
 
 

 

 

FÓRUM EDUCACIONAL HAIR BRASIL: 
EVENTO DE EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO SETOR ACONTECE SIMULTÂNEO A 19ª 

EDIÇÃO DA FEIRA 

 

São mais de 100 workshops, congressos, seminários, palestras, encontros e competições realizados 
durante os quatro dias de evento. Destaque da edição é a espaço dedicado para o cuidado com cabelos 

crespos, cachos e ondulados 
 

São Paulo, março de 2022 – A Hair Brasil – Feira Internacional de Beleza, Cabelos e Estética, pioneira em realizar 
eventos educacionais e reforçar a importância da profissionalização do setor de beleza, promove a 19ª edição do 
Fórum Educacional Hair Brasil. A programação intensa de workshops, congressos, seminários, competições, 
palestras e encontros voltados para a atualização profissional acontece entre os dias 26 e 29 de março, no Expo 
Center Norte, em São Paulo.  
 

Durante os quatro dias, os visitantes e participantes do fórum poderão se atualizar e aprender com grandes 
nomes do mercado, como Celso Kamura, Lu Carrilo, Andre Sartori, Rodrigo Cintra, Luiz Crispim, Cris Dios, Negra 
Ba, Rodolfo Carvalho e Warren Norton. "Será a maior edição da Hair Brasil dos últimos anos, levando em 
consideração todos os workshops, campeonatos, oficinas e eventos que acontecerão na feira, consolidando nosso 
pilar educacional nesse momento de retomada", afirma Antonio Carvalho Junior, gerente geral da Hair Brasil. 

 

Dentre os destaques estão a presença do hairstylist especializado em noivas Paulo Persil, que apresentará seu 
método de “Penteado Express”; Cris Dios, do Grupo Laces, terá uma arena exclusiva e conteúdo sobre iniciativas 
e soluções sustentáveis para os salões de beleza, antecipando sua participação na COP27; além do espaço 
inteiramente dedicado aos ondulados, cacheados e crespos com programação voltada para a especialização 
técnico-prática em todos os campos da cosmetologia que cuida desse segmento, que vem crescendo muito nos 
últimos anos com a crescente adesão à transição capilar. 
 

Os interessados em participar do Fórum Educacional Hair Brasil podem adquirir os pacotes a partir de R$185,00. 
Os temas incluem cabelos (cortes, tratamento, coloração e penteado), manicure, maquiagem, negócios e 
gestão, barbearia, visagismo e dermopigmentação. A programação completa e inscrição pode ser feita pelo 
https://www.hairbrasil.com/pagina/forum-educacional-hair-brasil-2022 

 
Serviço: 
Hair Brasil 2022 
19ª edição da Feira Internacional de Beleza, Cabelos e Estética 
De 26 a 29 de março de 2022, das 10h às 20h 
Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme - São Paulo/SP 
Mais informações em: https://hairbrasil.com 
Bilheteria: https://hairbrasil.com/pagina/ingresso-profissional 
Youtube da Hair Brasil: HairBrasil Profissional - YouTube 
Programação do Fórum: Fórum Educacional Hair Brasil 2022 
Credenciamento de imprensa: https://hairbrasil.com/pagina/assessoria-de-imprensa 
@hairbrasil e @suportecomunica 
#agentesevenahairbrasil e #euvouahairbrasil 
 

Informações para a Imprensa 
Suporte Comunicação | @suportecomunica  
Cristina Fernandes: cfernandes@suportecomunicacao.com.br | (11) 95798-7713 
Raisa Scandovieri: rscandovieri@suportecomunicacao.com.br | (11) 97154-3681 
Março/2022 
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