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Nota Oficial Nº 83/2018 
Pauta: Lei 13.643/2018 Regulamentação da Profissão de Estética e Cosmetologia 
 
Prezados Colegas de Profissão, 
 
Informamos a todos que o PL 7933/2014 que foi solicitado pela SindEstética SP, EM 2014, foi apensado ao 
959/2003 que é o PL original que elevou todos os demais, tempos depois surgiu o PL 77 do SindEstétic RJ, que 
também foi apensado ao 959/2003.  
Após discussão na Camâra Federal seguiu para o Senado Federal, o PL 77, ocorre que esse PL de autoria da 
Deputada Federal Soraya Santos – RJ,  deletava completamente 720.000 profissionais de cursos livres no Brasil.  
 
Com isso, a SindEstética SP , Associação Estadual de Estética e Cosmética Rio Grande do Sul e SindEsteticistas – 
ES, se mobilizou para que fosse efetuado em caráter de URGÊNCIA uma substituição no texto do PL 77 do RJ. 
Visto que o PL 7933/2014 criado pela SindEstética SP, que abraçava todos os profissionais Auxiliares, técnicos e 
Nível de Graduação Superior, havia sido por vaidades, por orgulho, demasiadamente massacrado, conforme 
pequeno exemplo na  foto abaixo: 
 

 
 Foto pública disponível no google a quem possa interessar. 

 
Mas, somos confiantes em um Criador do céu e da Terra, jamais aceitaríamos que fossem DELETADOS 
nosso exército de profissionais no Brasil.  
E literalmente, nos últimos minutos do segundo tempo, conseguimos que fosse para SANÇÃO 
PRESIDENCIAL o texto substitutivo, que rapidamente foi abraçado pela Senadora Ana Amélia, RS - Rio 
Grande do Sul.  
 
Portanto, profissionais de estética do nosso Brasil, nossa profissão está REGULAMENTADA, abraçando 
todos vocês.  
 
E agora?  
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Agora vamos iniciar nova etapa para Regulamentar o exercício da Atividade de acordo com os graus de 
habilitação. 
 
Pedimos, neste momento que leia o que você estará apoiando, tome cuidado, tenha cautela.  
Deixe o orgulho de lado, abrace seu colega de profissão seja ele um profissional de nível livre, técnico 
ou superior.  
Seguiremos todos juntos para Regulamentar o exercício de cada um, de acordo com seu nível 
acadêmico.  
Fiquem tranquilos, A SINDESTETICA SP ABRAÇA, ONTEM, HOJE E SEMPRE, AS 3 MODALIDADES 
PROFISSIONAL. 
 
A Daniela Lopez, Presidente da Sindestética, iniciou a profissão em cursos livres, jamais irá abandonar 
sua raiz.  
 
Eis o motivo, dessa rivalidade tão estúpida que fomos apedrejados nesses últimos anos, somente 
porque defendemos o curso livre de 400 hrs. 
 
Mas existe um ditado que diz: Quer conhecer o Ser Humano? Dê Poder.  
 
Nessa, quase deletamos 720.000 profissionais, por vaidade de quem não sabe o que lutar para concluir 
um cursinho livre. 
 
SIM! VAMOS CONTINUAR APOIANDO O PROFISSIONAL DE CURSO LIVRE DOA A QUEM DOER.  
 
Somente hoje, 04/04/2018 recebemos centenas de e-mails , ligações telefônicas de profissionais em 
alto desespero, com medo de perderem seu ganha pão.  
 
Percebem o perigo do poder?  
 
Peço, que abram os olhos, vejam além do horizonte, abrace sua profissão, lute por ela, leia, LEIA, Leia, 
se não entendeu LeiA novamente.  
 
A Leitura é libertadora!  
 
 
São Paulo, 04 de abril de 2018 
      
 
Assessoria de Imprensa 

SindEstética  
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