SUGESTÃO DE PAUTA

Fenadoce 2022: “Doces (re)encontros” é o tema da 28ª edição
Neste ano, a feira irá trazer a inspiração no tema dos “Doces (re)encontros”, retomando as atividades e o doce
gratuito na compra do ingresso
Imagens: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZWNi4XZYBYlyKR19AQ9w1hmaivduj2U8EfV

A emoção de encontrar novamente a vida acontecendo entre os pavilhões do Centro de Eventos será
o destaque da 28ª edição da Feira Nacional do Doce (FENADOCE). A proposta é uma referência à
retomada das atividades e também à valorização da tradição doceira, da própria história da feira e dos
210 anos da cidade de Pelotas. Uma das novidades deste ano é o retorno do vale-doce, formato
tradicional que foi utilizado em edições anteriores e garante direito a um doce por ingresso de cada
visitante da feira, que neste ano ocorrerá de 03 a 19 de junho, em Pelotas/RS.
O retorno do vale-doce é uma forma de incentivar ainda mais a participação da comunidade regional
e dos turistas, que anualmente chegam de várias regiões do país para visitar a Fenadoce. A Comissão
Organizadora, em conjunto com a Associação dos Produtores de Doces, também confirmou que o
valor do doce tradicional será de R$ 5,00, na Cidade do Doce. O ingresso para a entrada no evento
custará R$ 15,00 de segunda a quarta e R$ 16,00 de quinta a domingo, enquanto que o
estacionamento será R$ 15,00 por veículo.
A Comissão ainda divulgou o horário de funcionamento, que será de segunda a sexta-feira das 14h às
22h e sábados, domingos e feriados das 10h às 22h. A programação também já está em fase final de
planejamento, contando com a Fenadoce Cultural, que promove apresentações nos palcos da Praça
de Alimentação, Cidade do Doce e Estância Princesa do Sul, além da Fenashow, com apresentações
nacionais, e o parque de diversões na área externa.
Tema para emocionar e homenagear
A escolha pelo tema dessa edição uniu duas emoções: a alegria dos encontros que foram retomados
e a possibilidade de homenagear os 210 anos de Pelotas, celebrados em julho. "Vamos reencontrar a
Fenadoce e, com isso, o nosso sentimento de amor à cultura, gastronomia e também à nossa cidade,
celebrando cada vez mais as nossas riquezas e a força com que superamos momentos difíceis",
destaca Eliane Sedrez, integrante da Comissão.
Assim como nos anos anteriores, a feira também receberá gratuitamente grupos de alunos de escolas
públicas que aproveitam um dia inteiro para conhecer a Fenadoce e interagir com a cultura e a história
da cidade. O evento ainda estará integrado à programação do projeto “Conectados nas comemorações
dos 210 anos da cidade de Pelotas/RS”, promovido pela Prefeitura Municipal e o Pelotas Parque
Tecnológico.
Sobre a Fenadoce
A Feira Nacional do Doce - FENADOCE é organizada anualmente pela Câmara de Dirigentes Lojistas
de Pelotas e conta a trajetória histórica e cultural dos doces pelotenses. Através de referências às
principais etnias que formaram a tradição regional, a feira valoriza o “saber” e “fazer” das doceiras.
Criada em 1986, a Fenadoce tornou-se anual a partir de 1988 e é realizada no Centro de Eventos
Fenadoce, em Pelotas/RS, no formato de uma grande multifeira e promovendo uma programação com
shows musicais, palestras, intervenções culturais e outras atrações que estimulam o conhecimento,
turismo e negócios. Desde 2019, o evento é considerado por lei como Patrimônio Estadual.

SERVIÇO
O que: Feira Nacional do Doce - Fenadoce 2022
Data: 03 a 19 de junho de 2019
Local: Centro de Eventos Fenadoce (Av. Presidente Goulart com a BR-116) – Pelotas (RS)
Horário: segunda a sexta-feira das 14h às 22h e sábados, domingos e feriados das 10h às 22h
Ingresso: R$ 15,00 de segunda a quarta; R$ 16,00 de quinta a domingo; estacionamento R$ 15,00
por veículo.

Acompanhe a Fenadoce:
Site: www.fenadoce.com.br/
Instagram: www.instagram.com/fenadoce
Facebook: www.facebook.com/fenadoce
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Tatiane Mizetti (Conrerp/4ª 2820) – 51 9235-8086
reverso@reversocomunicacao.com.br
Reverso Comunicação Integrada (Conrerp/4ª PJ116)
www.reversocomunicacao.com.br

