SUGESTÃO DE PAUTA

Começou a Fenadoce - Especial de Natal, em Pelotas
Fotos - https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZAIsRXZCrAFc20LQgk0ifDtXid355v21l5V

Teve início neste sábado, 5/12, a Fenadoce – Especial de Natal 2020, que até 31 de dezembro promove a
cultura doceira de Pelotas. Apresentações artísticas são transmitidas pelo Canal do YouTube e Facebook da
Fenadoce. Cada vez mais digital, é possível comprar doces pelotenses pelo App Fenadoce, disponível nas
lojas Android e IOS, e que serão recolhidos dos Quiosques da Associação das Doceiras de Pelotas no
Calçadão Central e da Loja de Doces do Shopping Pelotas. A venda de doces é sempre das 10h às 19h,
com pagamento em cartão ou dinheiro no ato da entrega para os pedidos pelo aplicativo.
“É um desafio trazer a magia da Fenadoce para o Natal, mas estamos felizes com a receptividade das
pessoas, especialmente por entenderem que além de patrimônio, o nosso doce movimenta a economia da
região e sustenta diversas famílias”, afirma Adriane Silveira, Gerente Executiva da CDL Pelotas.
CERIMÔNIA DE ABERTURA ON-LINE - No dia 8 de dezembro, terça-feira, a organização faz uma
cerimônia oficial de abertura de forma on-line, às 19h, pelo canal do Youtube (/fenadoceoficial).
Fenadoce Cultural – Conta com apresentações artísticas transmitidas no Canal do YouTube e Facebook 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, 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 cupom da Fenadoce - Especial de Natal e participar de um concurso
cultural. Basta responder a pergunta do cupom: Por que a tradição doceira de Pelotas é tão importante?
As dez melhores respostas ganharão Cestas de Doces como premiação. 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 de Osirnet 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 do trio formado por Driélli da Rosa Lacerda; Julia
Eisenhardt de Mello e Taila Freitas Xavier.
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.

SERVIÇO
O que: Fenadoce – Especial de Natal 2020
Quando: 5 a 31 de dezembro
Acompanhe as novidades pelo site da Fenadoce, Facebook e Instagram.
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