
                                                        
SUGESTÃO DE PAUTA 

28ª Fenadoce registra mais de 30 mil visitas de alunos da 

rede pública 

 
Neste sábado (11), a programação incluiu uma feira de adoção animal e muitos aprendizados no Festival de 

Gastronomia 

 

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

 

A Fenadoce 2022 iniciou mais um final de semana movimentado neste sábado (11). Novamente, o 

destaque foi a chegada de dezenas de excursões, além de uma programação que misturou cultura, 

solidariedade e aprendizados. A feira também divulgou o número mais recente de alunos da rede 

pública que já visitaram gratuitamente o evento até agora: 31.500 crianças.  

 

Durante o sábado (11), os visitantes conferiram a feira de adoção animal que esteve na Fenadoce e 

conheceram de perto alguns dos animais que são resgatados em situação de abandono em Pelotas. 

O movimento também foi constante com muitas famílias e grupos de amigos se reunindo para almoçar. 

O fluxo na Praça de Alimentação tem sido intenso entre os 22 espaços e dois restaurantes dedicados 

a atender o paladar dos visitantes que buscam a refeição completa além do doce na feira. Nas opções 

de pratos estão desde o hambúrguer até pizzas, à la minuta, batatas, petiscos, baurus, comida gaúcha 

e também buffet e alternativas saudáveis.  

 

Mais de 30 mil alunos já passaram pela feira 

A última semana foi intensa com a visitação de 31.500 alunos da rede pública de ensino de Pelotas e 

região. A ação faz parte do projeto de responsabilidade social da Fenadoce, que sempre recebe o 

agendamento das escolas para a visita gratuita, proporcionando momentos de aprendizado sobre a 

tradição doceira e a história de Pelotas. Neste ano, as crianças também ganham um doce e ingressos 

para brincarem no Parque de Diversões. As visitas seguem durante a próxima semana. 

 

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. 

 

Domingo 

A programação do domingo (12) também aguarda uma grande movimentação dos namorados na 28ª 

Fenadoce. Os casais poderão aproveitar e conferir juntos o Festival de Gastronomia, aprendendo a 

receita do sorvete de doce de abóbora, às 15h, e pastel de Santa Clara, às 17h. As oficinas são 

gratuitas com 20 vagas por sessão. 

 

Já na Fenadoce Cultural o destaque é para a diversidade de ritmos que irão encantar os visitantes. 

Confira a programação em cada palco neste domingo (12): 

 

Palco da Estância Princesa do Sul: 

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 

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


                                                        
 

Palco Central - Praça de Alimentação 

17h30 Grupo Feito em Casa 

19h Gustavo Soares e Banda 

20h30 Virou Maniah 

 

Palco Principal - Praça de Alimentação 

12h30 Banda da Brigada Militar 

14h Unidos pela Dança 

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

 

Palco Cidade do Doce 

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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