
RELEASE - FESTA DE ANIVERSÁRIO 62 ANOS DE 

MANDIRITUBA 

Dias 22, 23 e 24 de julho no Parque Municipal de Eventos 

 

Com sucesso de público com mais de 20mil pessoas nas últimas 

edições, a Festa de Aniversário do município de Mandirituba vem se 

tornando um dos principais eventos da região reunindo em três dias, 

feira, gastronomia, show de manobras radicais com equipe alto giro, 

shows de artistas locais e nacionais. Além de contribuir com as 

instituições assistidas por meio da arrecadação de alimentos durante 

os dias do evento, valoriza os produtores locais que expõem seus 

produtos na feira e talentos locais da música que têm a oportunidade 

de se apresentarem na festa. 

Este ano, a novidade é que pela primeira vez será realizado o 

concurso para a Escolha da Rainha da Camomila, já que Mandirituba 

é a capital da camomila. A entrada é livre para a pista nos três dias 

do evento. Os participantes poderão contribuir doando 1kg de 

alimento às instituições assistidas pela Prefeitura (facultativo).  

A Festa será realizada no Parque Municipal de Eventos com início no 

dia 22 de julho (sexta-feira), a partir das 17h00, encerrando no dia 24 

de julho (domingo). 

 

PROGRAMAÇÃO FESTA DE ANIVERSÁRIO 62 ANOS DE 

MANDIRITUBA 

DIA 22/07 – SEXTA  

      (palco cultural das 17:00 às 23:00 apresentações de artistas 

locais).  

• 18:30 - ABERTURA OFICIAL DO EVENTO EM SEGUIDA O 

DESFILE PARA ESCOLHA DA 1ª RAINHA DA CAMOMILA  

• 23:30 – BAILE COM JOÃO LUIZ CORRÊA  

 

DIA 23/07 - SÁBADO 

(palco cultural das 13:00 às 20:30 apresentações de artistas 

locais).  



 

• 10:00 – ENCONTROS DE MOTOS  

• 12:00 – ALMOÇO COM COSTELA FOGO DE CHÃO 

• 15:00 – MANOBRAS RADICAIS DE MOTOS  

 

• (palco principal) 

 

• 22:00 – SHOW RIONEGRO E SOLIMÕES  

• 00:00 – SHOW THAEME E THIAGO  

 DIA 24/07 – DOMINGO 

(palco cultural das 13:00 às 20:30 apresentações de artistas 

locais).  

• 10:00 – ENCONTROS DE MOTOS  

• 12:00 – ALMOÇO COM COSTELA FOGO DE CHÃO 

(palco principal) 

• 22:00 – BRUNO E MARRONE 

Vendas Especiais: Vip | Camarote – uau tickets  

Pista – Livre 

Informações: (47) 98865-6458 

 

CREDENCIAMENTO IMPRENSA 

Os profissionais de imprensa interessados em realizar a cobertura da 

Festa de Aniversário de 62 Anos de Mandirituba que será realizada 

nos dias 22, 23 e 24 de julho de 2022, no Parque Municipal Ângelo 

Zeglin Palú, em Mandirituba, devem preencher o formulário até o dia 

18/07.  

Formulário: https://forms.gle/EYG6Uhh94uNimdDa6 

 

A credencial não confere o acesso dos profissionais aos 

camarins dos artistas contratados. (limitado a 4 profissionais 

por veículo). 



Dúvidas entrar em contato pelo telefone: (41) 3626-1122 – 

Ramal 206.  

 


