SUGESTÃO DE PAUTA

Fenadoce - Especial de Natal vai valorizar a tradição doceira e
artistas de Pelotas
Como forma de valorizar a cultura, em especial, a tradição doceira, os artistas e o comércio local, a CDL
Pelotas promove a Fenadoce - Especial de Natal, de 5 a 31 de dezembro.
Imagem - https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZAIsRXZCrAFc20LQgk0ifDtXid355v21l5V
Foto baronesas: http://u.pc.cd/4zn
Legenda: (esq. p dir) - Driélli da Rosa Lacerda; Julia Eisenhardt de Mello e Taila Freitas Xavier

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL) promove, de 5 a 31 de dezembro, a Fenadoce –
Especial de Natal 2020. A ideia é valorizar a tradição doceira, considerada Patrimônio Imaterial do Brasil
pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan), oportunizar espaço para os artistas e
movimentar o comércio local.
“Os desafios desse ano nos levaram a pensar em novas possibilidades e estratégias. Como realizadores de
uma feira que recebe quase 300 mil pessoas, movimenta nossa economia e valoriza a cultura e a tradição
doceira, realizar uma edição especial da Fenadoce no formato híbrido (presencial/virtual) e descentralizado,
levando a tradição doceira à diversos locais da cidade para não gerar aglomeração, é um desafio”, explica
Adriane Silveira, Gerente Executiva da CDL Pelotas.
“Sabemos que a população está com saudade da Fenadoce e passou por tempos difíceis. Esperamos que
essa magia dos doces e do Natal seja uma nova esperança com boas perspectivas para 2021”, afirma o
Gestor da CDL Pelotas, Enio Ferreira. A 28ᵃ edição da Fenadoce, que não ocorreu esse ano devido à
pandemia, será realizada em 2021, no Centro de Eventos Fenadoce, em data ainda a ser divulgada.
Valorizar a tradição doceira
Entre as ações da Fenadoce - Especial de Natal haverá o Aplicativo Fenadoce (Android e IOS), além de
Quiosques de Doces da Associação das Doceiras de Pelotas no Calçadão Central e loja no Shopping
Pelotas.
Ações Artístico-culturais
A Fenadoce Cultural contará com apresentações artísticas veiculadas no Facebook e canal de YouTube da
Fenadoce (/fenadoceoficial). O Mercado Central terá árvore de Natal de 15 metros, iluminação, ambientação
e decoração interna e externa, contando com a Vitrine de Natal com a presença do Papai Noel, da Formiga e
das Baronesas da Fenadoce.
“Sabemos o quanto a feira anual é importante também para os artistas locais. Com a edição de Natal vamos
valorizar a nossa cultura e também esses profissionais, levando música, dança e muitas formas artísticas
para as casas de todos pelas redes sociais”, explica Adriane. A Fenadoce Cultural tem patrocínio da Osirnet
e Secretaria do Estado da Cultura do RS e produção da Anima Cultual.

Ação Social: Doe artigos infantis
"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.
Estímulo ao comércio
No Concurso Cultural Doce Vantagem ao comprar no comércio local os consumidores poderão trocar as
notas fiscais no valor de R$ 100,00 por cupom da Fenadoce: Especial de Natal. Para participar, basta
responder a pergunta do cupom: Por que a tradição doceira de Pelotas é tão importante? As dez
melhores respostas ganharão Cestas de Doces. Os pontos de troca das notas serão no Quiosque de Doces
no Calçadão Central e Loja de Doces no Shopping Pelotas.
A Fenadoce - Especial de Natal é uma realização da CDL Pelotas, com patrocínio de Orsinet e Banrisul e
apoio da Prefeitura Municipal de Pelotas e Shopping Pelotas.
Baronesas Fenadoce - As três baronesas foram eleitas em 2019 e o título tem como objetivo a retomada da
história de Pelotas e de seu patrimônio cultural. As baronesas são o símbolo da feira, mas também da cidade
de Pelotas e de toda sua tradição. Conheça um pouco da corte formada por Driélli da Rosa Lacerda; Julia
Eisenhardt de Mello e Taila Freitas Xavier.
SERVIÇO
O que: Fenadoce – Especial de Natal 2020
Quando: 5 a 31 de dezembro
Cerimônia de abertura virtual – 8/12, às 19h, pelo YouTube: https://youtu.be/wsbUvvhU5gI
Acompanhe as novidades pelo site da Fenadoce, Facebook e Instagram.
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