SUGESTÃO DE PAUTA

Feriado será de show nacional e solidariedade na 28ª
Fenadoce
O dia contará com uma arrecadação de agasalhos para a campanha do NIAS e parceiros
Imagens: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ2QUzVZERcFf2TfAIS4UCfkl4GLk7OPSswy

A expectativa para o feriado é alta na 28ª Fenadoce, que se encaminha para os seus últimos dias de
atividades. Ao longo desta quarta-feira (15), o evento recebeu milhares de alunos da rede pública de
ensino de forma gratuita e contou com a presença da Prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, que
assinou na feira o decreto municipal que institui o Comitê de Promoção da Igualdade Racial. Nesta
quinta-feira (16), o destaque é para o show do DJ Alok e uma ação solidária especial do Núcleo
Integrado de Ações Sociais de Pelotas (NIAS).
A Prefeita de Pelotas recebeu no seu gabinete instalado na Fenadoce uma homenagem do Projeto de
Taekwondo Quem Luta Não Briga, da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, que tem levado
mais esporte e inclusão para Pelotas e que recebeu uma emenda do Deputado Daniel Treziak
recentemente. Paula Mascarenhas esteve acompanhada do Vice-Prefeito, Idemar Barz, e da
Secretária Municipal de Educação e Desporto, Adriane Silveira, destacando a importância de promover
a educação através do esporte e da cultura. Depois, a Prefeita concluiu a agenda do gabinete na feira
formalizando a criação do comitê dedicado à igualdade racial.
Durante o dia, a 28ª edição da Fenadoce também foi repleta de sorrisos e brincadeiras com as crianças
que visitaram gratuitamente o evento graças ao projeto de agendamento das escolas. Todas elas
também receberam um doce e ingresso para o parque de diversão.
Rodada de Negócios com resultados positivos
Nesta semana a 28ª Fenadoce recebeu a Rodada de Negócios promovida pelo Sebrae/RS no Salão
de Desenvolvimento, Turismo e Inovação. O momento permitiu que pequenas empresas
apresentassem seus potenciais para grandes players do mercado através de pitchs de um minuto.
Entre os resultados da Rodada, 100% das avaliações recebidas entre os participantes foi de que o
evento pode ser considerado como ótimo (80%) ou bom (20%). Além disso, a expectativa de geração
de negócios futuros ficou entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão.
Além da solidariedade, a programação de quinta-feira (16) contará com a palestra "O Serviço
Extrajudicial em Debate", do Colégio Registral do RS, às 10h. Já no Salão de Desenvolvimento,
Turismo e Inovação, o dia começará com as Competições SENAC de Educação Profissional, às 15h,
além do Painel Startups que Inspiram, às 17h, e o Café Talks: Histórias de Empreendedores, às 18h.
Solidariedade
A Fenadoce receberá um momento dedicado à solidariedade nesta 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 receberá doações dos
visitantes da feira 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.
Fenashow
Quem sobe ao palco da Fenashow nesta quinta-feira (16) é o DJ Alok, considerado o 4º melhor do
mundo na atualidade. Um dos seus sucessos mais conhecidos é “Hear me Now”, que alcançou mais
de 100 milhões de audições em plataformas de música. Em Pelotas, os ingressos estão disponíveis
em todas as Lojas da Empório, Gelei e na Hercílio Calçados de Pelotas.
Em Canguçu e São Lourenço, a venda também é na Hercílio Calçados. Na loja Container será possível
adquirir os ingressos em Rio Grande. Mesas para grupos de pessoas estarão disponíveis no Posto 3k.
A compra online pode ser feita no site www.blueticket.com.br e a Fenashow é realizada pela x13 e
Ame.
Fenadoce Cultural
A Fenadoce Cultural também estará movimentada desde o início do dia. O Palco da Cidade do Doce
receberá as apresentações Doces (re)encontros às 11h30, 15h e 17h30, além de música com Gab
Fredo, às 13h30, Pelé e Beto, às 16h, e Ronaldo Pedra, às 21h. No Palco Principal da Praça de
Alimentação a Capoeira Ilha de Mar Grande abrirá o dia às 12h, seguida pela apresentação do Studio
de Dança Thomas Marinho, às 13h, e a Escola Kalila Templo de Dança, às 14h30.
Na Estância Princesa do Sul não vai faltar tradicionalismo: a programação iniciará com Eder Rosa e
Banda, às 14h30, e seguirá com o CTG Sinuelo do Sul, às 16h, Os Charqueadores e Baronesas de
Pelotas, às 17h30, Nanderekó Chamamé – Flávio Mendez, às 19h, e encerrando com Sergio Terres
Viana e Grupo, às 20h30. No Palco Central da Praça de Alimentação as atrações serão com o Misturas
Daqui, às 17h30, Grupo Sintonia do Samba, às 19h, e Carise Santos e Amigos, 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

