
2ª edição da Sul Beleza acontece em novembro 
 
Profissionais do setor se encontram na Fenac, em Novo Hamburgo 
 
Desde 2015, novembro se tornou o mês oficial da beleza em Novo Hamburgo. Isso porque, 
neste mês, entre os dias 06 e 08, a cidade recebe a Sul Beleza – feira profissional voltada à 
beleza, estética, bem-estar e higiene pessoal. O evento ocorre das 10 às 20 horas, na Fenac, e 
tem como objetivo levar conhecimento e fortalecer os negócios do mercado da beleza da 
região sul. Mais de 50 marcas deverão expor produtos e serviços relacionados à coloração, 
penteados, técnicas de corte, estética, maquiagem, tratamentos estéticos e demais 
procedimentos que envolvem o setor da beleza. Além da área de exposição, o evento incentiva 
a renovação do conhecimento, já que conta com uma extensa programação técnica que 
aborda todas as áreas do mercado da beleza.   
 
Na última edição, a feira contou com mais de 9 mil visitantes, que buscaram novos 
fornecedores e participaram das palestras no espaço profissional. Para 2016, a feira 
apresentará novidades tanto no conteúdo da programação, quanto nas marcas e segmentos 
que farão parte da área de expositores. Entre as atrações mais aguardadas pelo público 
visitante, estão palestras e workshops que abordam os mais variados temas do setor. 
Barbearia, corte e visagismo, mega hair de sobrancelhas, inovações na área da estética, 
maquiagem e empreendedorismo são alguns dos vários assuntos discutidos durante os três 
dias de evento. A programação técnica conta com mais de 100 diferentes itens.  
 
A Sul Beleza é promovida pela Fenac, juntamente com o SincaRS - Sindicato dos Salões de 
Barbeiros, cabeleireiros, institutos de beleza e similares do Estado do Rio Grande do Sul.  Os 
profissionais da beleza já podem acessar o site www.sulbeleza.com.br para saber mais 
informações, realizar o seu credenciamento antecipado e adquirir seu passaporte para os três 
dias de evento. 
 
 


