
                                                        
SUGESTÃO DE PAUTA 

Fenadoce 2022 será de oficinas e música neste domingo 

(05) 
Nesta edição da feira, cada visitante ganha um doce gratuito ao garantir seu ingresso 

 

Imagens: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ2QUzVZERcFf2TfAIS4UCfkl4GLk7OPSswy 

 

O segundo dia da Fenadoce 2022, em Pelotas/RS, atraiu o público para os pavilhões do Centro de 

Eventos em busca de cultura, doces e troca de conhecimentos neste sábado (04). O destaque da 

programação foi o Salão de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, que abordou temas como o turismo 

rural e o empreendedorismo feminino. O dia também marcou o início das oficinas do Festival de 

Gastronomia e do Campeonato de Xadrez. A feira segue até 19 de junho e a abertura oficial está 

marcada para o dia 09, às 18h. 

 

Os visitantes chegaram à feira logo cedo pela manhã e prestigiaram os estandes e doces o dia todo. 

Na Praça de Alimentação o movimento também foi intenso neste primeiro final de semana da feira. 

Enquanto isso, o auditório recebeu a abertura do Campeonato de Xadrez que se estende até domingo 

(05). Alexandre Fier, Grande Mestre e Tricampeão Brasileiro de Xadrez, participará da disputa dos 

torneios Blitz e Rápido. 

 

Na programação cultural, os quatro palcos da feira receberam músicos locais que animaram o dia dos 

visitantes. E um encanto especial tem atraído a atenção de quem passa pela Fenadoce: a performance 

“Doces (re)encontros”, onde os artistas passeiam pelos corredores cantando o tema deste ano e 

levando um pouco da história e tradição de Pelotas para o público. 

 

Turismo em pauta 

O turismo foi um dos principais temas do Salão de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, espaço do 

Sebrae/RS em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Pelotas que 

tem promovido uma série de palestras e atividades. Neste sábado (04), uma das falas foi da Diretora 

de Desenvolvimento e Turismo da ACP, Nivea Saraiva, que também é empreendedora e proprietária 

do Parque Stone Land. Ela destacou que falar sobre turismo rural em um evento como a Fenadoce é 

a oportunidade de mostrar tudo aquilo que se possui na região, mas nem todas as pessoas sabem. O 

painel sobre o tema contou ainda com Jair Seidel, Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, e 

Gilmar Bazanella, Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação. 

 

Outro tema importante durante o dia foi o empreendedorismo feminino com a palestra "Conectando 

Mulheres", apresentada por Lu Compiani Branco, Fundadora da Rede Mulheres Empreendedoras do 

RG, Primeira Dama do Município do Rio Grande, Vereadora e Empreendedora. Ela compartilhou as 

experiências e o fortalecimento que tem sido trabalhado através da Rede. “O município foi pioneiro 

desse formato de iniciativa e é muito importante trazer isso para as ações da Fenadoce. Sabemos da 

amplitude da feira e queremos divulgar principalmente para que outras cidades possam se inspirar”, 

destacou ela. 

 

Programação de domingo 

O domingo (05) será novamente movimentado e de expectativas altas com o bom número de visitantes 

nos dois primeiros dias. A programação no espaço do Salão de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, 

um espaço de inovação do Sebrae/RS apresentará a Rota dos Olivais da Serra dos Tapes, às 15h. O 

Campeonato de Xadrez seguirá com os torneios que valem premiações em dinheiro no Auditório 1. 

 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ2QUzVZERcFf2TfAIS4UCfkl4GLk7OPSswy


                                                        
Já o Festival de Gastronomia contará com duas oficinas: uma às 15h de Confeitaria Artística, e outra 

às 17h, desta vez de Gastronomia Argentina. As oficinas são limitadas a 20 participantes por cada 

horário e não é necessário se inscrever previamente. 

 

A programação da Fenadoce Cultural também irá animar os visitantes desde cedo. O Palco Principal 

da Praça de Alimentação receberá a Capoeira Filhos da Roda, às 12h, o Espaço da Dança Marina 

Miranda, às 13h, e o Grupo de Dança e Ballet Sabrina Freitas, às 14h30. Na Estância Princesa do Sul 

a programação iniciará às 14h30 com Gilberto Gomes, seguindo com Sandro Madruga, às 16h, Los 

Albertos, às 17h30, Grupo Tradição Tchê, às 19h, e Saladeril, às 20h30. A Cidade do Doce contará 

com Alex Cruz Canta Circo Sem Lona, às 13h30, José Machado, às 16h, Tati e Fábio, às 18h30, e Zé 

do Samba, às 21h. Já o Palco Centro da Praça de Alimentação iniciará às 17h30 com Trigonometrio. 

Logo em seguida, encerram o dia Wanessa Boabaid e Banda, às 19h, e Grupo Partido Bom, 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 
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