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Alegra comemora aniversário com Circuito de Food Truck
Estilo de vida

Indústria de carne suína celebra quatro anos de história em Castro (PR)
Mais de 1.550 empregos diretos e 600 indiretos, dezenas de premiações e reconhecimentos nacionais, presença em mais de
31 países: em pouco tempo de atuação no mercado, a Alegra comemora seu desempenho e posicionamento no segmento de
alimentação. Além de colaborar para o aquecimento da economia local, mantemos o desenvolvimento sustentável dos
produtores que fornecem a matéria-prima!
Para comemorar os quatro anos de atuação, entre os dias 18 e 20 de outubro vamos promover o Circuito Food Truck Alegra,
que vai reunir um cardápio recheado de pratos preparados com carne suína Alegra, cervejas artesanais e música ao vivo.
“Queremos comemorar essa data junto com a comunidade local, estreitando o laço e se aproximando ainda mais dos
castrenses. Vamos proporcionar ao público um momento Alegra único e descontraído”, comenta nosso gerente comercial,
Geraldo Signorini.
Ao todo, serão oito food trucks, que estarão reunidos no Parque Lacustre, em Castro, sendo eles: Kombozabeer, Pico Locos,
Avenida Burger, Poderoso Chefão, Kom Batata, General Panqueca, SucoBras e Etevros. O evento também contará com um
espaço kids, onde o acesso aos brinquedos se dará mediante a compra de ingressos.
Além disso, a Alegra fará a doação de R$ 5 mil a uma instituição local, em parceria com os food trucks participantes do
evento. “Esperamos cerca de oito mil pessoas nos três dias. A ideia é proporcionar um viés social e colaborativo, além de uma
grande festa”, diz Signorini.
SERVIÇO
Circuito Food Truck Especial Aniversário Alegra
Data: 18 a 20 de outubro de 2019
Local: Parque Lacustre – (Rua Mariana Marquês – Centro, Castro/PR)
Horários: Dia 18 de outubro – das 17h às 23h
Dias 19 e 20 de outubro – das 11h às 23h
Entrada gratuita.
FONTES: Diário dos Campos
Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades Alegra!
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