SUGESTÃO DE PAUTA

28ª Fenadoce já superou o número de doces vendidos na
última edição
Imagens: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ2QUzVZERcFf2TfAIS4UCfkl4GLk7OPSswy

Com movimentação intensa desde o início do dia, quando abriu ao público às 10h, a 28ª Fenadoce
se encaminha para os seus dias finais com muitas atrações. Até quarta-feira (15), a Fenadoce neste
ano já havia ultrapassado o número de 1,3 milhão de doces vendidos na edição anterior, em 2019. A
Feira da Agricultura Familiar também já passou dos R$ 730 mil em volume de vendas da última
Fenadoce. O público que visita os pavilhões do Centro de Eventos já começou a conferir um dos
principais destaques que sempre atrai a atenção nessa fase do evento: as promoções.
Os descontos que têm atraído os visitantes nos últimos dias já chegam a vários produtos
encontrados na feira, principalmente aqueles típicos desta época do ano: casacos e cobertores. Com
esse atrativo, além de dois shows nacionais entre hoje e sábado, e mais a programação da
Fenadoce Cultural e do Salão de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, a projeção é de uma feira
que irá quebrar recordes.
"No cenário econômico atual, realizar uma feira que passa de todas as expectativas só comprova
tudo o que a Fenadoce representa. Através desse evento, estamos gerando emprego, renda e
fomentando toda a região. A Fenadoce 2022 já é um sucesso, sem nenhuma dúvida", destaca Enio
Ferreira, integrante da Comissão Organizadora da feira.
Sexta-feira de conversas e aprendizados
A sexta-feira (17) será mais um dia com oficinas do Festival de Gastronomia, que tem ensinado os
visitantes sobre alguns clássicos da culinária. A oficina do dia será sobre a Torta de maçã estilo
crostata, a partir das 19h, com 20 vagas e gratuita.
Já no Salão de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, o dia começará com um painel sobre
Governança do Turismo, às 14h, seguido pelo Encontro Regional dos Secretários de Turismo – IGR
Costa Doce Gaúcha, às 15h, mais Governança de Turismo com Marta Feitosa, às 16h, e a
apresentação "Como foi incorporado as ações do posicionamento no PMT de Pelotas", às 16h. Ao
final da tarde, às 18h, o espaço receberá os comunicadores Luciano Potter e Marcella Lorenzon para
falar sobre o @modaimporta, podcast onde tratam sobre a moda ligada a temas como política,
autoestima, economia e arte.
No sábado (18), o destaque no Salão será o ex-jogador de futebol Tinga, que brilhou nos gramados
do país e do mundo. Em sua palestra, "Gestão além da planilha", ele falará sobre como a avaliação
de todas as possibilidades pode levar a melhores resultados e decisões, formando e levando a
liderança ao melhor desenvolvimento e desempenho do seu papel, resultando no sucesso da sua
jornada. A palestra é gratuita com vagas vagas limitadas, que podem ser garantidas no site
bit.ly/palestra-tinga.
Fenashow
Depois dos shows de Jorge e Mateus, além do DJ Alok, quem encerrará a Fenashow neste ano será
Dilsinho, um dos principais cantores de pagode da atualidade brasileira. Ele levará para a feira
sucessos como “Péssimo Negócio”, “Refém” e “Cansei de Farra” no dia 18.

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
Na Fenadoce Cultural, que tem encantado os visitantes com música, dança e arte, a programação do
Palco Cidade do Doce receberá as intervenções da apresentação "Doces (re)encontros" às 15h,
17h30 e 20h. Completando o dia na Cidade do Doce, tocam o músico Jefferson Santos, às 16h, Rô
Bjerk e Ricardo Fragoso - Estrada, às 18h30, Marcela Mescalina, às 21. Já o Palco Central da Praça
de Alimentação receberá o Grupo Inaraí, às 19h, e Vagner Moura e Banda, 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

