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PROJETO EMBOLADOS TERÁ PARTICIPAÇÃO ESPECIAL NA ARENA DO CONFEITEIRO NA FIPAN 

 
Com atrações especiais como a Arena do Confeiteiro, Arena do Pão, FIPAN Pizza e a Estação Café, a FIPAN 2018 

apresentará, ainda, o trabalho do grupo Embolados, uma equipe que preparará um superbolo de 3m por 2.20m ! 
 
 

  
Com atrações especiais, a 5ª maior feira de panificação e confeitaria do mundo e a primeira da América 

Latina, a FIPAN 2018 – Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Varejo Independente de Alimentos –, na 
sua 25ª edição que acontecerá entre os dias 24 a 27 de julho, no Expo Center Norte e, contará com quatro eventos 
paralelos – a Arena do Confeiteiro, a Arena do Pão, a Estação Café ,  cada um com uma atração diferente. 

O destaque da Arena do Confeiteiro, além de aulas e performances com os mais renomados confeiteiros do 
país, tais como  Rafael Barros, Tati Benazzi, Suyan Lolas, Rick Zavala, Ana Salinas, Nelson Pantano, entre outros, será 
a presença do Projeto Embolados, uma equipe de confeiteiros composta por 30 pessoas que realizarão, entre os 
visitantes da feira, diversas atividades práticas e, surpresa, durante os quatro dias do evento, produzirão um bolo 
gigante. 

“O Projeto Embolados é bastante conhecido do público. É formado por profissionais competentes que 
participam de eventos – e de programas de TV – em todo o país! Nosso presente para o público visitante será a 
finalização de um bolo de 3m por 2,20m em tempo real!”, diz Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO, sigla 
que congrega a Associação e o Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo e a Escola Técnica 
I.D.P.C., promotor do evento. 

Durante a produção do bolo pelo Projeto Embolados, os visitantes vão conferir diversas técnicas de 
confecção, envolvendo estrutura, proporção, cores, criação de ganaches, acabamentos especiais, enfeites, entre 
outros, além de contarem com formas inéditas e pessoais dos chefs durante o dia a dia de seus trabalhos. 

“Será um evento paralelo acontecendo dentro da FIPAN 2018 que, sem dúvida alguma, enriquecerá a nossa 
feira. Os nossos visitantes terão a possibilidade de aprender novas técnicas e aplicá-las no seu negócio seja ele uma 
panificadora, uma doceria, um café, uma lanchonete, uma loja de bolos ou até um minimercado. Nosso objetivo, 
sempre, é criar atrações que enriqueçam a feira. E a apresentação do Projeto Embolados ajudará muito nisso”, 
finaliza o presidente. 

Ficha técnica: A FIPAN tem como apoiadores o SINDUSTRIGO, AIPESP, ABIP, FIESP, UIBC - International Union 
of Bakers and Confectioners, CIPAN  - Confederación Interamericana de la Industria del Pan  e acontecerá entre os 
dias 24 a 27 de julho, das 13 às 21 horas (no dia 27 encerrará às 19 horas), no Expo Center Norte, em São Paulo. A 
organização e vendas é da Seven e a realização, SAMPAPÃO. Nesse ano, a FIPAN contará com cerca de 320 
expositores e mais 450 marcas. É expressamente proibida a entrada de menores de 16 anos, mesmo acompanhado 
pelos responsáveis. Mais informações no site www.fipan.com.br. A Arena do Confeiteiro tem o patrocínio da Harald, 
Amélia, Selecta, Mix, Golden Dipt e Unika e apoio do Projeto Embolados. 
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