
 

 
Departamento de Comunicação 

 

                                                                                     Clipping 

Veículo: Jornal Bom Dia 

Editoria: Economia 

Local/Abrangência: Erechim/RS 

Link/Página: 

https://www.jornalbomdia.com.br/noticia/26810/da-industria-

textil-a-um-polo-da-moda 

Economia 

Da indústria têxtil a um polo da moda 

Programação do Erechim Moda Show exalta o potencial do setor na regiãoa indústria têxtil a um polo da moda 

 

Por Amanda Mendes 

Foto Divulgação 

Iniciou na noite de ontem (12), a quarta edição do Erechim Moda Show, evento que busca potencializar o setor 

têxtil e de vestuário na região do Alto Uruguai.  

A programação conta com diversas atividades destinadas a empresários, varejistas e estudantes, visando 

intensificar as ações que despertam o interesse na área para tornar o município um polo da moda.  

A abertura contou com a presença do presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário do Alto Uruguai 

(Sindivest), Evaldo Anziliero, do diretor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), Eduardo Predebon e do 

prefeito de Erechim, Luiz Francisco Schmidt.  

Na oportunidade, as autoridades enfatizaram a importância do evento para o fomento no setor têxtil e de 

vestuário do município.  

Conforme o presidente do Sindivest, Evaldo Anzileiro, o espaço oportuniza apresentar um panorama do cenário 

atual da moda e projetar estratégias que fortaleçam o seguimento tanto no município  quanto na região do Alto 

Uruguai.  

Neste sentido, para o diretor do IFRS, a criação do curso de tecnologia em Design de Moda fortalece o setor, 

formando novos profissionais a cada três anos.  

Após a abertura, ocorreram três palestras que abordaram temas como:  o suporte da tecnologia na indústria, a 

comunicação e a influência digital na moda, além de estratégias para aumentar os resultados.  

A programação encerra hoje (13) e a primeira palestra acontece às 19h10 com o tema “Conectando a indústria 

e o varejo da moda RS”. O convidado especial será Paulo Kruse, presidente do Sindilojas de Porto Alegre. Já às 

20h15 haverá o desfile “Contrastes e rearranjos”, sob a coordenação do IFRS Fashion. Para finalizar está 

prevista a palestra “Seja você quem cria, quem vende ou quem usa moda”, com o estilista Arlindo Grund, do 

programa Esquadrão da Moda. 



 


