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Expocrato, cujo nome oficial é Exposição Agropecuária do Crato, é um evento realizado anualmente, no mês de julho, na cidade do Crato,
no estado do Ceará. 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.
Área de leilões do Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti. 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.
Na parte externa são instalados diversos stands voltados para agronegócios e serviços, como telefonia, farmácia, produtos
industrializados diversos, casa de farinha, engenho de cana-de-açúcar, palco para apresentações folclóricas (palco Eloi Teles), um espaço
da URCA para performance de bandas de MPB, agências bancárias, parques de diversões, floricultura, artesanato e barracas de bebidas
e comidas típicas. Entre elas consta a tradicional Barraca de Luís Jacu (Barraca do Flamengo), a Chopperia Saloon, a tradicional barraca
de bebidas dedicada à execução de Reggae e MPB, denominada Rosto e na década passada contava com uma barraca dedicada ao
Rock e MPB, chamada Los Zetas. Nos últimos anos chegou a contar com uma barraca que também tocava Rock, denominada Etanol
A Chopperia Saloon, a tradicional barraca de bebidas dedicada à execução de Reggae e MPB, denominada Rosto e na década passada
contava com uma barraca dedicada ao Rock e MPB, chamada Los Zetas. Nos últimos anos chegou a contar com uma barraca que
também tocava Rock, denominada Etanol.
PROGRAMAÇÃO 2011
10/07 - Domingo Leo Magalhães Amigos Sertanejos Geraldinho Lins Italo e Renno
11/07 - Segunda Sorriso Maroto Dorgival Dantas Mala Mansa
12/07 - Terça Pouca Vogal Axé Meu Rei
13/07 - Quarta Exaltasamba Forró da Xêta Magníficos Forró de Luxo
14/07 - Quinta Asa de Águia Furacão do Forró Forró da Curtição Forró di Taipa
15/07 - Sexta Aviões do Forró Forró do Muído Solteirões do Forró Kokitel do Forró
16/07 - Sábado Garota Safada Banda Calypso Capim Cubano Ala Ursa
17/07 - Domingo Bruno e Marrone Arreio de Ouro Forró da Pegação
SERVIÇO: 60º Exposição Agropecuária do Crato (Expocrato) 10 a 17 de julho Parque de Exposições Pedro Felipe Cavalcante Ingressos:
de R$ 10 a R$ 250. Classificação indicativa: 18 anos
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