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EDITORIAL

Informativo da Prefeitura de Poços de Caldas
Jornalismo: Secretaria de Comunicação Social
Contato: 3697-2035
e-mail: secom@pocosdecaldas.mg.gov.br
Projeto Gráfico e Diagramação: 18 Comunicação
Tiragem: 50 mil

Desde setembro, os poços-caldenses têm 
uma nova opção de lazer aos domingos. 

O Projeto MegaPraça do Povo possibilita a prática de ciclismo e caminhada nas ruas 

centrais da cidade, que ficam, em parte, fechadas ao trânsito de carros.

Em outubro, o MegaPraça sofreu modificações, como a adequação do horário, que 

ficou estabelecido entre 8h e 13h, e também do percurso, que agora conta com 

parte da av. Francisco Salles interditada, interligando à ciclovia da av. João Pinheiro.

O Projeto MegaPraça do Povo vem ao encontro da proposta de democratização 

dos espaços públicos do município para a população de Poços de Caldas.

‘MEGAPRAÇA DO POVO’ 
CRIA NOVO ESPAÇO PARA LAZER

PARA CELEBRAR OS 141 ANOS DE POÇOS 
DE CALDAS, A PREFEITURA LANÇA UM NOVO VEÍCULO 
DE COMUNICAÇÃO, O INFORMATIVO 
DA PREFEITURA DE POÇOS DE CALDAS. 

O objetivo é estreitar ainda mais o relacionamento entre o Poder 

Público municipal e a população. Todo mês, você vai receber, em 

sua casa, o informativo que traz as principais ações da administração 

e ficar por dentro de tudo o que está sendo realizado nos quatro 

cantos da cidade. 

A iniciativa faz parte dos princípios de governo da Administração 

2013-2016, baseada nos conceitos de transparência, eficiência e 

publicidade dos atos de governo. Além disso, é mais uma forma de 

participação democrática, principalmente para os moradores dos 

inúmeros bairros do município, em todas as regiões. 

A cidade está em festa pelo aniversário de emancipação política 

e nada mais oportuno que comemorarmos a data com as ações 

de destaque da Prefeitura nos últimos dez meses. São obras de 

pavimentação, novas creches, unidades de saúde, equipamentos 

esportivos e de lazer, ações nas áreas de educação, promoção social, 

geração de emprego e renda, saúde, enfim, tudo para fazer diferença 

na vida dos cidadãos. 

Além de uma boa leitura, desejamos que o Informativo da Prefeitura 

de Poços de Caldas amplie e fomente ainda mais o contato entre os 

poços-caldenses e seus representantes, entre a população e o Poder 

Público, entre os moradores e seus interesses coletivos, entre governo 

e sociedade. 

Administração 2013-2016

EXPEDIENTE

PREFEITURA CONSTRÓI 
TRÊS NOVAS CRECHES

EDUCAÇÃO

Obras recriam escolas 

Ainda na Educação, o município reformou 
por completo a Escola Municipal Antonio 
Sergio Teixeira, localizada no bairro 
Estância São José. Foi construído um 
bloco com mais três salas que comportam 
hoje biblioteca, sala de informática e 
coordenação. Além disso, a escola conta 
hoje com novo piso, novos sanitários, 
telhado completamente reformado 
e adaptações para alunos com 
necessidades especiais, inclusive com 
elevador.

Já a Escola Municipal Maria Ovídia Junqueira, 
localizada no Conjunto Habitacional Dr. 
Pedro Affonso Junqueira, está renovada 
com ações da Prefeitura e também com as 
intervenções dos alunos. Foi trocado todo 
o telhado da escola, que também recebeu 
nova pintura. Uma horta está sendo criada 
pelos alunos. Eles estão participando ainda 
da pintura de “borders”, que estampam as 
mãos das crianças.

A Prefeitura investiu R$750 mil em 
reformas de telhados das escolas: 
Haroldo Afonso Junqueira, Maria Ovídia 
Junqueira, Lúcia Sacoman, Sérgio de 
Freitas Pacheco, Colégio Municipal, Lions 
Clube, Vicentina Massa (a ser iniciada em 
novembro), E.M. João Pinheiro, Carmélia 
de Castro e Mariquinhas Brochado.

A Prefeitura está construindo três novos Centros Municipais de 

Educação Infantil (CEI), sendo um no Marco Divisório, um no 

Dom Bosco e outro na Estância São José. O investimento é de 

R$ 3,6 milhões. Os espaços terão berçários, fraldários, salas 

de maternal e jardim, cozinha, copa, despensa, sanitários, 

brinquedoteca, área de recreação e sala de professores. 

Além da construção de novos CEIs, a Secretaria de Obras está 

fazendo a ampliação do CEI Angelina Eiras. As três novas creches, 

mais a reforma devem gerar 450 novas vagas na rede pública.

