SUGESTÃO DE PAUTA

28ª Fenadoce já comercializou 1 milhão e 290 mil unidades
de doces
O sucesso dessa edição já tem sido comemorado pelos expositores, que anualmente esperam pelo evento para
impulsionar suas vendas
Imagens: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZUOhRVZ3lDx54T23gRYcsmf7rbqefs3ULiy

A 28ª Fenadoce registrou mais um final de semana de sucesso: até este domingo (12), a feira
contabiliza 1.290.000 unidades de doces vendidos. Desde o dia 03, quando a Fenadoce abriu as
portas aos visitantes, já foram recebidas mais de 190.000 pessoas no Centro de Eventos,
prestigiando a programação cultural, palestras, oficinas, gastronomia e produtos que estão expostos
no evento. Além disso, já foram cerca de 31.500 visitas gratuitas dos alunos da rede pública de
ensino de Pelotas e região. No Dia dos Namorados, o destaque foi o romantismo e também uma
outra paixão: os carros. Já na segunda-feira (13), o dia será com uma apresentação gratuita do Guri
de Uruguaiana para quem estiver na feira.
A movimentação foi intensa durante todo o domingo (12), confirmando os bons números até o
momento. “As pessoas abraçaram realmente essa Fenadoce como um momento de superação,
reencontros e de retomada para um momento mais positivo. É muito significativo ver tudo isso
acontecer e esperamos que os próximos dias se encerrem com chave de ouro”, destacou Eliane
Sedrez, integrante da Comissão Organizadora da 28ª Fenadoce.
Além de compras e muita cultura, o dia também foi dedicado ao amor com um pedido de casamento
que ficará para a história do evento. O pedido aconteceu no Palco da Cidade do Doce por Erick
Borges, que surpreendeu Camila Santana e teve uma resposta feliz. O casal já tem um
relacionamento há oito anos, mas o casamento sempre ficou para depois, e agora foi coroado na
Fenadoce. “Fiquei um pouco nervosa e com vergonha de subir ao palco. Eu não estava esperando,
pois já somos praticamente casados, já temos filhos, então foi uma surpresa muito grande. É
especial, tenho certeza que também vai ficar marcado na história da Fenadoce”, contou Camila,
emocionada com o momento.
Outra atração tradicional na feira ao longo do domingo foi o encontro com o grupo de colecionadores
de veículos Dom Joaquim, que há 18 anos reúne os amantes de modelos clássicos e antigos em
Pelotas. Os carros ficaram expostos para os visitantes, que tiveram a oportunidade de recordar
veículos com muita história nacional e tirar fotografias. Já na Estância Princesa do Sul o dia foi de
muito tradicionalismo, como tem sido os finais de semana na Fenadoce Cultural, além dos outros três
palcos da feira.
Guri de Uruguaiana
Quem visitar a 28ª Fenadoce nesta segunda-feira (13) terá mais motivos para se divertir com a
apresentação gratuita do Guri de Uruguaiana, às 20h. Ele levará para a feira as suas novas histórias
para promover ainda mais diversão aos doces (re)encontros deste ano. Todos que estiverem nos
pavilhões do Centro de Eventos poderão assistir à apresentação.
Seminário debaterá gastronomia e inovação
A programação de segunda-feira (13) vai trazer temas importantes para a região na 28ª Fenadoce:
gastronomia e ideias inovadoras com o III Seminário de Turismo e Cultura - Pelotas Patrimônio
Nosso, no Salão de Desenvolvimento, Turismo e Inovação. Entre os temas, estarão cases nacionais,

marketing e foodtechs. A programação iniciará às 14h30 com uma conversa sobre Paraty Cidade
Criativa de Gastronomia, com Cristina Maseda, Diretora da Casa de Cultura de Paraty. Em seguida,
às 15h, acontecerá a apresentação do Projeto de Valorização de Produtos Locais, com Alan
Claumann, do Sebrae SC, continuando com Raul Garré e Gabriel Oliveira, às 15h30, falando sobre
FoodTech, e Juliana Klug, às 16h, sobre o Food Hall Quartier.
O tema às 16h15 será sobre técnicas de posicionamento de marketing digital no turismo, com Thiago
Akira, seguindo com Jeferson Sigales e o Marketing Territorial, às 17h15, Startups com Soluções
para o Turismo, apresentada por Dimensio e Trending Places Pelotas, às 17h45. Finalizando o dia,
Gabriel Oliveira falará sobre a Temporada Gastronômica, às 19h, e Alan Flash Food com uma oficina
de fotografia para a gastronomia, às 19h.
Fenadoce Cultural
A semana também irá começar com programação cultural mais uma vez na 28ª Fenadoce nesta
segunda-feira (13).. No Palco da Cidade do Doce, a performance Doces (Re)encontros acontecerá
às 15h, 17h30 e 20h. O palco também receberá Christopher Lemos, às 16h, William Ávila, às 18h30,
e Yarana Ester e Willian Fagundes, às 21h. Já o Palco Central da Praça de Alimentação contará com
Solon Silva, às 17h30, Tom Neves, às 19h, e Grupo Chega de Saudade, às 20h30.
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

