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Saiba 
para onde
vai o seu 
dinheiro.

CONSUMO
CONSCIENTE
É POSSÍVEL!



Conforme o tempo foi passando, o Fyah Brechó começou a garimpar, divulgar e

organizar suas entregas com mais frequência, obtendo até um espaço físico para

visitas ao acervo na Zona Norte de São Paulo no Parque Edu Chaves. Buscamos

trazer aos nossos clientes auto estima e o poder de reinventar seu estilo. Além

disso, incentivamos o consumo consciente, a importância de repassar suas roupas

e à preservação do planeta.

SOBRE
O brechó foi inaugurado em 2019 à partir da

necessidade de gerar uma renda extra, onde

através da economia criativa encontramos uma

saída para isso. Começou com algumas peças que

Tina Cratz (idealizadora) e sua mãe, Silmara,

quiseram desapegar e vender a preço de banana. 
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Eu queeeero! Como faço pra ter?

Primeiramente, para adquirir qualquer peça é
preciso entrar em contato através da nossa
página do instagram (@fyahbrecho).

Comente "Eu quero" na publicação ou envie por
direct a aquisição escolhida para realizar a
compra.  Combinaremos tudo por lá.

 Entregamos na capital e no interior de São Paulo.

Capital: Zona Norte e/ou Linha AZUL do metrô.

Interior: Cidade de Engenheiro Coelho, Bairro
Universitário e Região proxima à UNASP/EC.

COMPRA/ENTREGA



FORMAS DE
PAGAMENTO   

O frete é calculado de acordo com seu cep, peso e quantidade de

produtos por pacote. É importantíssimo que seus dados cadastrais

estejam corretos ao finalizar sua compra, assim evitamos que sua

encomende volte pra nós por conta de alguma pequeno erro,

lembramos que o reenvio nesses casos é por conta do cliente.

Dinheiro Depósito Transferência/pix

LEMBRE-SE DE
CALCULAR O FRETE!
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PARCERIAS

Quer fazer uma parceria?Quer fazer uma parceria?Quer fazer uma parceria?

Entre em contato conosco através do e-mailEntre em contato conosco através do e-mailEntre em contato conosco através do e-mail
contatotinacratz@gmail.comcontatotinacratz@gmail.comcontatotinacratz@gmail.com e envie sua proposta!  e envie sua proposta!  e envie sua proposta! 

Aceitamos doações, fazemos triagem e separamosAceitamos doações, fazemos triagem e separamosAceitamos doações, fazemos triagem e separamos
algumas peças para ONGs e instituições de caridade.algumas peças para ONGs e instituições de caridade.algumas peças para ONGs e instituições de caridade.

Também estamos com a agenda disponível para exporTambém estamos com a agenda disponível para exporTambém estamos com a agenda disponível para expor
nossas peças em seu evento, chama!nossas peças em seu evento, chama!nossas peças em seu evento, chama!   

Unir forças é o primeiro ato para uma revolução!



Rede Social:Contato:
Whatsapp

 (11) 9 8695-3172
 

E-mail
contatotinacratz@gmail.com @FYAHBRECHO

WWW.ATRAVESDEUMPRISMA.COM


