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07 a 23 – 23º Julho Fest
*Local: Vários pontos da cidade
O Festival de Inverno de Arte e Cultura
de Poços de Caldas traz em sua 23º
edição o tema “O poder da Cultura e a
força da Arte derrubando muros”. O
festival efetiva-se como uma importante
política
pública
do
setor,
com
investimentos efetivos na cadeia cultural
local. Ao longo de 17 dias, mais de uma
centena de atrações artísticas e oficinas
culturais são oferecidas a moradores e
visitantes, em diversos equipamentos
culturais por toda a cidade Mais
informações: (35) 3697- 2389
07 a 16 – 28ª Feira Mineira de
Artesanato Rural – AMAR
*Local: Espaço Cultural da Urca
A Feira Mineira de Artesanato Rural –
AMAR reúne artesãos, artistas e
pequenos produtores rurais de todos os
cantos de Minas e tem sido uma tradição
há vinte e sete anos em Poços de
Caldas. Conta com mais de 50 artesãos
associados, mostrando trabalhos típicos
de suas regiões de origem. Mais
informações: (35) 3697- 2391
08 – Batalha do Palace
*Local: Praça Dr. Pedro Sanches
O projeto tem como objetivo difundir
uma das vertentes da cultura hip hop na
cidade de Poços de Caldas. As inscrições
para os mc's serão feitas trinta minutos
antes do início do evento e há premiação
para o primeiro e segundo lugares. O
encontro é a partir das 19h. Mais
informações:
batalhadopalaceoficial@gmail.com

20 a 23 – Poços Blues and Jazz Festival
*Local: Antiga Estação Ferroviária
O Poços de Caldas Blues & Jazz Festival
é um projeto desenvolvido pelo músico e
produtor cultural Luciano Boca (Bluesmouth
Produções) para a difusão e preservação do
Blues tradicional, do Jazz e suas vertentes.
Hoje com 10 anos de tradição, é o festival
mais fiel à tradição no Brasil, um modelo
diferenciado que vem sendo apreciado por
milhares de pessoas em todo o mundo. O
Festival de Gastronomia de rua, food Trucks
& food bikes acontece simultaneamente,
unindo muita diversão e a mais alta
gastronomia.
Mais
informações:
www.bluesjazzpocosdecaldas.com
28 a 30 – Exposição Nacional de
Cattleyas Walquerianas e Cattleyas
Nobilior de Poços de Caldas
*Local: Espaço Cultural da Urca
Exposição promovida pelo Círculo de
Orquidófilos de Poços de Caldas, tendo com
o destaque as espécies de orquídeas
Cattleya Walkeriana e Nobilor. Mais
informações (35) 3697- 2391
28 a 30 – 7º Noivas Festas e Eventos
*Local: Palace Casino
Evento voltado para os participantes e
realizadores
de
festas
empresariais,
formaturas,
congressos,
inaugurações,
aniversários e, especialmente casamentos. A
exposição conta com estandes de diversos
segmentos, como e fotografia e filmagem,
decoração, buffets, roupas de festas,
vestidos de noivas, entre outros. Mais
informações
(35)
3721-3851
|
www.noivasfestaseventos.com.br
29 – Tardes Poéticas
*Local: Instituto Moreira Salles
Projeto mensal que ocorre no IMS Poços,
coordenado pela escritora Beatriz Aquino,
dedicado exclusivamente à poesia. O evento
promove encontros entre interessados por
literatura, a fim de discutir obras e seus
autores, bem como ler suas poesias. A cada
mês um escritor é escolhido. Essa edição
traz a obra de Clarice Lispector, a partir das
16h. Entrada Gratuita. Mais informações:
(35) 3722-2776

29 – Batalha do Palace

*Local: Praça Dr. Pedro Sanches
O projeto tem como objetivo difundir
uma das vertentes da cultura hip hop
na cidade de Poços de Caldas. As
inscrições para os mc's serão feitas
trinta minutos antes do início do
evento e há premiação para o primeiro
e segundo lugares. O encontro é a
partir das 19h. Mais informações:
batalhadopalaceoficial@gmail.com
29 – Circula Som
*Local: Rampa de Voo Livre
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 na
Rampa de Voo livre, a partir das 16h30.
Evento gratuito. Mais informações: (35)
3697-2300
29
e
30
–
Encontro
de
Ferreomodelismo
*Local: Antiga Estação Ferroviária
Ferreomodelismo, como o próprio
nome diz, é o ramo do modelismo que
procura reproduzir em escala reduzida
todos os aspectos do mundo ferroviário
real. O 2º Encontro de Ferreomodelismo
de Poços de Caldas contará com muitas
atrações, exposições de maquetes e
standes de vendas de acessórios e
miniaturas. Mais Informações: (35)
99704-6786
30 – Composição Ferroviária
*Local: Antiga Estação Ferroviária
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 julho traz Wagner Tiso. Entrada
Gratuita. Mais informações: (35) 988229116
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4 a 6 – 10º Poços Classic Car
*Local: Parque José Affonso Junqueira
O Poços Classic Car reúne belos
automóveis de diferentes estilos e épocas
em um dos cenários mais bonitos e
tradicionais da cidade, o Parque José
Affonso Junqueira, contando também
com os prédios históricos do período do
termalismo e do cassinismo. O evento
conta com o mercado de pulgas, brindes
e troféus para os participantes, além de
apresentações culturais ao longo do dia.
Realização Clube do Automóvel Antigo de
Poços de Caldas. Mais informações pelo
e-mail: contato@pocosclassiccar.com.br
06 – 13º Campeonato Municipal de
Truco
*Local: Ginásio Poliesportivo Dr. Arthur
de Mendonça Chaves
O Campeonato de truco acontece
todos os anos, com competição entre
duplas. Os prêmios variam entre dinheiro,
aparelhos eletrônicos e troféus. Mais
informações através da Secretaria
Municipal de Esportes pelo telefone (35)
3697-2082.
12 – 1ª Corrida do Homem
*Largada: Estádio Ronaldo Junqueira
A 1ª Corrida do Homem acontece no
dia 12 de agosto e será noturna com
largada às 19h no Estádio Ronaldo
Junqueira.
As
categorias
serão
caminhada, de 4km, e corrida que são de
6km e 8km de percurso misto entre terra
e asfalto. A Corrida do Homem tem a
realização da Aviya – Assessoria &
Eventos, em prol da AVOCC, com
arrecadação de leite para a instituição e
tem como apoio TV Poços e Prefeitura
Municipal de Poços de Caldas. Mais
informações: (35) 9955-7771

