
 

 

 

Indústria têxtil mineira é destaque no line-up do Minas Trend 

Desfile, batizado de "Passarela Têxtil", mostrará a versatilidade e a relevância 

do algodão para a cadeia produtiva da moda 

 

Pela primeira vez em sua história, o Minas Trend traz um desfile coletivo 

destacando o setor têxtil. Seis indústrias mineiras do segmento apresentarão o 

algodão como estrela principal no desfile Passarela Têxtil, na próxima terça-

feira, dia 22, às 21h, no Expominas. A proposta é destacar a força e a resistência 

do algodão em 30 looks produzidos em parceria com o SENAI Modatec - centro 

de referência de criação e produção do vestuário do Sistema FIEMG - que atua 

na formação de profissionais para a indústria de confecção de roupas, calçados, 

bolsas e joias. 

 

“Queremos trabalhar as transformações do ser humano por meio de uma 

matéria-prima que é leve e ao mesmo tempo resistente. As roupas 

confeccionadas em algodão são peças duráveis que carregam histórias e 

emoções, podendo ultrapassar gerações", explica Davi Leite, stylist do desfile. 

Toda a coleção foi pensada com o intuito de reaproveitar os resíduos da 

produção. Além disso, os looks criados são customizáveis e podem ganhar novas 

formas, transformando uma peça em várias outras.    

 

Com beleza assinada por Ricardo dos Anjos (diretor criativo do salão House of 

Beauty e consultor expert d’O Boticário) e direção por Bill Macintyre (diretor de 

desfiles do Minas Trend), o “Passarela Têxtil” contará com criações das marcas 

Cedro Têxtil, Tear Têxtil, Fabril Mascarenhas, Santanense, Cataguases e São 

Joanense. Serão cinco looks de cada uma delas. A criação e o desenvolvimento 

são de Amanda Leão e Alba Lima. A canção “Sonhos que podemos ter” do grupo 

Engenheiros do Hawaí, conduzirá o desfile, que traz como mote o tema 

“Tecendo Futuros”. 

 



 

 

Quatro alunos do SENAI Modatec integram a equipe do Passarela Têxtil. A 

participação na produção do evento é o reconhecimento ao desempenho dos 

estudantes no curso de moda da instituição.  

 

 

SERVIÇOS:  

Passarela Têxtil 

22/10, terça-feira - 21h 

Local: Expominas – BH  
 