Estância São José

CEI Angelina Eiras

CEI Dom Bosco

EM Antonio Sergio Teixeira

EM Maria Ovídia Junqueira
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UBS Kennedy 1
A Prefeitura iniciou a obra para a construção da UBS 
Jardim Kennedy I, obra em parceria com o Governo 
Federal e investimentos de R$ 688.367,16.

UBS Regional Leste
Localizada no bairro Estância São José, a UBS Regional 
Leste também vai receber três unidades do PSF da região, 
em parceria com o Governo do Estado e investimentos que 
somam R$ 650 mil. Aproximadamente 12 mil pessoas dos 
bairros Chácara Alvorada, Jardim Colinas, Estância São José, 
Jardim Santa Clara, Philadelphia e Campos Elíseos serão 
atendidas pela UBS. 

Na área da Saúde, a Prefeitura iniciou a obra do PSF Jd. Kennedy I, 
e está concluindo as obras da Unidade Regional de Saúde da região 
leste, localizada no bairro Estância São José.

Também finaliza as obras do entorno da UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, e conclui a compra dos equipamentos. 
A UPA irá substituir a Policlínica no atendimento de urgências e emergências em Poços de Caldas.

Unidade de Pronto Atendimento

UBS Regional Leste

UBS Jardim Kennedy 

SAÚDE OBRAS

OBRAS DE INFRAESTRUTURA GARANTEM DESENVOLVIMENTO
Com o firme propósito de assegurar o desenvolvimento da cidade, a atual administração deu continuidade às obras já programadas e iniciou 
novos projetos que irão marcar o município nos próximos três anos. Confira as principais ações desenvolvidas em 2013.

Avenida Irradiação
A Prefeitura realizou ainda intervenções emergenciais no trevo da Avenida Alcoa, 
próximo ao Complexo Saturnino de Brito, e também no bairro Santa Ângela, na 
Avenida Irradiação, trechos danificados pelas fortes chuvas no início do ano. Na 
Avenida Irradiação, os tubos Armco estão sendo substituídos por aduelas de concreto, 
garantindo o escoamento das águas da chuva com segurança.

Pavimentação
A Rua Mucovita, no Jardim Kennedy, recebeu uma grande obra de pavimentação, 
que vai auxiliar na prevenção de enchentes no bairro. Além da pavimentação, o local 
recebeu limpeza de aduelas para o escoamento de águas, foram implementadas 
mais duas linhas suplementares de água e também realizada a limpeza das bocas- 
de-lobo nas imediações. Houve ainda a limpeza do leito do ribeirão, em parceria 
com a empresa Alcoa. Também a Rua 4, no Jd. Kennedy, foi pavimentada.

Escola Estadual Francisco Escobar
A obra de recomposição de parte da quadra da Escola Estadual Francisco Escobar 
está em fase de conclusão. No local, está sendo feita uma nova canalização com 
aduelas de concreto e a reconstituição de parte do terreno que havia cedido. O 
custo da obra é R$ 280 mil, com recursos do Governo do Estado. Depois da obra de 
canalização, a Prefeitura vai construir uma nova quadra na escola.

Praça do CEU
O Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU, localizado no bairro Itamaraty, zona 
leste da cidade, está com as obras adiantadas. Projeto do Governo Federal, irá dotar 
a região de um espaço composto por dois edifícios multiuso, dispostos numa praça 
de esportes e lazer. O local comportará o Cras; salas multiuso; biblioteca; telecentro; 
cineteatro/auditório com 60 lugares; quadra poliesportiva coberta; pista de skate; 
equipamentos de ginástica; playground e pista de caminhada.

Avenida Irradiação
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DISTRITO INDUSTRIAL 
É REALIDADE

Empresa multinacional marca o início do 
desenvolvimento industrial na cidade.

Além disso, o Distrito Industrial está recebendo obras de infraestrutura. 
Somente em pavimentação, serão investidos R$ 7 milhões nos próximos seis 
meses, além de obras para instalação de energia elétrica e telefonia.

O município conseguiu, neste ano, a regularização do Distrito Industrial, 
referente ao registro do loteamento da 2ª fase, bem como sua regularização 
ambiental, com assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta com o 
Ministério Público. 

A empresa alemã Thyssenkrupp já iniciou, inclusive, as obras de 
terraplenagem para a instalação no Distrito Industrial, assim como a Nutrire, 
voltada para a fabricação de alimentos para cães e gatos, que vai gerar mais 
64 postos de trabalho, com investimentos de R$ 15 milhões.

