeira, Júlio César Pereira dos
Santos; o secretário municipal de Turismo, Desenvolvimento e Inovação, Tito Almirall; e
a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, Roberta
Botion.
A entrada na Limeira Patchwork é gratuita, assim como o estacionamento. Em todos os
dias, acontecerão sorteios de brindes e serão realizados cursos. O Shopping Nações fica
na Rodovia Deputado Laércio Corte (Limeira-Piracicaba), 4.500.

SERVIÇO
8ª edição da Limeira Patchwork
Quando: de 14 a 16 de setembro
Horário: das 12h às 20h30
Local: área de expansão no Shopping Nações Limeira
Entrada: gratuita
Estacionamento: gratuito

Obs.: A Limeira Patchwork permite a entrada de crianças e possui acessibilidade para
cadeirantes