11 a 13 – 15º Congresso Interdisciplinar:
Saúde, Educação e Trabalho
*Local: Espaço Cultural da Urca
Com o tema “Ferramentas para a Prática
Profissional” este programa interdisciplinar
envolve três grandes congressos muito
considerados pelas contribuições científicas
que
oferecem:
Congresso
de
Neuropsicologia e Aprendizagem, Congresso
de Psicologia Social e de Organizações no
Trabalho e Jornada Internacional do Sono. O
encontro, único em sua proposta abrangente
e de interação entre profissões que se
integram para discutir e atender a
estudantes, profissionais e interessados,
consiste em conferências, debates, painéis,
oficinas, mesas-redondas e exposição de
painéis de trabalhos científicos e projetos.
Mais
informações
no
site:
www.ribeirodovalle.com.br.
19 e 20 – Mostra Musical Danilo Schutz
*Local: Antiga Estação Ferroviária
A Mostra Danilo Schultz é a semente
deixada pelo músico que dá nome à mostra,
ela germinou e agora dá frutos musicais,
esses que movimentarão a cena artística de
Poços de Caldas e trará grandes músicos
nacionais
e
internacionais.
Mais
informações: contato@daniloschultz.com

19 – Sinfonia da Paz
*Local: Parque José Affonso Junqueira
A Orquestra Filarmônica Adoração de
Poços de Caldas realiza a Sinfonia da Paz.
Ao todo, 60 músicos vão apresentar vários
clássicos de música sacra durante o
encontro. O objetivo do encontro é celebrar
a paz e o acesso à música. Evento gratuito.
Mais informações: (35) 9127-5300.
19 – Batalha do Palace
*Local: Praça Dr. Pedro Sanches
O projeto tem como objetivo difundir uma
das vertentes da cultura hip hop na cidade
de Poços de Caldas. As inscrições para os
mc's serão feitas trinta minutos antes do
início do evento e há premiação para o
primeiro e segundo lugares. O encontro é a
partir
das
19h.
Mais
informações:
batalhadopalaceoficial@gmail.com

20 – 11º GP de Carrinho de Rolimã
*Local: Estrada da Serra de São
Domingos
O 11º GP de Rolimã que acontece na
Serra de São Domingos é uma das
maiores competições do gênero no
Brasil. A média anual é de 80
competidores que chegam de vários
estados do Brasil como Espírito Santo,
São Paulo e Rio de Janeiro. O GP Poços
de Caldas é uma corrida para maiores de
18 anos e todos os equipamentos de
segurança citados no regulamento são
exigidos. Mais informações: (35) 999325454
25 – Sinfonia Fantástica das Águas
*Local: Parque José Affonso Junqueira
A Sinfonia das Águas é um espetáculo
musical diferente, com muitos efeitos
especiais, farta iluminação e repertório
eclético que inclui mestres eruditos,
tangos, trilhas de filmes, clássicos
folclóricos e MPB, entre outros. Um
evento para emocionar, realizado ao ar
livre aproveitando o cenário dos prédios
históricos, sempre um convite para
música de qualidade e uma inspiração
para viver intensamente cada momento.
Evento gratuito. Mais informações: (35)
3712-6631
25 a 27 – 45º Exposição Nacional de
Orquídeas de Poços de Caldas
*Local: Espaço Cultural da Urca
Expositores de cerca de quarenta
cidades expõe suas raras flores,
verdadeiros objetos de coleção, atraindo
visitantes de diversas localidades,
inclusive para uma área de vendas ou até
mesmo para um curso sobre o tema.
Entrada Franca. Mais informações pelo
telefone (35) 3721-3132
30|08 a 03|09 – 15º Blue Cloud
*Local: Palace Hotel/Pq José Affonso
Junqueira
Encontro Nacional de Veículos DKW –
VEMAG. Mais informações: (14) 981150111 ou (35) 98806-0523

