SUGESTÃO DE PAUTA

Fenadoce 2022 receberá Trailer da Vacina e reforço na linha
do transporte coletivo
A 28ª edição da FENADOCE, que inicia na próxima sexta-feira (03) e se estende até dia 19, em
Pelotas/RS, contará com o apoio de serviços importantes para os visitantes. A primeira novidade será
o Trailer da Vacina, que estará aplicando doses contra a COVID-19 e também outras do Calendário
Nacional de Imunização. Além disso, a população contará com o reforço de uma linha direta do
transporte coletivo para a feira com saída da rua Marechal Floriano.
Os ônibus sairão diariamente do terminal do Fragata de hora em hora, iniciando às 13h e finalizando
às 21h. Nos dias em que a feira abre os portões pela manhã (sábados, domingos e feriados), o serviço
de transporte iniciará às 9h30. Segundo a Secretaria de Transporte e Trânsito (STT), o percurso será
de ida e volta, passando pela Barão de Santa Tecla, acessando a Avenida Bento Gonçalves, a Duque
de Caxias e a Pinheiro Machado até chegar ao Centro de Eventos Fenadoce.
O retorno do ônibus será pela Avenida Pinheiro Machado, Duque de Caxias, Lobo da Costa, General
Osório e Marechal Floriano. A tarifa cobrada será a mesma já praticada no transporte coletivo de
Pelotas e os passageiros poderão pegar o transporte também nas paradas ao longo do caminho.
Trailer da Vacina
A FENADOCE 2022 também oportunizará que seus visitantes coloquem as vacinas em dia. O Trailer
da Vacina, da Secretaria Municipal de Saúde, estará na feira sempre quintas, sextas e sábados, das
13h às 19h. A vacinação contra a COVID-19 estará disponível para crianças de 05 a 11 anos. O
restante da população poderá se vacinar conforme a sua situação vacinal e o calendário do município.
O Trailer ainda aplicará doses da Influenza, Sarampo, Hepatite B, Tríplice Viral e dT mediante a
apresentação dos documentos e carteira de vacinação.
A Fenadoce 2022 é realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas com apoio institucional
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Pelotas e Câmara Municipal de Pelotas. O
patrocínio é do Banrisul, Osirnet e Empório Gelei, além do apoio da Ecosul e Sicredi.
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

