25ª Festa do “Costelão” em
Alvorada da Amazônia foi
sucesso absoluto
No último domingo , 01 de maio, foi realizada a

25ª

Festa

Tradicional do Costelão na Comunidade de Alvorada Da Amazônia,
estima-se que mais de 4 mil pessoas participaram da festa.
A Banda “Tchê Brasil” animou o
evento com matine dançante.

grande público presente ao

25ª “Costelão” em Alvorada da Amazônia
O evento é considerado uma das maiores festa do município de
Novo Progresso, mais de 2500 kg (dois mil e quinhentos quilos)
de carne bovina sendo 68 costelões e 4 vacas no espeto, foi
consumido no dia. Alvorada da Amazônia fica distante 35 km de
Novo Progresso é considerado o segundo colégio eleitoral do
município.
Leia Também:Dia do trabalhador é comemorado com costelão em
Novo Progresso

Os costelão de boi são distribuídos gratuitamente para
milhares de pessoas de toda a região que compareceram no
pavilhão da comunidade, para prestigiar o evento, que contou
também com matine dançante, com animação da Banda “Tchê
Brasil”. A toda equipe organizadora do evento a comunidade de
Alvorada , os nossos parabéns !! “Ninguém paga para entrar na
festa e nem para saborear o costelão que é distribuído
gratuitamente a todos os presentes”.

O evento contou com a presença de celebridades na política
local, prefeitáveis, como: José Sebold (PDT), Edson Santarém
(PTB), Madalena Hoffman (PSDB), Otacir (PRB), Guisa (DEM),
Neri Prazeres PMDB), entre outros marcaram presença na festa.
“Foi uma festa maravilhosa, mais um ano sendo sucesso de
público, apesar da crise, e isso me deixa muito feliz.
Gostaria de agradecer a todos os envolvidos na festa e
especialmente agradecer a nossa população por prestigiar este
grandioso

evento”, disse o prefeito Ubiraci Soares (PSC).

O evento acontece todos os anos no dia do trabalhador,
empresários aproveitam o dia de festa para comemorar junto com
seus funcionários.
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