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O Fashion Col – maior competição de moda e criatividade de Colatina acontece neste fim de
semana, entre os dias 25 e 27 de novembro. O evento tem como objetivo promover o setor de moda
e vestuário na cidade, mostrando sua força nos dias atuais, estimular a economia criativa no
município, impulsionar o surgimento de novos negócios e aumentar a interação entre empresas do
setor, Prefeitura, Instituições e Sistema S.
A temática do Fashion Col 2022 será STREET STYLE – Jeanswear. As equipes selecionadas terão
como desafios: a confecção e customização de uma calça jeans; a customização de uma camiseta
básica; a montagem de um look completo; e a conceitualização de marca. Para avaliar o
desempenho de cada equipe, será realizado um desfile ao fim do evento.
O evento é realizado pela Prefeitura de Colatina, por meio da Secretaria Municipal de Ciência,
Tecnologia e Inovação (Secti), em conjunto com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai/Colatina). Conta com patrocínio da GB Sustentabilidade e Tecnologia e a Companhia

Prefeitura Municipal de Colatina
Page: 1

Brasileira de Jeans (CBJ), e parceria do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Colatina e Região
(Sinvesco), Shopping Moda Brasil, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e as marcas Marcí Vago e Allma.
Evento
As equipes serão formadas por meio de sorteio, na abertura do evento, no dia 25 de novembro, às
19 horas, no Senai Colatina.
Já a competição acontece entre os dias 25 e 27 de novembro e o desfile e fechamento do Fashion
Col no dia 27, a partir das 17h, também no Senai.
Desafios
A temática do Fashion Col 2022 será STREET STYLE – Jeanswear. As equipes selecionadas terão
como desafios: a confecção e customização de uma calça jeans; a customização de uma camiseta
básica; a montagem de um look completo; e a conceitualização de marca. Para avaliar o
desempenho de cada equipe, será realizado um desfile ao fim do evento.
Durante o período de desenvolvimento da peça, ocorrerão ações de mentoria para suporte ao
desenvolvimento e esclarecimento de dúvidas em torno do tema da competição. Ainda, para
auxiliar no desenvolvimento do modelo de negócio, os participantes receberão uma oficina online
sobre Negócios.
As equipes também terão como parte do desafio escolher a pessoa que irá desfilar com suas peças.
Não é necessário que a/o modelo se inscreva, visto que será convidada (o) pela equipe. Serão
disponibilizadas oficinas para modelos durante o período da competição, não sendo necessária,
nem incentivada, a escolha de um (a) modelo profissional para desfilar. Além disso, os organizadores
reforçam a importância da representatividade e diversidade no evento e nas passarelas.
Premiação
Como premiações, todos os competidores ganharão uma bolsa para um curso do Senai e serão
convidados a participar com desfile e apresentação no 3° Encontro pela Inovação de Colatina
(EPICO).
A equipe colocada em 1° lugar terá como premiação:
– Todos os membros receberão um troféu confeccionado pelos alunos do Senai;
– Até 03 bolsas de estágio na empresa GB Tecnologia e Sustentabilidade, com remuneração de um
salário mínimo para 6h diárias durante seis meses;
– Curso Online – Denim City para equipe;
– 60 horas de mentoria de negócios, jurídica e contábil, com espaço de trabalho por dois meses,
oferecidos pela Bbutton Ventures.
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A equipe colocada em 2° lugar terá como premiação:
– Todos os membros receberão um troféu confeccionado pelos alunos do Senai;
– 40 horas de mentoria de negócios e jurídica, com de espaço de trabalho por dois meses,
oferecidos pela Bbutton Ventures.
A equipe colocada em 3° lugar terá como premiação:
– Todos os membros receberão troféu confeccionado pelos alunos do Senai;
– 20 horas de mentoria de negócios e mercado, com espaço de trabalho por dois meses, oferecidos
pela Bbutton Ventures.
Modelo:
– A/O modelo representante da equipe vencedora terá como premiação a participação em uma
sessão de fotos para uma campanha do Shopping Moda Brasil em 2023.
Confira o guia de participação do Fashion Col
Serviço:
Fashion Col
Dias: 25, 26 e 27 de novembro
Local: Senai Colatina
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação – PMC
Eduardo Candeias / Katler Dettmann / Maria Tereza Paulino
(27) 3177-7045
imprensa@colatina.es.gov.br
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