SUGESTÃO DE PAUTA

28ª Fenadoce realiza cerimônia de abertura nesta quintafeira (09) com Governador do Estado
Além de participar da cerimônia, o Governador irá instalar seu gabinete na feira a partir das 16h30
Imagens: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZsT5RVZrakCqPAm5MbUkchVsfnybkwjw5Sy

Após os primeiros dias de intenso movimento, a 28ª Fenadoce receberá nesta quinta-feira (09) a sua
cerimônia de abertura oficial, que contará com a presença do Governador do Rio Grande do Sul,
Ranolfo Vieira Júnior. O Governo do Estado levará para a feira a iniciativa do projeto Avançar pelo Rio
Grande – Governo na Comunidade, que prevê a instalação da sede do governo em diversas feiras
estaduais ao longo deste ano. A abertura oficial da feira acontecerá às 18h, na Cidade do Doce.
O ato de instalação da sede do Governo na Fenadoce 2022 acontecerá às 16h30. A programação
completa da ação inclui a realização de mesas temáticas e reuniões com lideranças locais, além da
participação na cerimônia de abertura.
As atividades desta quinta-feira (09) também contarão com um encontro dos municípios da Rota do
Império Lusitano do Rio Grande do Sul e Uruguai, às 14h, no Salão de Desenvolvimento, Turismo e
Inovação, além de uma oficina de storytelling com Rafael Damé Andretti, às 18h, no mesmo espaço.
Na Fenadoce Cultural a música será no Palco Central com Sabrina Waltzer, às 17h30, Quarteto Areal,
às 19h, e Cafésonzinho, às 20h30.
Guri de Uruguaiana
O público visitante da 28ª Fenadoce terá outra atração gratuita no próximo dia 13, às 20h, na Praça de
Alimentação, com a apresentação do Guri de Uruguaiana. Ele levará para a feira as suas novas
histórias para promover ainda mais diversão aos doces (re)encontros deste ano. Todos que estiverem
na feira poderão assistir à apresentação.
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

