MAIO
1 a 13 – Festa de São Benedito
*Local: Pátio da Igreja São Benedito
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A Festa de São Benedito é a mais
tradicional da cidade, realizada na
Praça da Igreja de São Benedito. O
evento
é
uma
das
principais
manifestações culturais de Poços de
Caldas, com participação de milhares
de pessoas no decorrer da festa. A
programação inclui apresentações de
grupos de congos e caiapós, eventos
religiosos, além das famosas barracas
das paróquias, que comercializam
pratos típicos, doces e bebidas quentes.
No dia 13, que é feriado municipal,
acontece uma procissão pelas ruas da
cidade, acompanhada por um grande
número de devotos do santo. Todo ano,
a Festa de São Benedito registra
recorde de público. Além de resgatar as
tradições culturais da cidade, o evento é
um grande atrativo turístico. Mais
informações na Secretaria Municipal de
Turismo, através do telefone: (35) 36972389.

15 a 19 – XIII Jornada Nacional da
Especial Idade
*Local: Cenacon

21 – Composição Ferroviária
*Local: Antiga Estação Ferroviária

Realizada pelo Sindicato de Hotéis,
Bares, Restaurantes e Similares de
Poços de Caldas, a Jornada da
Especial Idade conta com uma
programação que inclui caminhadas,
dança, automassagem, bingo, passeios
e shows. Mais Informações: (35) 37222705

A Composição Ferroviária é um
projeto cultural gerido pela Mecenaria
Brasil, que tem o objetivo de levar
música, arte e cultura para a cidade de
Poços de Caldas com shows de grandes
artistas brasileiros desde 2014. A edição
de maio traz Titane e Tulio Mourão, com
abertura de Alexandre de Almeida, Wolf
Borges e Jucilene Buosi. Entrada
Gratuita. Mais informações: (35) 988229116

16 a 19 - 15ª Semana dos Museus
*Local: Museu Histórico e Geográfico

21 – Passeio Ciclístico Poços-Santa
Rita
*Saída: Praça Dr. Pedro Sanches

O encontro traz temas atuais a
serem debatidos por meio de mesas
redondas e palestras. Acontecem
sempre às 19h e discutem temas como
a história das drogas, a história da
morte, a exclusão dos transexuais e a
arte de rua nos espaços urbanos. Os
assuntos vêm de encontro ao tema
central do evento: ‘Museus e histórias
controversas: dizer o indizível em
museus’. Mais informações: (35) 36972197

O passeio, promovido pela Ciclo
Poços, tem apoio da Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer. O percurso tem
cerca de 50 km e é aconselhado a
ciclistas de nível intermediário. Parte do
trecho será feito em estrada de terra. A
inscrição é gratuita e pode ser feita no
local, antes do passeio. Durante o trajeto,
haverá distribuição de frutas e água aos
participantes. Mais informações: (35)
3721-2700

13 – Circula Som
*Local: Rampa de Voo Livre

19 e 20 – Copa Troller Sudeste
*Local: Hotel Fazenda Poços de Caldas

O evento é uma parceria entre a
Secretaria Municipal de Turismo e o
Conservatório Musical Antônio Ferrucio
Viviani.
O
objetivo
é
levar
apresentações musicais gratuitas da
Banda Sinfônica do Conservatório à
população poços-caldense e turistas,
durante todo o ano, em diversos locais
da
cidade.
Nessa
edição,
a
apresentação acontece na Rampa de
Voo livre, a partir das 16h30. Evento
gratuito. Mais informações: (35) 36972300

A Copa Troller é um dos principais
rallies de regularidade do país. A
primeira etapa da Copa Troller Sudeste
2017 em Poços de Caldas, será
realizada nos dias 19 e 20 de maio no
Hotel Fazenda de Poços de Caldas e
terá supervisão da CBA (Confederação
Brasileira
de
Automobilismo).
O
interessado
em
participar,
pode
escolher entre cinco modalidades
diferentes:
Expedition,
Turismo,
Graduados, Master e Passeios. Mais
informações: www.troller.com.br

26 a 28 - Construdecore
*Local: Espaço Cultural da Urca
Evento da construção, arquitetura e
decoração. A Construdecore apresenta
as principais novidades do setor da
construção
civil
em
produtos,
equipamentos e serviços. Além disso,
oferece facilidade na compra de imóveis
e acesso aos profissionais da área
imobiliária, arquitetos, engenheiros e
construtores. O evento é planejado para
atender as necessidades do consumidor
final que quer comprar, construir,
reformar, decorar, alugar ou financiar
seus imóveis. Mais informações pelo
telefone
(35)
3721-3851
|
www.construdecore.com.br

