SUGESTÃO DE PAUTA

Fenashow 2022 receberá shows nacionais de Jorge e Mateus,
Alok e Dilsinho
A dupla sertaneja Jorge e Mateus irá abrir a programação de shows nacionais no Dia dos Namorados

Imagens: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZsmAFVZOU7Y4P9hs8z0QQUxuFpf4z42mIyk
Confirmada para a sua 28ª edição, a Fenadoce receberá neste ano três atrações nacionais nos palcos
da Fenashow, na área externa da feira. A programação de shows iniciará no dia 12 de junho para
celebrar o Dia dos Namorados com Jorge e Mateus e receberá ainda o DJ Alok, dia 16, e o cantor
Dilsinho, dia 18. A Fenadoce 2022 acontece de 03 a 19 de junho, em Pelotas/RS, com o tema "Doces
(re)encontros".
A pré-venda dos ingressos da Fenashow inicia nesta quinta-feira (28) e vai até sábado (30). Em
Pelotas, os ingressos estão disponíveis em todas as Lojas da Empório, Gelei e na Hercílio Calçados
de Pelotas. Em Canguçu e São Lourenço, a venda também é na Hercílio Calçados. Na loja Container
será possível adquirir os ingressos em Rio Grande. Mesas para grupos de pessoas estarão disponíveis
no Posto 3k. A compra online pode ser feita no site www.blueticket.com.br e a Fenashow é realizada
pela x13 e Ame.
Jorge e Mateus
A dupla mais romântica do Brasil irá esquentar os corações apaixonados no dia 12, levando os seus
maiores sucessos de volta para Pelotas. A dupla sertaneja tem mais de 25 anos de carreira e lançou
o seu último disco em 2021, "Tudo em Paz". Entre os sucessos, Jorge e Mateus colecionam recordes
com músicas como "Querendo Te Amar", "Voa Beija-Flor", "Seu Astral", "Amo Noite e Dia" e muitas
outras.
Alok
Sucesso no Brasil e considerado o 4º melhor DJ do mundo, Alok retorna a Pelotas para se apresentar
na Fenashow dia 16 de junho. Um dos seus sucessos mais conhecidos é "Hear me Now", que alcançou
mais de 100 milhões de audições em plataformas de música. O show de Alok também é repleto de
experiências que exploram os sentidos e a emoção dos apaixonados por música eletrônica.
Dilsinho
Um dos principais nomes do pagode nacional nos últimos anos, Dilsinho também é presença
confirmada na Fenashow. Ele irá encerrar o último sábado da feira, no dia 18, apresentando sucessos
como "Péssimo Negócio", "Refém" e "Cansei de Farra".
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 2022
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

INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA
Tatiane Mizetti (Conrerp/4ª 2820) – 51 9235-8086
reverso@reversocomunicacao.com.br
Reverso Comunicação Integrada (Conrerp/4ª PJ116)
www.reversocomunicacao.com.br

