
 

Programação Aulas Premium 

Congresso Brasil Cake Show 2019 

13 de Maio 2019 

Horário Sala Tema Professor 

10:00 ás 
11:00 

2 

Técnicas Modernas para Decoração de Bolos 
Os experts Diego e Cadu vindos diretamente do Rio de 
Janeiro para esta aula repleta de técnicas diferentes e 

inovadoras. Se você quer ter um trabalho diferenciado, 
criativo e com um acabamento impecável, esta é a aula 

para você! Não Percam! 

Diego Barbosa e 
Cadu Soares 

(Rio de Janeiro) 

11:30 ás 
12:30 

2 

Bolo Festivo com Colette Peters 
Um incrível trabalho das mãos da talentosíssima Colette 

Peters com seu estilo inconfundível. 
Bolo Inclinado com marcações e pintura aquarelada e 

aplicações em Quilling.  

Colette Peters 
(Estados 
Unidos) 

14:00 ás 
15:00 

2 

Flores em Açúcar 
Titi Pena irá apresentar nesta aula técnicas desenvolvidas 
por ela em mais de 40 anos de profissão. 
Aprenda passo a passo a fazer uma delicada Amarilís em 
pastas de açúcar. 

 

Titi Pena 
(ARGENTINA) 

15:30 ás 
16:30 

2 

Doces Modelados Personalizados 
Cléo Silva é uma referência em doces personalizados, e traz 

nesta aula desenvolvida para o Brasil Cake Show suas 
técnicas inéditas e exclusivas desenvolvidas por ela. 

Uma aula deliciosamente imperdível. 

Cléo Silva 
(Bahia) 

17:00 ás 
18:00 

2 

Bolo com Estrutura Vazada 

Iara Siriguela vencedora da Batalha dos Confeiteiros Brasil 2018 vai 

ensinar todo passo à passo para fazer um bolo oco (furado ao 

meio) seguro, blindado e bem estruturado, além da cobertura com 

pasta americana e acabamento com efeito aquarelado. 

CONTEÚDO DO CURSO : -Processo de montagem da estrutura para 

o bolo. 

-Escultura do bolo. 

-Cobertura com ganache e estruturação. 

-Decoração do bolo e finalização. 

Iara Siriguela 
(Sergipe) 

 

 

 

 



 

14 de Maio 2019 

Horário Sala Tema Professor 

10:00 ás 
11:00 

2 

Técnica de Tecelagem em Glacê Real 
Inspirada nas técnicas de tecelagem do artesanato, Fátima Braga 

apresenta nesta aula uma técnica que apesar de aparentar ser 
complexa, é incrivelmente fácil. Utilizando a criatividade você 

poderá aplicar em qualquer tipo de trabalho. 

Fátima Braga 
(Rio de Janeiro) 

11:30 ás 
12:30 

2 

Bolos Geométricos com Aplicação de Marble  
Esta aula é dedicada aos bolos de formas geométricas onde vocês 

irão aprender como fazer as quinas perfeitas, aplicação de ganache 
e como fazer o efeito marble e decorar com figuras geométricas  

Paula Jorge 
(São Paulo) 

14:00 ás 
15:00 

2 

Bolos de Casamento: Técnicas Essenciais  
Com 25 anos de experiência Márcia Maria é um dos grandes 
nomes da confeitaria baiana, inovando desde o começo, criou um 
estilo próprio e diferenciado transformando o açúcar em matéria 
prima de sua arte. Com duas graduações pela UFBA em Biologia 
e Artes Plásticas, Márcia Maria traz para a o açúcar sua 
experiência artística nas pinturas, esculturas, bordados e rendas 
e seu conhecimento em botânica, recriando em modelagens 
fidedignas às mais belas flores para seus bolos.  
Nesta aula ela irá ensinar técnicas essenciais para deixar os seus 
bolos de casamento cada vez mais impecáveis.  
Venceu o concurso internacional MS Trophy’s com Ouro na 
categoria Bolos de Casamento e com bronze na categoria 
Técnicas Livres.  

Márcia Maria 
(Bahia) 

15:30 ás 
16:30 

2 

Pinturas em Bolo 
Técnica inconfundível desenvolvida pela Colette Peters 
para pintura com efeito de volume e relevo. De maneira 

fácil e criativa seus bolos irão ganhar vida!  

Colette Peters 
(Estados 
Unidos) 

17:00 ás 
18:00 

 

Bolos de Verdade! 
Quem foi que disse que uma festa não pode ter seu bolo 
inteiramente verdadeiro? Convidamos a Cake Designer 

Ivete Sandes que é uma grande especialista em bolos 
integralmente verdadeiros. para ensinar todos os seus 

segredos e diferencial na montagem de bolos em andares 
com segurança e perfeição.  Como fazer o projeto de um 

bolo, como planejar a estrutura, combinação de tamanhos e 
alturas ideais. Não perca esta oportunidade única! 

Ivete Sandes 
(Bahia) 

 

 

 

 

 

 



 

15 de Maio 2019 

Horário Sala Tema Professor 

10:00 ás 
11:00 

2 

Segredos da Modelagem em Açúcar  
Rosangela Marinho irá nesta aula inédita e exclusiva surpreender a 

todos com as suas fabulosas técnicas de modelagem em açúcar. 
Todos os segredos serão desvendados. Venha aprender com esta 

grande expert do assunto neste momento único!  

Rosangela 
Marinho 

(Rio de Janeiro) 

11:30 ás 
12:30 

2 

Black Floral Cake 
Inusitado e Suntuoso! Um bolo de casamento incrivelmente 

decorado com diversas flores em relevo pintadas ao melhor estilo 
da Cake Designer Colette Peters. 

Colette Peters 
(Estados 
Unidos) 

14:00 ás 
15:00 

2 
Expressões Faciais 

Convidamos a expert Lulú Lucero do México para uma 
incrível aula de modelagem de Expressões Faciais. 

Lulú Lucero 
(México) 

15:30 ás 
16:30 

2 

Massas e Recheios para Bolos Decorados 
Convidamos o expert Lucas Corazza do programa “Que seja Doce” 

do GNT para uma deliciosa e descontraída aula sobre massas e 
recheios para bolos decorados. 

Lucas Corazza 
(São Paulo) 

17:00 ás 
18:00 

2 

Transformando Doces em Obras de Arte  
Dalva Carletto possui mais de 30 anos dedicados a 

confeitaria, Seu trabalho inclui receitas, exclusividade de 
moldes e ferramentas, atraindo profissionais de todo o Brasil. 

Com uma linguagem simples e didática, oferece para seus 
alunos, inovação e agilidade na linha de produção.  

Com mais de 600 doces em linha de criação Dalva irá mostrar nesta 
aula como você poderá transformar seus doces em verdadeiras 

obra de arte.  

Dalva Carletto  
(Curitiba) 

19:30 2 
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