
 

                                                                                                                                      
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA 

Fenadoce - Especial de Natal terá cerimônia online de abertura 

nesta terça-feira, 08 

No primeiro final de semana da Fenadoce - Especial de Natal foram vendidos  

20 mil doces pelo App Fenadoce 

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

Reunindo autoridades e aberta a todo público, a cerimônia online de abertura da Fenadoce - Especial de 

Natal será transmitida pelo Canal do YouTube da feira às 19h nesta terça-feira(08). A edição de Natal iniciou 

dia 05 e já contabiliza mais de 20 mil doces vendidos, que podem ser comprados pelo App Fenadoce de 

forma segura. Até o dia 31 a Fenadoce - Especial de Natal segue a sua programação com uma série de 

ações, incluindo as transmissões online da Fenadoce Cultural diariamente às 20h e 20h30 para valorizar os 

artistas locais no Canal do Youtube e Facebook.  

Os doces vendidos pelo aplicativo são comercializados diariamente das 10h às 19h pela Associação das 

Doceiras a partir do Quiosque no Calçadão Central de Pelotas e também da Loja de Doces do Shopping 

Pelotas, que é um dos pontos de distribuição. A feira conta ainda com uma ação social de doação de artigos 

infantis novos e usados, além do Concurso Cultural Doce Vantagem, para estimular as vendas no comércio 

local, e uma ambientação natalina no Calçadão, contando ainda com a Vitrine de Natal no interior do 

Mercado Público e uma árvore de Natal de 15 metros em frente ao local. 

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. 

 

CERIMÔNIA DE ABERTURA ON-LINE - A cerimônia de abertura contará com a participação virtual de 

autoridades do Estado e abrirá oficialmente a programação da feira. A transmissão poderá ser acessada no 

Canal do YouTube da feira. 

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 
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