SUGESTÃO DE PAUTA

Fenadoce 2022 inicia nesta sexta-feira (03) com arte,
cultura, gastronomia e negócios
Evento retorna após dois anos sem realização devido à pandemia e deve atrair turistas
de todo o país para o sul do Estado
Imagens: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZWNi4XZYBYlyKR19AQ9w1hmaivduj2U8EfV

Emoção, tradição e (re)encontros: a 28ª Fenadoce abre os portões para o público nesta sexta-feira
(03), em Pelotas/RS, após dois anos da sua última edição para celebrar e valorizar a história de
Pelotas. Entre os principais destaques desse ano, o evento retoma o doce gratuito para cada ingresso
comprado e também reforça o seu compromisso social na ação com as escolas da rede pública. A
feira, que se estende até o dia 19, contará com quatro palcos da Fenadoce Cultural, além do Festival
de Gastronomia, o espaço da Feira da Agricultura Familiar, o Salão de Desenvolvimento, Turismo e
Inovação, entre outras atividades confirmadas.
A expectativa da Comissão Organizadora da Fenadoce 2022 é de um evento inesquecível. “Temos
visto uma mobilização emocionante das pessoas, excursões planejadas de todo o Brasil, crianças e
adultos com saudades desse clima da Fenadoce. Promover essa feira após dois anos de pandemia é
uma superação, por isso é o momento de comemorar, aproveitar e valorizar o que temos de melhor”,
destaca Eliane Sedrez. O evento também está focado na inclusão e educação: os alunos da rede
pública que realizam a visita gratuitamente junto com as suas escolas ganharão um doce e ingresso
para o parque de diversão.
O tema escolhido para a 28ª edição de uma das maiores feiras do sul do país é "Doces (re)encontros",
convidando os visitantes a celebrarem a tradição doceira e também a cultura e história de Pelotas. A
feira integra ainda a programação que celebra os 210 anos da cidade, que são comemorados em julho,
e é representada pelo trio de Baronesas com Elana Ávila da Silva, Julia Eisenhardt e Taila Freitas. O
valor do doce tradicional de Pelotas será de R$ 5,00, enquanto os ingressos custarão R$ 15,00 de
segunda a quarta e R$ 16,00 de quinta a domingo.
Empreendedorismo em foco
Um dos temas que ganha espaço nessa edição é o empreendedorismo, graças ao Salão de
Desenvolvimento, Turismo e Inovação. O ambiente do Sebrae/RS em parceria com a Secretaria de
Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Pelotas contará com a Arena de Inovação, o Espaço para
Startups, Coworking e Área de Turismo. No dia 14, às 14h, haverá uma Rodada de Negócios para
fomentar o networking. Já no dia 18, às 18h, acontecerá uma palestra com o ex-jogador de futebol
Tinga. Outras atividades como painéis e sessões de negócios também estão programadas.
Na Feira da Agricultura Familiar o objetivo é mais uma vez abrir espaço para fortalecer produtores de
todo o Estado que vão para a Fenadoce levar os seus materiais e conquistar o público. No Festival de
Gastronomia as atividades também irão valorizar a vocação regional para a culinária e promover
atividades de integração com os visitantes.
Programação cultural e artística
Novamente, o destaque da Fenadoce será a arte e a cultura. Ao todo, são quatro palcos que receberão
as atividades da Fenadoce Cultural, localizados entre a Cidade do Doce, Praça de Alimentação e

Estância Princesa do Sul. Já nesta sexta-feira (03), quando o evento inicia, os palcos recebem as
primeiras apresentações:
Palco Cidade do Doce
15h - Doces (re)encontros - Performance Artística
16h - Luan Furtado
17h30 - Doces (re)encontros - Performance Artística
18h30 - Claudia Braunsyein e Juliana
20h - Doces (re)encontros - Performance Artística
21h - Toni Konrath
Palco Central (Praça de Alimentação)
17h30 - Josi e Banda
19h - Flávio Mendes
20h30 - Grupo Porakaso
Na Fenashow as atrações nacionais serão Jorge e Mateus (12/06), DJ Alok (16/06) e Dilsinho (18/06).
A compra online dos ingressos pode ser feita no site www.blueticket.com.br e a realização é da x13 e
Ame.
Vacinação e reforço no transporte
Uma linha de reforço no transporte coletivo de Pelotas foi implementada para os dias da feira e sairá
diariamente do terminal do Fragata de hora em hora, iniciando às 13h e finalizando às 21h. Nos dias
em que a Fenadoce abre os portões pela manhã (sábados, domingos e feriados), o serviço de
transporte iniciará às 9h30. O percurso de ida passará pela Barão de Santa Tecla, acessando a
Avenida Bento Gonçalves, a Duque de Caxias e a Pinheiro Machado até chegar ao Centro de Eventos
Fenadoce. O retorno será pela Avenida Pinheiro Machado, Duque de Caxias, Lobo da Costa, General
Osório e Marechal Floriano.
Outra confirmação é o Trailer da Vacina, da Secretaria Municipal de Saúde, que estará na feira sempre
nas quintas, sextas e sábados, das 13h às 19h. A vacinação contra a COVID-19 estará disponível para
crianças de 05 a 11 anos. O restante da população poderá se vacinar conforme a sua situação vacinal
e o calendário do município. O Trailer ainda aplicará doses da Influenza, Sarampo, Hepatite B, Tríplice
Viral e dT mediante a apresentação dos documentos e carteira de vacinação.
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

