GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

Evento: Casa de Criadores
Data: 8 de maio, às 20:30
Local: Espaço Oficina, Alameda Olga, 197, Barra Funda

Boa noite!

“Moda é sobre duas coisas: a evolução e o oposto”
“Moda é uma linguagem que se cria em roupas para interpretar a realidade”
Karl Lagerfeld

• As definições do polêmico estilista Karl Lagerfeld nos dão a certeza da importância
da moda para a realidade brasileira atual. E mais: a relevância da Casa de Criadores,
sob o comando do brilhante e visionário André Hidalgo, não só para a cidade de São
Paulo, mas também para o Brasil.
• É um prazer estar aqui hoje em mais esta edição deste evento da Casa de Criadores,
que tive a honra de incluir no calendário oficial do Município, quando era vereador
na cidade.
• A Casa de Criadores está há 20 anos (desde 1997) na vanguarda da moda e tem a
missão de aproximar jovens estilistas do mercado da moda, gerando oportunidades,
empregos e fortalecendo o setor.
• Mas este evento é mais do que isso: se propõe a promover e fomentar o debate de
ideias e discussões acerca do tema.

1

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

• Marcelo Sommer, Cavalera, Ronaldo Fraga, Marcelo Quadros, Carlota Joaquina, André
Lima, Karlla Girotto, Mário Queiroz, V.Rom, Lorenzo Merlino, Fábia Bercsek, Priscila
Darolt, Simone Nunes, Erika Ikezili, Giselle Nasser, Samuel Cirnansck, Rita Wainer, Elisa
Chanan, Juliana Jabour, Icarius, Jeziel Moraes, Gêmeas, Walério Araújo, João Pimenta
e Gustavo Silvestre surgiram neste espaço. Hoje, os cinco jovens estilistas que se
apresentam aqui, com certeza irão figurar em cenário nacional.

• Gosto de estar próximo de jovens, jovens empreendedores, com muita criatividade e
espírito de luta. Vivemos em um inegável momento de crise, cuja superação só
depende de nós mesmos.
• Nós, do Governo do Estado de São Paulo, e esta é uma determinação do governador
Geraldo Alckmin, apoiamos iniciativas como esta da Casa de Criadores porque,
atualmente, nem setor público nem iniciativa privada podem viver isolados em ilhas.
Neste sentido, parcerias são fundamentais.

Parabéns a todos os envolvidos!
Juntos São Paulo pode ser para todos!

Muito obrigado
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