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01 - Exibição e debate sobre o filme
“Califórnia”
*Local: Instituto Moreira Salles
No dia 1º de setembro às 19h, o Instituto
Moreira Salles apresenta o filme "Califórnia" e
recebe a diretora, Marina Person, e a atriz
protagonista, Clara Gallo, para um debate. A
mediação será do crítico de cinema, Marcelo
Leme. A entrada é franca. Mais informações:
(35) 3722-2776
03 a 10 – Aviva Jovem
*Local: Vários pontos da cidade
O evento católico Aviva Jovem é o maior
evento de evangelização de Poços de Caldas
e região, voltado para juventude, com
programação dinâmica e alegre, além de
shows católicos. Contará com a presença de
Brais Oss e Eliana Ribeiro, além de outras
tantas atividades ao longo do dia como
pregações, adoração, santa missa e muito
mais. Mais informações:
www.facebook.com/avivajovempocos
07 – Projeto Pão e Circo no Coreto
*Local: Coreto Praça Dr. Pedro Sanches
O projeto, realizado por meio da Lei
Municipal de Incentivo à Cultura, congrega o
charmoso espaço do coreto com a música
autoral. Integrando a programação das
festividades do Feriado da Independência, a
apresentação acontece às 15. Mais
informações: (35) 99163-1808

07 a 10 – Arte Mineira e Cia
*Local: Espaço Cultural da Urca
Eventos sujeitos
Feira de artesanato em sua 6ª edição.
Conta com artesanato, gastronomia, eventos
à alterações
culturais (dança, apresentações musicais) de
artesãos de Poços de Caldas e região. Mais
Secretaria Municipal de Turismo
informações: (35) 3697-2391

Informações: 35 3697-2300
cit@pocosdecaldas.mg.gov.br

10 – 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 setembro traz Juliana Amaral. Entrada
Gratuita. Mais informações: (35) 98822- 9116.
11 a 14 – Fórum Regional do Patrimônio de
Poços de Caldas
*Local: Espaço Cultural da Urca
O Fórum tem como objetivo fortalecer o
intercâmbio de conhecimento em história da
cidade e preservação do patrimônio cultural, entre
o meio acadêmico e a gestão pública. Fará parte
deste evento a III Feira de Educação Patrimonial,
apresentando os trabalhos realizados por
escolas, pela universidade e outros espaços de
cultura, além de também promover um seminário
de trabalhos acadêmicos na área de patrimônio.
As inscrições para o fórum serão realizadas até o
início
do
evento
(11/09),
pelo
site:
http://forumpatrimoniopocos.wixsite.com
16 – 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 são 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
22 a 24 – 3ª Festa Italia Per Sempre
*Local: Parque José Affonso Junqueira
Com o intuito de propagar a cultura Italiana e
aproximar as pessoas desse universo, o evento
trará várias atrações durante todo o dia. Além de
promover a cultura italiana e mostrar a culinária
típica e a música, a festa pretende reunir
italianos e descendentes da região. Mais
informações: (35) 98803-4720
24 – 3ª Cãominhada de Poços de Caldas
*Local: PUC Minas campus Poços de Caldas
A 3ª Cãominhada de Poços de Caldas tem
como finalidade a arrecadação de ração para
cães ou gatos que serão encaminhadas para
alguns lares temporários e para o grupo União.

24 – Circuito Sesc de Corrida
*Largada: Estacionamento Cristais São
Marcos
Atletas amadores e profissionais de todas
as idades estão convidados a participar do
#CircuitoSesc e faturar um super kit. A
corrida possui distância aproximada de 5 km
e 10 km. A caminhada possui distância
aproximada de 2.5 km. A concentração para
o evento está prevista para 06:30 e a
largada será realizada às 08:00. Mais
informações: www.circuitosesc.com.br
26 a 29 – 14º Congresso Nacional de Meio
Ambiente
*Local: Espaço Cultural da Urca
O Congresso Nacional de Meio Ambiente
de Poços de Caldas nasceu de uma
necessidade dos profissionais das áreas do
direito ambiental, engenheira ambiental,
técnico de meio ambiente entre outras,
discutir a respeito de todos os assuntos que
envolvem o meio ambiente e a vida das
pessoas. Com a parceria firmada desde
2009 com Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas
Gerais – Campus Muzambinho, a Comissão
Técnica
formada
com
docentes
conceituados fez com que o conteúdo das
palestras ficasse cada vez mais interessante
para o diversificado público que prestigia o
evento. Essa parceria estende-se também
aos trabalhos científicos, sendo esta
comissão responsável pela avaliação dos
trabalhos para publicação e exposição em
pôsteres, assim como a escolha dos dez
melhores trabalhos para apresentação oral e
também a premiação dos melhores
trabalhos na forma de pôsteres e orais. Para
mais informações: GSC Eventos (35) 3697
1551 | www.meioambientepocos.com.br
30 – Marcha para Jesus
*Local: Pq. José Affonso Junqueira
A Marcha para Jesus de Poços de
Caldas é um evento interdenominacional
das igrejas cristãs evangélicas. Organizado
pelo CONPAS – Conselho de Pastores de
Poços de Caldas é um evento gospel que
congrega diversas igrejas e comunidades
em ato pacífico. Mais informações: (35)
99186-7881
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Informações: 35 3697-2300
cit@pocosdecaldas.mg.gov.br

