
Espaço Cultural
14h00 às 21h00

Venha conhecer as últimas 
novidades e as novas técnicas 
que vão deixar sua clientela 
ainda mais bonita e satisfeita 
e seu negócio mais lucrativo.

Dias 23 e 24 de 
novembro, o Sebrae 
realiza o VI Encontro 
Paraibano da Beleza 
com a presença de  
especialistas na área. 

Essa é uma excelente 
oportunidade para você 
fazer bonito e seu 
salão dar um show de 
eficiência.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
SEBRAE

0800 570 0800

INSCREVA-SE

http://loja.sebraepb.com.br/default.aspx?p=2


14h30 Motivação com Mágica e Humor
, é o palestrante especialista em energizar
e motivar através da Mágica, da interatividade e do
humor. Emoção aliada aos objetivos de cada
empresa, cada cliente para surpreender, transmitir
conteúdo e informação de forma divertida e original.
São mais de 20 anos de carreira, centenas de novos
clientes e quatro entrevistas no Programa do Jô. 

15h30 Tendências em Cortes e Penteados para 2015
 , técnico oficial da Taiff Vis, 
formado na Academia de Longueiras - Argentina, 
formação com especialidade em cortes clássico ao
moderno.

16h30 Make-up Artist
 , é um dos mais requisitados 
profissionais de beleza do Brasil, além de ser
consultor exclusivo do Beleza na Web. Kaká atuou
como consultor oficial das marcas Avon e Boticário,
dando palestras e apontando os produtos e as cores
que fariam parte das linhas de maquiagem. 
O make up artístico produziu mais de 700 capas e
editoriais de moda e beleza de grandes revistas,
como Nova e Playboy. Atualmente é o maquiador
oficial de Adriane Galisteu. Sua marca registrada é o
olho preto, e o maquiador conhece como ninguém a
pele e as preferências das famosas. Kaká Moraes
assina, ainda, a coluna Curso de Make na revista
Nova, além de ministrar cursos pelo país para
profissionais e amadores.

 , ator, apresentador, repórter e empresário.
A personagem se tornou uma referência nacional quando o 
assunto é comunicação, apresentação e animação de Stand 
e Feiras de Beleza de todo o País.

18h00   Visita à feira

 13h00 Cerimonial do evento
 , Apresentador
das maiores feiras da América
Latina-Hair Brasil e Beuaty Fair.

13h00  Cortes e Penteados
, formado pelas academias
Fernando Alves Lougueiras
(Argentina), vem difundido suas
técnicas em todo território
nacional, com vasto conhecimento
na área de colorimetria e cortes. 

14h30 Novas tendências  de Cortes e Visagismo
 , experiência como

cabeleireiro, atuando como técnico em

diversos estados. Instrutor em corte,

calorimetria, anatomia e fisiologia capilar.

Curso em Pivot Point, na cidade de São Paulo.  

Aperfeiçoamento em visagismo.

15h30 Penteados e Cortes
 , é Diretor Artístico da MIX
USE há 8 anos. Atua como responsável
pela criação das inspirações da marca
lançada a cada semestre e apresentada no
Circuito Hair Expression por todo o Brasil. 
Com 30 anos de profissão e diversas especializações em
academias de renome internacional, Paulo tem vivência em
direção e interpretação. No palco do VI Encontro Paraibano
da Beleza, apresenta as inspirações Primavera-Verão 2015
- MIX USE, Geração Z - Conexão entre cores e formas.

17h00 Penteados Clássicos
 , Hair Stylist há
doze anos, atualmente técnica
da Prime, Visat Professional.
Formada em diversas academias do País,
como a Pivot Point, Martin Parsons-USA. 

MANICURE

:
Doenças das unhas, a importância do uso do autoclave na esterilização. 
(Glamour Unhas) 

 

16h40 ás 17h40

Rejuvenescimento com Células Tronco e 
Ácido Hialurônico
 , farmacêutico, bioquímico
e cosmetologista (Valmari) 

18h00 ás 19h00

Como ter Rentabilidade na área da Beleza 
  om especialização em 
ublicidade,ropaganda e arketing, 
negociaçao em galax latin américa.

19h10 ás 20h10

Óleos Essenciais na Estética 
 , reiquiana terapeuta de 
florais e terapias complementares.

14h00 ás 15h00

Acupuntura Estética na Obesidade 
(Valmari) 
 . , professor 
palestrante em medicina tradicional 
chinesa, laser terapia, eletro analgesia e 
eletro acupuntura. Professor no curso de 
pós-graduação em acupuntura da ABA- 
Associação Brasileira de Acupuntura e 
Administrador de Empresas e Nutricionista.

15h30 às 16h30

Laser na Estética Associado a 
Cosmetologia (Valmari)
 , presidente da 
empresa  . 

17h00 ás 19h30

orkshop  

14h00 ás 16h30

Workshop em Unhas em Gel
Unhas em gel, decoração 
encapsulada e com tecido de 
fibra de vidro. Como retirar unha 
em gel com o micromotor. 
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