
                                                        
SUGESTÃO DE PAUTA 

Rodada de Negócios e encontro de líderes municipais se 

destacam na Fenadoce 2022 
 

O dia foi movimentado no Salão de Desenvolvimento, Turismo e Inovação e reuniu gestores municipais de 

várias regiões 

 

Imagens: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ7snRVZ9HfLks6JPTjGtT5dgn1zDXYU0gX7 

 

Os ambientes de inovação da região sul estiveram em destaque durante a programação desta terça-

feira (14) na 28ª Fenadoce. O encontro sobre o tema reuniu diversas autoridades da região e também 

da Serra, que levaram seus principais projetos e perspectivas para unir esforços e fomentar novas 

iniciativas. O dia também foi de visitação dos alunos da rede pública de ensino, além da Rodada de 

Negócios do Sebrae. A 28ª Fenadoce segue até o dia 19, em Pelotas/RS. 

 

A conversa sobre o ecossistema de inovação da região sul foi um momento de novas inspirações e 

troca de ideias. O Coordenador do INOVA-RS Região Sul e Diretor do Oceantec - Parque Tecnológico 

da FURG, Artur Gibbon, destacou a importância de reunir mais de 24 cidades e pensar juntos sobre o 

tema. “O INOVA-RS tem o objetivo de fazer esse estímulo do desenvolvimento municipal, unindo as 

prefeituras para trabalhar ações e transformar as cidades que fazem parte da nossa região. É 

fundamental a participação de todos que estão aqui hoje para seguir a se construir essa tríplice hélice”, 

destacou. 

 

Entre os representantes municipais no encontro, estiveram Fábio Branco, Prefeito de Rio Grande, 

Fabrício Araújo, Secretário Adjunto de Desenvolvimento, Inovação e Turismo e Inovação de Rio 

Grande, Fabiany Zogbi, Prefeita de São José do Norte, Abner Dilmam, Vice-Prefeito de Camaquã, 

Henrique Feijó, Secretário Executivo da Azonasul, Gilmar Bazanella, Secretário de Desenvolvimento, 

Turismo e Inovação de Pelotas,  Paula Ioris, Vice-Prefeita de Caxias do Sul, Elvio Gianni, Secretário 

do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego de Caxias do Sul, e Simone Stülp, Secretária 

Adjunta da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. 

 

O dia também foi dedicado à Rodada de Negócios, que permite a micro e pequenas empresas um 

momento de networking através de pitchs de um minuto para atrair novas parcerias e investimentos. 

As empresas se inscreveram com antecedência e levaram suas principais soluções e projetos para 

conversar com grandes players do mercado. 

 

Solidariedade no feriado 

A Fenadoce receberá um momento dedicado à solidariedade na próxima quinta-feira (16), quando o 

NIAS - Núcleo Integrado de Ações Sociais de Pelotas estará ao lado de diversos órgãos estaduais e 

municipais recebendo doações da Campanha do Agasalho 2022. O grupo estará mobilizando os 

visitantes da feira para fazerem suas doações com a participação da Secretaria da Saúde, que 

disponibilizará ainda o Trailer da Vacina, e da Secretaria de Qualidade Ambiental, ao qual entregará 

mudas para aqueles que contribuírem com a campanha. 

 

Os estandes para as doações estarão situados junto à entrada principal da bilheteria, próximo às 

catracas de acesso. Participam da ação a  Defesa Civil do Estado e a de Pelotas, a Secretaria da 

Assistência Social do município, a Secretaria Estadual da Agricultura, a Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Rural, a Emater e as Secretarias da Saúde, da Educação e de Qualidade Ambiental 

do município. 

 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ7snRVZ9HfLks6JPTjGtT5dgn1zDXYU0gX7


                                                        
Programação de quarta-feira (15) 

A programação será variada na quarta-feira (15) durante a Fenadoce. O Salão de Desenvolvimento, 

Turismo e Inovação receberá a Rodada de Negócios sediará um encontro com os secretário de 

Desenvolvimento e de Agricultura do Rio Grande do Sul, às 14h, e logo em seguida a dinâmica "Pitch 

Inverso - Investimentos em Startups", às 18h, o Encontro de Guias de Turismo, às 19h, e ainda o 

lançamento da Confraria das Conexões, às 19h, com a palestra ARCA – Solucionadores de Problemas 

sobre Jogos Corporativos. 

 

O Auditório 1 receberá uma roda de conversa sobre "A responsabilidade civil e criminal do profissional 

Engenheiro e Arquiteto na construção civil", às 19h. Já as crianças poderão aprender mais sobre 

conscientização para o trânsito de forma criativa e divertida com a peça teatral "A Revolta do Sinalzinho 

Vermelho", às 15h30, em frente ao estande da Escolinha de Trânsito. 

 

Na Fenadoce Cultural o dia será de muitos encantos e ritmos. O Palco da Cidade receberá a 

performance artística Doces (Re)encontros às 15h, 17h30 e 19h, além das apresentações de Louise e 

Felipe Ribeiro, às 16h, Rafa Freitag, às 18h30, e Zambembe Trio, às 21h. No Palco Central da Praça 

de Alimentação a música iniciará às 17h30 com Caixa Abstrata, às 17h30, Lyber Bermudez, às 19h, e 

encerrando com o Sambista Márcio Jaguarão, 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 
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