SUGESTÃO DE PAUTA

Educação e empreendedorismo marcaram o dia na
Fenadoce 2022
Nesta quarta-feira (08), o destaque será para o lançamento do documento Costa Doce Gaúcha

Imagens: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZgV7RVZqjiEFmk2HJuETDKkp1M5dLcx7Ou7
A educação empreendedora foi o tema de destaque nesta terça-feira (07) na 28ª Fenadoce, que
acontece até 19 de junho em Pelotas/RS. O painel sobre o tema foi promovido pelo Salão de
Desenvolvimento, Turismo e Inovação e contou com a presença da Prefeita de Pelotas, Paula
Mascarenhas. Ao longo do dia a programação também promoveu mais atrações culturais nos palcos
do evento. Nesta quarta-feira (08) haverá outro momento especial: o lançamento do documentário
dedicado à Costa Doce Gaúcha.
A tarde sobre educação empreendedora reuniu representantes de secretarias e coordenadorias de
educação de toda a região sul do Estado, que compartilharam experiências positivas sobre projetos
em andamento. Eles também acompanharam a conversa com os Professores Vencedores do Prêmio
Nacional Sebrae de Educação Empreendedora: Joseane A. Pasquali do Amaral, Isadora de Leon
Torres e Hermeto M. Vianna Filho. A programação finalizou com a palestra “Educação Empreendedora:
mais autonomia e colaboração no ensino e aprendizagem”, com Caroline Bücker.
Em sua fala, Paula Mascarenhas destacou a importância de reunir tantas pessoas em um evento como
a Fenadoce para falar sobre educação e projetos inovadores. “Levar o empreendedorismo para a
temática da educação é fundamental. Como administradora pública, não há algo maior do que a
responsabilidade com a educação, por isso é tão importante essa busca por soluções inovadoras para
problemas que ainda não foram solucionados”, disse ela, destacando a iniciativa promovida pelo
Sebrae/RS.
Interatividade conquista visitantes
A inovação também tem sido um dos destaques da Fenadoce 2022, ligando o tema à tecnologia,
empreendedorismo e à própria tradição doceira. Além da programação de painéis que tem acontecido
durante o evento, os visitantes podem viver a experiência da realidade virtual com um óculos
disponibilizado no estande da Osirnet. A atração conquista quem visita o espaço e nunca utilizou um
recurso desse tipo. A Osirnet, que é patrocinadora da feira, conta ainda com um ambiente de acesso
a jogos de PlayStation 5, como Fifa e Fortnite.
Quarta-feira (08) dedicada à Costa Doce Gaúcha
A Fenadoce 2022 receberá um momento importante nesta quarta-feira (08): o lançamento do
documentário “Costa Doce Gaúcha - BR 116/RS: Mais do que um caminho, um destino”, às 17h,
produzido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O conteúdo
audiovisual apresenta os atrativos turísticos dos municípios que integram a Costa Doce Gaúcha e
fazem parte da duplicação da BR 116. Na ocasião ainda haverá o Painel DNIT: Gestão Ambiental,
Turismo e Inovação.

A ação acontecerá no Salão de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, que também promoverá uma
oficina sobre desburocratização na formalização com os empreendedores da zona rural de Pelotas, às
14h, e mais dois painéis: Histórias que Inspiram, às 18h, e Turismo Receptivo, às 19h.

Fenadoce Cultural
Na Fenadoce Cultural os palcos têm animado os visitantes e promovido os artistas da região, que em
muitos casos se apresentam pela primeira vez na carreira durante a feira. No Palco Cidade do Doce a
música iniciará às 16h nesta quarta-feira (08) com Pagode do Gustavo, seguido por Danny Ott, às
18h30, e Jackson Teixeira, às 21h. No Palco Central da Praça de Alimentação a música será com
Luana Oxley, às 17h30, Simone Huch, às 19h, e Banda Som na Cuca, às 20h30.

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

