
                                                                                                 
SUGESTÃO DE PAUTA 

FENADOCE 2022 disponibiliza adesivo para estacionamento 

gratuito 
 

Assim como nas edições anteriores, a organização da FENADOCE já está disponibilizando um material 

adesivo de divulgação da feira para qualquer pessoa interessada em utilizá-lo no seu carro. Aqueles 

que aderirem à proposta poderão utilizar o estacionamento gratuito durante todos os dias de evento, 

que acontecerá de 03 a 19 de junho, em Pelotas/RS. 

 

A colocação do adesivo é disponibilizada gratuitamente mediante o agendamento com a empresa 

responsável pelo número (53) 3228-1388. O número de adesivos é limitado, portanto a disponibilização 

permanecerá válida enquanto durar o estoque. 

 

 

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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