
                                                        
SUGESTÃO DE PAUTA 

28ª Fenadoce deve ter final de semana movimentado e com 

programação cultural 

 
Entre as opções para o sábado (11) e domingo (12), a feira receberá as oficinas gratuitas do Festival de 

Gastronomia 

 

Imagens: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZWNi4XZYBYlyKR19AQ9w1hmaivduj2U8EfV 

 

A expectativa para o segundo final de semana da 28ª Fenadoce é alta: os visitantes devem aproveitar 

também o Dia dos Namorados para passear na feira e aproveitar as opções na Praça de Alimentação 

e Cidade do Doce. Assim como nos anos anteriores, a Praça de Alimentação tem sido um dos 

destaques do evento, atraindo famílias e grupos de amigos todos os dias, especialmente sábado e 

domingo. A programação dos próximos dois dias contará com atrações para as crianças e oficinas 

gratuitas no Festival de Gastronomia. 

 

Durante a semana, a feira foi repleta de emoções. Além da cerimônia de abertura oficial com a 

presença do Governador do Estado e outras autoridades, na última quinta-feira (09), os dias também 

se preencheram com as visitas gratuitas dos alunos da rede pública de ensino da região. Cada um 

deles ainda ganha um doce e ingresso para o parque de diversão. Nos próximos dias, o número de 

excursões de várias cidades do Brasil e dos países vizinhos também deve aumentar. 

 

Feira de Adoção 

A Fenadoce também é momento de mudar a vida com um novo amigo de quatro patas. Neste sábado 

(11) o evento receberá uma feira de adoção animal das 10h às 16h, promovida por Marisa Schwarzer, 

Protetora de Animais. Os visitantes poderão conhecer os animais, o processo de adoção e saber como 

dar um novo e amoroso lar para eles. 

 

Doce para o Dia dos Namorados 

Os apaixonados têm um motivo a mais para visitar a Fenadoce no dia 12: o Romeu e Julieta, um doce 

criado para celebrar o amor e feito com queijo, goiabada e leite condensado. A criação da doceira Cris 

Silveira, da Monalu, já tem atraído a atenção mesmo antes do Dia dos Namorados e conquistou os 

visitantes. 

 

"Amor e gratidão definem o que queremos passar com esse doce, porque depois de dois anos a 

fenadoce, depois de termos vivido tudo que vivemos na pandemia, queremos transmitir amor e 

agradecer por estarmos aqui novamente.” destacou Cris. O Romeu e Julieta continuará disponível na 

Monalu mesmo após o dia 12. 

 

Guri de Uruguaiana 

O público visitante da 28ª Fenadoce terá outra atração gratuita no próximo dia 13, às 20h, na Praça de 

Alimentação, com a apresentação do Guri de Uruguaiana. Ele levará para a feira as suas novas 

histórias para promover ainda mais diversão aos doces (re)encontros deste ano. Todos que estiverem 

nos pavilhões do Centro de Eventos poderão assistir à apresentação. 

 

Programação do final de semana 

O Festival de Gastronomia será um dos destaques do final de semana na Fenadoce 2022. No sábado 

(11) as oficinas serão de Tortellini de Abóbora, às 15h, e Tiramissu Gaúcho, às 17h. No domingo (12) 

será dia de aprender a receita do sorvete de doce de abóbora, às 15h, e pastel de Santa Clara, às 17h. 

 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZWNi4XZYBYlyKR19AQ9w1hmaivduj2U8EfV


                                                        
Já no Salão de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, as atividades acontecerão neste sábado (11) 

com o Inovativa Day, às 13h30, e o Empreendedorismo Plural, às 14h. Ao longo do sábado o Trailer 

da Vacina da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará na feira das 13h às 19h aplicando a 1ª, 2ª, 

3ª e 4ª para COVID-19 e de influenza para a população acima de 12 anos. 

 

Ainda, a programação da Fenadoce Cultural neste final de semana levará muito tradicionalismo, dança 

e ritmos diferenciados aos palcos do evento. Confira a programação em cada palco no sábado (11) e 

domingo (12): 

 

Palco da Estância Princesa do Sul: 

11/06 

15h CTG Porteira da Princesa 

16h30 Página Quatro, 

18h Grupo Som do Campo 

19h30 CTG Cel. Thomaz Luiz Osório 

21h CTG Carreteiros do Sul, às 21h.  

 

12/06 

14h30 Grupo Orgulho Gaúcho 

16h União Gaúcha João Simões Lopes Neto 

17h30 Grupo Tradição Brasileira 

19h Trovador e Repentista Alemão Preto 

20h30 Alex Moreira e Grupo 

 

Palco Central - Praça de Alimentação 

11/06 

19h Mojô e Banda 

20h30 Dupla de Dois 

 

12/06 

17h30 Grupo Feito em Casa 

19h Gustavo Soares e Banda 

20h30 Virou Maniah 

 

Palco Principal - Praça de Alimentação 

11/06 

12h30 Escola de Ballet Dicléia Ferreira de Souza 

14h Grupo Ballet de Pelotas 

17h30 Banda da Brigada 

 

12/06 

12h30 Banda da Brigada Militar 

14h Unidos pela Dança 

15h20 Kimbra Cia de Dança - "Ohana - O significado de amar" 

 

Palco Cidade do Doce 

11/06 

13h30 O Gato Comeu - Musical Infantil 

16h Dani & Dena 

18h30 Lyver Bermudez 

21h Duo Acústico 



                                                        
 

12/06 

13h30 Rafaela Souza 

16h Ju Vargas e Flávio Ribeiro 

18h30 Don Jones 

21h Sulimar Rass 

 

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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