JUNHO
01 e 02
- Congresso Nacional de
Educação de Poços de Caldas
*Local: Espaço Cultural da Urca
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O Congresso tem o intuito de refletir
sobre as implicações das políticas
educacionais nas redes educacionais;
reconhecer o educando como sujeito de
direitos, protagonistas em diferentes
sentidos, experiências e horizontes; e
analisar as problemáticas, desafios e
oportunidades que determinam os cenários
da educação da infância e juventude,
visando uma educação de qualidade.
Também tem o objetivo de reunir
contribuições científicas, através de
trabalhos
apresentados
pelos
congressistas, com o propósito de discutir
e apontar resultados de pesquisas e
estudos, propor novas intervenções e
indicar necessidades de novos estudos em
cada área de abrangência da educação,
através de submissão de trabalhos
científicos. Somando-se a isso, o
Congresso contará ainda com uma Feira
de Educação com editoras e livrarias
específicas da área.
Para fortalecer o Congresso foi firmada
também uma importante parceria entre
GSC Eventos Especiais e IF Sul de Minas
– Campus Poços de Caldas que através
do corpo técnico e acadêmico da
Instituição, será o responsável pela
avaliação dos trabalhos técnicos científicos
e programação do Congresso. Mais
informações:
(35)
3697-1551|
www.educacaopocos.com.br

4 -Anime Poços
*Local: Espaço Cultural da Urca
Desde 2011, o Anime Poços é um
evento feito de fãs para fãs de anime,
mangá, games e cultura pop em geral.
Traz profissionais da área de dublagem,
cosplayers e youtubers para palestras
exclusivas na cidade. Conta também com
espetáculos de dança, artes marciais,
campeonatos de videogames, e o sempre
requisitado concurso cosplay, prestigiando
o trabalho dos fãs da cidade. Mais
informações: www.animepocos.com.br
10 e 11 – Encontro de Brasílias
*Local: Hotel Floresta
Encontro Nacional de VW Brasília,
antigos com mais de 20 anos e especiais,
além da comemoração do dia do VW
Brasilia. O evento oferece Kit expositor,
sorteio de brindes, troféu destaque
especial, mercado de pulgas, shows e
muito mais. Mais informações: (35) 37155455
15 a 17 - V Arraiá na Praça
*Local: Parque José Affonso Junqueira
Festa Junina criada com o objetivo de
arrecadar recursos para os caixas
escolares das unidades de educação
infantil. Culinária tradicional, apresentação
de quadrilhas, shows, pescaria e correio
elegante fazem parte da festa. Evento
promovido pela SMT e SME. Mais
informações: (35) 3697-2301
23 a 25 – 3º Encontro Espírita de
Inverno de Poços de Caldas
*Local: Teart Maison
O encontro promovido pela União
Fraternal
traz
palestras,
pinturas
mediúnicas, música espírita, teatro e
psicografia. O tema do encontro será
“O Evangelho segundo o Espiritismo”
Mais informações: (35) 99194-4923

23 a 25 - 14º Encontro e Exposição de
Motos Clássicas e Antigas de Poços
de Caldas
*Local: A definir
O encontro tem como objetivo mostrar
as curiosidades, as peculiaridades e a
beleza das motos clássicas e antigas,
onde expositores e visitantes de várias
regiões do Brasil poderão se maravilhar
com a arquitetura da década de 40 do
Complexo Cultural e com as máquinas
maravilhosas expostas nos Salões
Jurandir Ferreira e Bruno Filisberti ao
som de boa música popular brasileira.
Conta ainda com a já tradicional “Festa
de
Confraternização”
entre
os
participantes do evento, com muita
música, blues, rock, levando diversão e
entretenimento aos motociclistas e
participantes
do
encontro.
Mais
informações: (35) 8878-5207 / 35-88780752 / 9987-0752 / zehfigueirapc@uol.com.br
24 – Circula Som
*Local: Parque Ecológico Municipal
O evento é uma parceria entre a
Secretaria Municipal de Turismo e o
Conservatório Musical Antônio Ferrucio
Viviani. O objetivo é levar apresentações
musicais gratuitas da Banda Sinfônica do
Conservatório à população poçoscaldense e turistas, durante todo o ano,
em diversos locais da cidade. Nessa
edição, a apresentação acontece no
Parque Ecológico Municipal, a partir das
10h. Evento gratuito. Mais informações:
(35) 3697-2300
25 – Choro a dois
*Local: Thermas Antônio Carlos
Apresentação de música instrumental
focado no Choro tradicional expressado
através do Bandolim e do Violão de 7
cordas. O concerto inicia às 10h no hall
das Thermas e tem entrada franca. Mais
informações: (35) 3697-2300

