
 

                                                                                                                                      
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA 

Fenadoce - Especial de Natal é lançada oficialmente com 

valorização da tradição doceira e inovação 

Cerimônia online celebrou a iniciativa e inovação do evento e contou com  

o reconhecimento do Governador Eduardo Leite 

Fotos - https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZAIsRXZCrAFc20LQgk0ifDtXid355v21l5V 

A Fenadoce - Especial de Natal foi oficialmente lançada na noite de terça-feira (08/12) com a presença 

virtual de autoridades e com um vídeo enviado pelo Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. 

Ele elogiou a coragem e criatividade da Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL), realizadora do 

evento, e a iniciativa solidária. "Não estamos no Centro de Eventos como antes, mas a Fenadoce nesta 

edição de Natal se reinventou de maneira bonita e inspiradora para todos nós". A programação da feira 

segue até dia 31 de dezembro com venda de doces por aplicativo mobile e apresentações culturais 

transmitidas pelo YouTube. 

Eduardo Leite também parabenizou as doceiras pelo trabalho intenso. Ele ainda convidou a todos para 

pedirem os doces pelo aplicativo e doarem artigos infantis na ação social do evento, anunciando que está 

enviando brinquedos para colaborar. Assim como ele, a Prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, 

destacou a criatividade do povo pelotense em dar respostas positivas nos momentos de crise. "Essas 

ações nos fortalecem, mostram que vamos vencer. A Fenadoce - Especial de Natal ficará como um símbolo 

de resiliência, força, coragem e sensibilidade de Pelotas”, declarou ela. 

O Deputado Federal Daniel Trzeciak também destacou a iniciativa da venda de doces pelo aplicativo e 

salientou que o evento é "uma grande lição neste ano". Para o Deputado Estadual Luiz Henrique Viana, a 

edição de Natal leva a Fenadoce para a era digital provando a sua capacidade de se adequar a todos os 

momentos, gerando emprego e renda para a região. 

As doceiras estiveram representadas pela presidente da sua associação, Simone Bica. "A Fenadoce é 

o momento mais alto do nosso trabalho, tanto pela questão econômica quanto por fazermos isso pela cidade, 

em união para mostrar a força de Pelotas", disse ela, convidando a toda população para seguir com os 

pedidos pelo aplicativo, que no primeiro final de semana já totalizou 20 mil doces vendidos. Outro destaque 

do evento é a Fenadoce Cultural, que conta com o financiamento Pró-Cultura RS – LIC – Secretaria da 

Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A Secretária de Cultura do RS, Beatriz Araújo, fez 

questão de parabenizar a iniciativa da CDL Pelotas em apoiar os artistas neste momento. "Esse esforço vai 

repercutir muito na vida dos artistas e até mesmo das pessoas que estão em distanciamento social", 

lembrando que as transmissões são online. 

Para os patrocinadores do evento, a Fenadoce - Especial de Natal também significa a força do povo gaúcho. 

Patrícia Lameirão, representante da Osirnet, patrocinadora master da feira, reforçou o apoio da empresa 

em reconhecimento à importância de incentivar a tradição da cidade. O Diretor Comercial do Banrisul, 

Fernando Postal, parabenizou o evento em nome do presidente do banco, Claudio Coutinho. "O Banrisul 

está sempre ao lado da Fenadoce e do povo de Pelotas", afirmou. 

O Conselheiro Gestor da CDL Pelotas, Ênio Ferreira, abriu o evento destacando a força e a 

potencialidade da tradição e da economia local, amparada no trabalho coletivo e em ações com parcerias 

que constroem uma cidade mais forte. Ele também agradeceu ao apoio dos patrocinadores, do governo 
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estadual e da Prefeitura de Pelotas, salientando o trabalho das doceiras como fundamental para manter a 

essência da cidade. 

App Fenadoce - Através do aplicativo é possível fazer pedidos para receber os doces em casa. Eles são 

coletados diretamente da Associação das Doceiras no Quiosque do Calçadão Central e na Loja de Doces do 

Shopping Pelotas. O aplicativo está disponível para iOS e Android. 

Fenadoce Cultural – Conta com apresentações artísticas diariamente transmitidas no Canal do YouTube da 

Fenadoce, às 20h e 20h30. As apresentações foram selecionadas pela Comissão Organizadora da feira, 

entre as inscritas em 2019 para a Fenadoce Cultural 2020. A Fenadoce Cultural - Especial de Natal tem o 

financiamento Pró-Cultura RS – LIC – Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com 

o patrocínio da Osirnet, apoio institucional Prefeitura Municipal de Pelotas, produção Ânima Cultural e 

realização da CDL Pelotas. 

Ação Social - "Quem cresce aqui não esquece, quem ajuda também!" é o nome da Campanha que a 

Fenadoce e a CDL Pelotas promovem para resgatar a infância e ajudar quem precisa. O objetivo é receber 

doações de artigos infantis, novos ou usados, que serão entregues para a Secretaria de Assistência Social 

para serem distribuídos para instituições. Os pontos de arrecadação são: Quiosque de Doces no Calçadão 

Central; Vitrine de Natal no Mercado Central e Loja de Doces no Shopping Pelotas, das 10h às 19h. 

Concurso Cultural Doce Vantagem - Ao comprar no comércio local os consumidores poderão trocar as 

notas fiscais no valor de R$ 100,00 por um cupom e participar de um concurso cultural ao responder a 

pergunta: “Por que a tradição doceira de Pelotas é tão importante?”. Para os cupons de 05 a 18 de dezembro 

serão entregues cinco cestas de doces e para os cupons de 19 a 25 de dezembro outras cinco cestas. Os 

pontos de troca das notas serão no Quiosque de Doces no Calçadão Central e na Loja de Doces no 

Shopping Pelotas. 

 

A Fenadoce - Especial de Natal é uma realização da CDL Pelotas, com patrocínio master de Osirnet, 

patrocínio do Banrisul, apoio do Shopping Pelotas e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Pelotas. 

 

Acompanhe as novidades pelo site da Fenadoce, Facebook e Instagram. 

INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA 

Tatiane Mizetti (Conrerp/4ª 2820) – 51 9235-8086 reverso@reversocomunicacao.com.br 

Atendimento: 51 99375-3203 

51 - 3398-7958 

Reverso Comunicação Integrada (Conrerp/4ª PJ116) 

www.reversocomunicacao.com.br 

http://app.fenadoce.com.br/
https://www.youtube.com/user/fenadoceoficial
http://fenadoce.com.br/
https://www.facebook.com/fenadoce
https://www.instagram.com/fenadoce/
http://www.reversocomunicacao.com.br/

