
                                                                                  
SUGESTÃO DE PAUTA 

Fenadoce 2022 inicia na próxima semana, dia 03, em 

Pelotas 
 

Imagens: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZBY5pVZ9dgDjCkoXb08kY8WSsf1pLwkscWX  

 

Em uma semana os pavilhões do Centro de Eventos Fenadoce, em Pelotas/RS, receberão a 28ª edição 

da Feira Nacional do Doce, um dos principais eventos do Rio Grande do Sul. A preparação para montar 

a feira já iniciou nas últimas semanas e está acelerada para entrar na reta final. A programação contará 

com atrações na famosa Cidade do Doce, além da Feira da Agricultura Familiar, Festival de 

Gastronomia, Espaço Sebrae, Parque de Diversão, Fenashow e Fenadoce Cultural. A feira inicia em 

03 de junho e se estende até dia 19. 

 

A principal novidade neste ano é o retorno do doce gratuito a cada ingresso comprado. Segundo explica 

Eliane Sedrez, da Comissão Organizadora da feira, essa é uma forma de valorizar os visitantes depois 

de dois anos sem a realização do evento. "Estamos todos vivendo esse momento de retomada depois 

de um período difícil emocionalmente e economicamente. A Fenadoce vem para trazer esse clima de 

encontros novamente, inclusive com a tradição do doce gratuito que já se ofereceu em outras edições", 

destaca.  

 

O tema escolhido para este ano foi "Doces (re)encontros" e a feira também irá homenagear os 210 

anos de Pelotas, celebrados em julho. A expectativa é grande e centenas de excursões de várias 

regiões do Brasil e dos países vizinhos já entraram em contato planejando a visita. "Temos visto um 

movimento que não nos surpreende, porque sabemos da potência da Fenadoce, mas que tem sido 

emocionante. As pessoas estão com muita saudade da feira e com certeza isso se refletirá no seu 

resultado para toda a economia e o turismo da região", salienta Eliane. 

 

A 28ª edição será representada pelo trio de Baronesas: Elana Ávila da Silva, Julia Eisenhardt e Taila 

Freitas. O valor do doce tradicional de Pelotas neste ano será de R$ 5,00, enquanto os ingressos 

custarão R$ 15,00 de segunda a quarta e R$ 16,00 de quinta a domingo. 

 

Programação 

Além dos palcos espalhados pela feira que recebem as atrações de música, dança e teatro e da 

Fenadoce Cultural, e da Cidade do Doce, onde estão o "protagonistas", a 28ª edição terá novamente 

o apoio à Feira da Agricultura Familiar através da Secretaria da Agricultura, Pecuária e 

Desenvolvimento Rural (Seapdr). O Festival de Gastronomia também irá compor a programação, 

promovendo várias ações que impulsionam o setor na região. 

 

Uma novidade é o fomento aos negócios, inovação e empreendedorismo no Espaço Sebrae, que 

promoverá desde palestras até uma Rodada de Negócios no dia 14, às 14h. As inscrições podem ser 

feitas gratuitamente em bit.ly/rodada-fenadoce para quem estiver interessado em mostrar a sua 

empresa aos grandes players do mercado. 

 

O Tupã, tradicional parque de diversão das edições anteriores, também está confirmado, assim como 

as atividades na Estância Princesa do Sul e as visitas gratuitas das escolas da rede pública. Na 

Fenashow, as apresentações receberão 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. 

 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZBY5pVZ9dgDjCkoXb08kY8WSsf1pLwkscWX


                                                                                  
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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