1 – Espetáculo "Ópera de Sabão"
*Local: Antiga Estação Ferroviária
A decadente Rádio Drama, na esperança
de não perder o patrocínio da marca Chuá
Chuá e ser obrigada a fechar as portas, leva
ao ar sua última rádio novela, "Meu Irmão é
Filho Único". Uma viagem pela Era do
Rádio, com trilha sonora original executada
ao vivo pelos atores. O melodrama da
companhia de teatro de rua de Belo
Horizonte, Grupo Maria Cutia, acontece às
19h e tem entrada gratuita. Mais
informações: (31) 3463-4702.
2 a 6 – Festival Estudantil de Teatro
*Local: Espaço Cultural da Urca
Em sua 28ª edição, o FET tem por objetivo
promover, incentivar e divulgar o teatro nas
escolas, buscando o estímulo da produção
artística e a formação de um público crítico
apurado pela estética cênica. O festival conta
com oficinas e cursos e entre os dias 2 e 6 de
outubro são realizadas as apresentações
teatrais, com a participação de escolas das
redes municipal, estadual e particular. Criado
em 1990, já levou aos palcos da Urca, do
Palace Casino e do Colégio Pio XII, mais de
600 espetáculos, com público de mais de 170
mil pessoas, entre estudantes e comunidade.
Mais informações: (35) 3697-2391
3 a 8 – Jogos do Instituto Federal
*Local: vários pontos da cidade
Os jogos do Instituto Federal é uma
competição tradicional da Rede Federal, além
de uma oportunidade de integração entre
alunos, troca de experiência e incentivo à
atividade física. As competições ocorrem em
etapas de disputas local, regional e nacional.
Essa última é a mais importante e reúne cerca
de 1400 estudantes, na briga por medalhas de
15 modalidades esportivas, além de 300
professores. Mais informações: (35) 34496150

13 – Cores do Coreto
*Local: Coreto Praça Dr. Pedro Sanches
O evento cultural é uma proposta que visa
atingir públicos diversos através de três
diferenciadas atrações musicais que serão
oferecidas no local. Nesta edição o Cores do
Coreto apresentará a Banda Pão e Circo, que
produz sons experimentais, mesclando ritmos
do século XX com blues, rock e música
eletrônica. Mais informações: (35) 3064-1499
14 a 16 – 4º Poços Tattoo Expo
*Local: Espaço Cultural da Urca
O evento reúne mais de 50 tatuadores no
Espaço Cultural da Urca. Na programação o
público
também
pode
acompanhar
a
apresentação de algumas bandas da cidade e
da região, apresentações de dança e os
concursos dos melhores desenhos. Ao final de
cada dia, tatuagens de diversas categorias são
avaliadas por um corpo de jurados e ao final do
evento, serão escolhidos os melhores trabalhos
desenvolvidos na convenção. Nestes três dias
são julgadas mais de 20 categorias, além da
tradicional eleição de Miss Tattoo. Mais
informações: (35) 3721-7768
14– 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 são 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 22 – 63º Encontro Nacional de
Atividades Físicas
*Local: Espaço Cultural da Urca
O Encontro Nacional de Atividades Físicas –
ENAF, é um grande evento de Sport & Fitness
e Saúde. Tendo como objetivo promover a
reciclagem e aprimoramento dos profissionais
dessas áreas, o ENAF é uma oportunidade de
atualização
de
conhecimentos
e
aperfeiçoamento
de
técnicas,
sempre
inovando, criando e recriando formas de
abordagens cada vez mais ousadas. A feira de
sport, fitness e saúde ocorre simultaneamente
com o encontro, comercializando artigos
esportivos. Mais Informações: Movimento
Assessoria de Eventos (35) 3222-2344 |
www.enaf.com.br

21 – 1º Não queime a largada Poços
Beer Tour
*Largada: Av. Pedro Galha
A corrida Poços Beer Tour é um
percuros diferenciado, onde o atketa,
além de correr, degustará três chopes ao
longo do percurso. Esse circuito será
próximo às cervejarias artesananis da
cidade. Os atletas que participaram na
competicção precisam ser rápidos e
demonstrar uma grande capacidade de
resist~encia.
Será
realizada
em
ambiente natural nas categorias solo
masculino e feminino. Mais informações:
(35) 99183-1567
21 – Sinfonia da Paz
*Local: Parque José Affonso Junqueira
Com apresentação da Orquestra
Filarmônica Adoração, a Sinfonia da Paz
é promovida pela Igreja Evangélica
Assembleia de Deus. Mais informações:
(35) 3721-7757
28 – 3º Festival do Café e 9º Concurso
de Qualidade dos Cafés de Poços de
Caldas
*Local: Espaço Cultural da Urca
Mantendo o foco na valorização da
produção especial dos grãos e da
propriedade, o 10º Concurso de
Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas
continua com o 3º Festival do Café. O
concurso, onde os cafeicultores poderão
disputar um prêmio no Concurso de
Qualidade dos Cafés, tem como objetivo
destacar os cafés regionais em âmbito
nacional e internacional. A programação
conta com palestras e workshops abertos
e gratuitos com receitas fáceis e rápidas
envolvendo o café. Conta ainda com
degustações
dos
cafés
finalistas,
sorteios,
apresentações,
leilão
e
homenagens,
entre
outros.
Mais
informações: GSC Eventos (35) 36971551
|
www.cafesespeciaispocosdecaldas.com

