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FESTA DA BANANA - URUBURETAMA
Esta é a festa mais tradicional de Uruburetama, acontece sempre no mês de Novembro e atrai milhares
de pessoas. É fundamental para a divulgação e economia do município. A festa chega a sua 40ª edição
em 2010.

TEJUBODE - TEJUÇUOCA A feira chega a sua nona edição em 2010, ocupando o Parque de
Exposições Joãozão onde o visitante encontrará, durante os três dias de feira, atividades de
agronegócios, artesanato, cultura regional, culinária com pratos à base de ovinos e caprinos, concursos
chifres de Ouro, noitadas de forró, café com forró, Corre Bode, desfiles de moda fashion bode,
concurso de animais de raça, produtos do projeto Tejuflora, exposições, clínicas tecnológicas e oficinas,
dentre outras atrações.
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EXPOCRATO - CRATO
Expocrato, cujo nome oficial é Exposição Agropecuária do Crato, é um evento realizado anualmente, no
mês de julho, na cidade do Crato. Misturando cultura, feira agropecuária e shows musicais, a Expocrato
está entre os grandes eventos do nordeste brasileiro. São ao todo oito dias de festa, desfile e leilão de
animais, comidas típicas e shows culturais. A área reservada para os shows é de 420.000 m². Possui,
ainda, 40 camarotes, dois palcos, duas tendas eletrônicas, espaço para esportes radicais e capacidade

para 100.000 pagantes.

FESTIVAL DE JAZZ E BLUES - GUARAMIRANGA
O Festival Jazz e Blues de Guaramiranga é um festival de jazz e blues que teve início no ano de 2000
na cidade de Guaramiranga. O festival acontece no mesmo período do carnaval e movimenta o Maciço
de Baturité ocorrendo shows também nas cidades de Mulungu e Pacoti.

FESTA DO CÔCO - CARIDADE
A tradicional festa chegou a sua 27ª edição em 2009. Acontece todos os anos na mesma época e
arrasta milhares de pessoas até caridade onde bandas de forró animam a noite inteira.
11/07 - HOJE SE COMEMORA O DIA MUNDIAL DA POPULAÇÃO E O DIA DO RONDONISTA
Posted in:Acontece No Interior | | With 0 comments

