
Sul Beleza reúne profissionais do segmento em 
novembro 

O encontro profissional da beleza acontecerá de 09 a 11 de novembro, na Fenac, em Novo 
Hamburgo/RS 

 
Nos dias 09, 10 e 11 de novembro, a Fenac, em Novo Hamburgo/RS, recebe a 5ª edição da Sul 
Beleza – Feira Profissional de Beleza, Cabelos, Estética e Bem-estar. O evento busca 
aproximar todos os segmentos e trazer novidades sobre diferentes áreas do setor de beleza: 
cabelos, estética, barbearia, higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, bem-estar e afins, 
gerando negócios e promovendo conhecimento qualificado. A feira é voltada ao público 
profissional, com venda e lançamentos de produtos, equipamentos e serviços das áreas. Nesta 
edição, o evento acontecerá de sábado à segunda-feira. 
 
Para o coordenador da Sul Beleza, Richard Bleyer, a expectativa para esta edição é positiva. 
“Estamos realizando um trabalho intenso na divulgação segmentada e esperamos reunir em 
torno de 20 mil profissionais qualificados do setor durante os três dias”, enfatizou Bleyer. Um 
dos destaques da Sul Beleza deste ano será a diversidade da programação de conteúdo 
profissional. “A Fenac ouviu o público e os expositores da última edição e, para este ano, 
buscou ampliar e diversificar a programação do evento, contemplando com mais intensidade 
outras áreas do segmento, como barbearia, cabelos e embelezamento de mãos”, 
complementou.  
 

Espaços de conhecimento: Congresso Barber é uma das novidades desta edição 
 
Durante os três dias de evento, a feira contará com diversos espaços para formação e 
atualização profissional. A programação conta com workshops, congressos, palestras e 
workshows, abordando temáticas atuais do setor. Entre as novidades desta edição, está o 
Congresso Barber Sul Beleza, que acontecerá no dia 10 de novembro. O congresso é 
organizado pela Fenac e o SINCA/RS (Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, 
Institutos de Beleza e Similares no RS) e abordará tendências e técnicas do universo da 
barbearia, através de profissionais renomados, como Victor Kanavarro, Belo Barber, Babu 
Barber e Josiel Schaper.  
 
O embaixador do Congresso Barber Sul Beleza, Babu Barber, destacou a importância do evento 
na programação da feira. “Será uma oportunidade para reunirmos profissionais e 
apresentarmos diversas técnicas e estilos de barbearia. Teremos palestrantes de alto nível no 
cenário nacional, buscando qualificar os profissionais do mercado com o melhor que a 
barbearia tem a oferecer na atualidade”, enfatizou. “A barbearia gaúcha está em um momento 
muito positivo e é fundamental esse espaço para que o setor cresça de forma sólida, com 
conhecimento e união”, complementou Babu.  
 
Outra grande novidade desta edição da Sul Beleza é a realização do Fórum Beauty Fair de 
Gestores de Salões de Beleza, no dia 11 de novembro. O evento reunirá especialistas como 
Richard Klevenhusen, Marie Suzuki Fujisawa e Karina Melo para compartilhar conhecimento 
sobre: lei salão parceiro, inteligência sistêmica e marketing digital. “A Beauty Fair promoverá 
um fórum de gestão dentro da Sul Beleza porque entende o potencial de eventos regionais 
como este”, enfatiza Bleyer. 
 
Outra atividade da feira será a 2ª edição do INTEGRA - Congresso Master de Estética 
Integrada, organizado pela Fenac, Associação Nacional de Estética e Cosmética do RS (ANEC-



RS) e SINCA/RS. As palestras do INTEGRA acontecerão no dia 09 de novembro e abordarão 
diferentes temas relacionados especificamente à estética, como: micropigmentação; ILIB 
transdérmica; ozonioterapia na estética; peel peelings. O espaço contará com diversos nomes 
de relevância do segmento estético, como: Dr. Ricardo Trajano, Andréia Ferreira, Débora 
Moralles e Prof. Carlos Varella. 
 
Enquanto isso, no Espaço Profissional acontecerão palestras e workshops nos três dias de 
feira, organizados pela Fenac e o SINCA/RS, abordando temáticas como: podologia, 
micropigmentação, estrutura dos salões de beleza no RS, embelezamento das mãos, marketing 
digital, visagismo, maquiagem e penteados, cosmetologia, embelezamento capilar, 
embelezamento de olhar, tendências em barbearia e penteados masculinos. Já no Palco 
Principal, também organizado pela Fenac e SINCA/RS, ocorrerão workshows gratuitos, sem a 
necessidade de inscrição. 
 
Outra novidade deste ano será o conteúdo Manicures Espetaculares, que acontecerá no dia 
10 de novembro, com uma sequência de palestras que abordarão tendências e técnicas do 
universo de embelezamento das mãos. Nesta edição, a Sul Beleza também contará com a 
Batalha dos Barbeiros - Etapa Caxias do Sul nas modalidades Corte Livre, Barba e Freestyle, 
organizado pelo SINCA/RS e Sergio Escola para Cabelereiros, que acontecerá no dia 11 de 
novembro, com regulamento completo disponível no site da Sul Beleza.  
 
A programação completa da Sul Beleza pode ser conferida no site da feira: 
www.sulbeleza.com.br/programacao, onde também é possível verificar quais atividades 
exigem inscrição prévia e o valor de investimento. A programação está sujeita à alteração até 
uma semana antes da realização da feira.  
  
Sobre a feira - A Sul Beleza acontece de 09 a 11 de novembro, das 10 às 20 horas, nos 
pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo/RS. Com entrada gratuita, a feira é destinada aos 
profissionais e estudantes do setor, sendo proibida a entrada de menores de 14 anos. O 
evento é realizado pela Fenac em parceria com o Sindicato dos Salões de Barbeiros, 
Cabeleireiros, Institutos de Beleza e Similares no RS (SINCA/RS), conta com patrocínio: VERO e 
apoio da Prefeitura de Novo Hamburgo. Não é permitida a entrada de menores de 14 anos. 
 
 

http://www.sulbeleza.com.br/programacao

