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Pela primeira vez Montenegro terá uma Festa de São João no estilo da comemoração

deste ano. A grande celebração iniciou ontem e segue até domingo, com expectativa de

reunir 50 mil pessoas. A festa acontece no Parque Centenário com shows,

apresentações, fogueira, casamento na roça, quadrilhas e comidas típicas.

Segundo a organização da Prefeitura, há uns 15 anos o município tinha um Arraial, que

era promovido por uma rádio, mas em proporção menor. "Agora é a primeira vez com uma

festa grande e acreditamos que se o tempo colaborar teremos grande público. Este

evento é importante para nós, pois nosso padroeiro é São João Batista", afirma a

organização, lembrando que nesta sexta-feira é feriado municipal na cidade e que todas

as programações do evento tem entrada gratuita.

Programação

SEXTA-FEIRA - Dia de São João Batista

18h - Gincana de São João para crianças e adolescentes

20h - Apresentação das Quadrilhas

21h - Queima da Fogueira de São João

22h - Show da Banda Baião de Cordel

SÁBADO

18h30 - Apresentação do Trio Alles Blau

20h - Apresentação das Quadrilhas: Cambicho da Roça, da Dança & Cia. Flávio Azeredo;

Miúdos da Roça, da Emef Manoel José da Motta; Grupo Caboclada, dos graduados em

Dança, pela Uergs, e simpatizantes; Grupo Cabocladinhos, da EEEF Cel. Álvaro de

Moraes.

21h30 - Show do Grupo Mas Bah!
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DOMINGO

10h30 - Culto Ecumênico (São João - Padroeiro de Montenegro)

11h - Fogos do São João (Evento Gastronômico)

15h30 - Apresentação do Trio Alles Blau

16h30 - Casamento da Roça com participação das Quadrilhas de São João

17h30 - Show com Banda Rastapé

19h - Show de encerramento com DJ Finna (Forró)

Paroquia Catedral

Durante o dia de feriado a população pode aproveitar a programação da Festa de São

João Batista da Paróquia Catedral. A missa festiva é nesta sexta-feira às 10 horas,

seguida do almoço no salão da paróquia, com opção para comer no local ou levar para

casa. Em seguida, os fiéis podem aproveitar a popular quermesse da Catedral, no pátio

da Igreja, com brincadeiras e comidas típicas de festa junina.


