
                                                                                                 
SUGESTÃO DE PAUTA 
Fenadoce 2022 inicia agendamento para visitas gratuitas de escolas  
 
A temática “Doces (re)encontros” da 28ª edição da Fenadoce também será protagonizada por alunos 
de escolas públicas de Pelotas: mais uma vez, os estudantes poderão visitar e viver momentos de 
acesso à cultura e tradição de forma gratuita. Assim como nos anos anteriores, a feira já está se 
preparando para conceder o acesso grátis às escolas, reforçando o seu compromisso com a 
sociedade. A Fenadoce 2022 ocorrerá de 03 a 19 de junho, e para que as escolas garantam a visita, 
é necessário agendar previamente uma das datas disponíveis de 06 a 10 de junho (segunda a sexta) 
e de 13 a 15 de junho (segunda a quarta).  
 
Os agendamentos deverão ser realizados por meio do preenchimento do formulário de solicitação 
disponível no site da Fenadoce (fenadoce.com.br/agendamento-escolas/). Além de preencher os 
dados de contato do responsável pelo agendamento, é necessário fazer o upload de um ofício que 
deverá conter o nome da escola ou entidade, o número de alunos e professores que visitarão a Feira, 
sugestão de data para a visita e assinatura do responsável.  
 
A equipe organizadora da Fenadoce 2022 irá avaliar as solicitações e retornar com o resultado para o 
e-mail cadastrado no ato do agendamento. A efetivação será realizada apenas após a confirmação da 
Câmara dos Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL) por e-mail.  
 
Visitação e acesso à cultura 
A cada edição, a Feira Nacional do Doce (Fenadoce) reforça a sua responsabilidade social e promove 
o aprendizado sobre a história, tradições e cultura de Pelotas para além das salas de aula, 
proporcionando também o acesso às apresentações artísticas da sua programação. Desta forma, 
milhares de alunos da rede pública visitam a feira a cada edição sem custo nenhum e aprendem a 
importância de valorizar a história da cidade através das suas práticas culturais. 
 

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 
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reverso@reversocomunicacao.com.br 
Reverso Comunicação Integrada (Conrerp/4ª PJ116) 
www.reversocomunicacao.com.br 
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