SUGESTÃO DE PAUTA

Último final de semana da 28ª Fenadoce receberá exjogador Tinga e atrações culturais
Imagens: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ9ltRVZ6WFVIXCR0U70O5dHHR1nXHSyqPCV

O último final de semana da 28ª Fenadoce promete reunir um dos maiores públicos desta edição até
domingo (19), quando a feira encerra. A expectativa dos expositores e da organização é de que os
pavilhões do Centro de Eventos estejam cheios desde cedo, levando milhares de pessoas às compras
ou ainda para aproveitar a programação da Fenadoce Cultural e palestras com nomes como Tinga,
ex-jogador de futebol.
Até o momento, o evento já superou os 1,3 milhão de doces vendidos em 2019, quando ocorreu a
última edição. Para a movimentação esperada no sábado (18) e domingo (19), as doceiras já
trabalharam na reposição dos estoques para que não faltem os grandes protagonistas do evento. A
Feira da Agricultura Familiar também deve registrar boas vendas, assim como a Praça de Alimentação
e os expositores de produtos variados que vão desde vestuário até artesanato.
“A expectativa do final de semana é de consolidar essa como ‘a feira das feiras’, é assim que já estamos
tratando essa edição. Tudo o que aconteceu nos últimos dias foi incrível, os próximos dois dias vão
apenas fechar esse ciclo depois de dois anos de espera”, destaca Eliane Sedrez, integrante da
Comissão Organizadora da 28ª Fenadoce.
Fomento ao turismo
A Fenadoce é um dos principais atrativos para os turistas conhecerem Pelotas, impulsionando o setor
na cidade. Durante esta sexta-feira (17), o Encontro Regional dos Secretários de Turismo – IGR Costa
Doce Gaúcha debateu sobre esse tema e como o turismo na região pode se desenvolver ainda mais.
A Prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, abriu o evento e destacou o poder da união entre os
municípios. “Uma das maiores apostas que podemos fazer pelo futuro é pensar nessa indústria limpa
do turismo, e que façamos isso em conjunto por toda essa região que se complementa na riqueza que
oferece”, salientou.
Sábado de show nacional e palestras
No sábado (18), o destaque no Salão será o ex-jogador de futebol Tinga, que atuou pela dupla grenal
e na seleção brasileira. Em sua palestra, "Gestão além da planilha", às 18h, 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.
O Salão também receberá outras palestras começando às 11h com "Empregabilidade dentro e fora do
país", com o SENAC, e o Painel Histórias que Inspiram, às 14h, com a apresentação do Natal a Bordo
e do Roteiro Violino a Estância, com a Agência Novo Destino Viagens. Às 15h será o momento de um
bate-papo sobre dúvidas para abrir franquias, seguindo com um painel de Inovação, Automação e
Sustentabilidade, às 16h. O dia ainda contará com mais oficinas do Festival de Gastronomia, duas de
Tortellini de Abóbora, às 12h e 15h, e outra de Flores de Chantilly com bico de confeitar, às 17h.
Na Fenashow, quem subirá ao palco será Dilsinho, um dos principais cantores de pagode da
atualidade. 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.
Já a Fenadoce Cultural terá uma programação repleta de ritmos e artistas locais. São quatro palcos
espalhados pela feira que ajudam a impulsionar os talentos artísticos da região. Na Cidade do Doce a
performance Doces (Re)encontros encantará o público às 11h30, 15h, 17h30 e 20h. O espaço também
receberá Romer Dias, às 13h30, Meri Elen Acústico, às 18h30, e Myro Rizoma, às 21h. No Palco
Principal da Praça de Alimentação o dia começará com o Grupo Encanto Cigano, às 12h30, Pvzera,
às 14h.
No Palco Central da Praça de Alimentação as atrações iniciam com o Grupo Na Medida, às 17h30,
seguido por Solo Fértil Duo, às 19h, Long Play Band Hits, às 20h30. Na Estância Princesa do Sul o
tradicionalismo será com Instrumental Stefan e Parla, às 14h30, CTG Cancela Grande, às 16h, Grupo
Pegada Gaudéria, às 17h30, Dragões do Rio Grande, às 19h, e CTG Os Farrapos, às 20h30.
Domingo para finalizar
O domingo (19) encerrará a programação da 28ª Fenadoce com mais atrações. No Salão de
Desenvolvimento, Turismo e Inovação, o dia será dedicado ao Painel Profissões do Futuro - O Futuro
é Hoje, a partir das 17h. No Festival de Gastronomia será o momento de aprender a receita do Eclair
de chocolate com laranja, às 15h, e saber mais sobre Cozinha Criativa, às 17h.
A Fenadoce Cultural começará cedo com as performances Doces (Re)encontros, na Cidade do Doce,
às 11h30 e 15h, além da cantora Thais Pizarro, às 13h30, e Jonathan Aquino, às 16h. Já o Palco
Principal, na Praça de Alimentação, receberá a Companhia de Dança e Teatro Corpo e Alma Yinstudio,
às 12h30, Arteria Espaço Arte, às 14h, e Adágio Centro de Dança, às 15h30.
Na Estância Princesa do Sul a feira encerrará com homenagens para a cultura gaúcha com os
clássicos Nativistas Yvyrupá, às 14h30, o CTG Negrinho do Pastoreio, às 16h, CTG Tropeiros do Sul,
às 17h30, CTG Raízes do Sul, às 19h, e o Pampeanos, às 20h30. E quem se apresentará no Palco
Central da Praça de Alimentação serão Marcela Mescalina, às 17h30, Banda Mídia, às 19h, e Elas no
Samba, 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