EMPRESA RAMO EMPREGOS INVESTIMENTOS
PLASTICASE fabricação de embalagens 

de material plástico
70 R$ 1.517.000,00

THYSSENKRUPP produção de comandos de válvula, cabeçotes 
e outras peças automotivas

170 R$ 100.000.000,00 

CONSLIT fabricação de material plástico para 
a construção civil

16 R$ 1.930.000,00

LATICÍNIO LEITSUL preparação do leite, 
fabricação e comércio 

varejista de laticínios e frios 

09 R$ 500.000,00

RECAPOÇOS reforma de pneus usados, comércio e varejo 
de pneumáticos e câmaras de ar e de peças e 
acessórios novos para veículos automotores

17 R$ 4.500.000,00

FELLC fabricação de máquinas e equipamentos para uso 
industrial específico, peças e acessórios

57 R$ 4.250.000,00

LEAL DUTRA comércio atacadista de ferragens e ferramentas, 
de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 

agropecuário, medicamentos 
e drogas de uso veterinário

20 R$ 3.000.000,00

STOCKFARMA comércio atacadista de medicamentos 
de uso humano

50 R$ 1.000.000,00

GERAÇÃO DE 
EMPREGO E RENDA

PREFEITURA LANÇA CAMPANHA 
DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS 
Entra em vigor, no dia 1º de novembro, 
a Campanha 2013 de Regularização 
de Débitos com a Prefeitura de Poços 
de Caldas. 

A campanha se estende até 
28 de fevereiro de 2014 e, com 
ela, contribuintes em débito 
com o município terão acesso a 
benefícios como a redução da 
multa e juros de mora incidentes 
sobre débitos vencidos até 
31 de dezembro de 2012, e 
parcelamento especial em até 
36 vezes.

Os débitos fiscais de qualquer 
natureza, como IPTU, taxa de 
coleta de lixo, ISS, multas 
tributárias, débitos do Procon, 
Serviços Públicos, Planejamento, 
Conservatório Musical, bolsas 
de estudo, restituições, etc., 
inscritos ou não em Dívida Ativa, 
ajuizados ou não, inclusive 
aqueles que já foram objeto de 
parcelamento, apurados até 31 
de dezembro de 2012, poderão 
ser quitados em cota única ou 
parcelados. 

Para o pagamento em parcela 
única, haverá redução nos 
juros e multas, nos seguintes 

percentuais, de acordo com 
a data de pagamento:

de 1º a 30 de novembro 
80% de desconto

de 1º a 30 de dezembro
70% de desconto

31 de dezembro a 29 de janeiro 
de 2014 – 60% de desconto

30 de janeiro a 28 de fevereiro 
de 2014 – 50% de desconto

Os débitos também poderão 
ser parcelados até 36 meses, 
com redução de 40% na multa 
e nos juros. Essa oportunidade 
de regularização proposta pela 
Prefeitura visa também evitar a 
cobrança judicial e o protesto 
das dívidas a partir de março 
de 2014, com a negativação 
das pessoas nos cadastros 
restritivos ao crédito, como SPC 
e Serasa, conforme Lei Federal 
que obriga os entes públicos 
a intensificarem providências 
para o recebimento das dívidas.

FAZENDA E 
LIMPEZA PÚBLICA

POÇOS RECEBE 
R$ 74 MILHÕES DO 
GOVERNO FEDERAL
Poços de Caldas vai receber R$ 73.967.088,76  
para investimentos em projetos de 
pavimentação e qualificação de ruas na área 
central e também nos bairros. 

Os recursos são do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 2), do Governo Federal. Além de novo 
asfalto, os recursos serão investidos em novas calçadas, 
na drenagem, no paisagismo, na implantação de ciclovias 
entre outros.

As obras vão compreender dois eixos: o leste/oeste e o 
norte/sul. O primeiro (leste/oeste) abrange vias como 
Av. José Remígio Prezia, Coronel Virgílio Silva, Marechal 
Deodoro e Praça Pedro Sanches, além das ruas Junqueiras, 
Praça Dom Pedro II, Prefeito Chagas e Corrêa Netto, 
avenida Francisco Salles e avenidas João Pinheiro e Mansur 
Frayha. Em todo esse percurso, haverá aplicação de novo 
asfalto, reformulação de calçadas, construção de ciclovias, 
paisagismo, arborização e obras de drenagem urbana. Para 
esse projeto, serão destinados R$ 35.752.435,88 do Governo 
Federal, com contrapartida do município de 
R$ 1.881.707,15, totalizando R$ 37.634.143,03.

Já o projeto centro/sul, terá início na zona sul, nas avenidas 
Alcoa e Edmundo Cardillo, passando pela avenida Santo 
Antonio e ligando à área central. Serão investidos 
R$ 34.516.298,00 do PAC, com contrapartida municipal 
de R$ 1.816.647,73, no total de R$ 36.332.945,73.
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Atendendo a uma solicitação da Prefeitura, a DME Distribuição já 
deu início à instalação de iluminação de segundo nível em escolas 
municipais que têm aulas noturnas. Ao todo, serão instalados 
aproximadamente 60 novos pontos de iluminação pública em nove 
escolas do município e outros 63 pontos serão reforçados.

A ampliação e o reforço na iluminação fazem parte de uma 
parceria com a Prefeitura, dentro do conjunto de ações anunciado 
recentemente para melhoria da segurança pública em Poços de 
Caldas. “Uma das funções da iluminação é levar mais segurança às 
pessoas. Nosso compromisso, dentro do que cabe ao município, é 
levar iluminação de segundo nível para algumas áreas consideradas 
estratégicas. O trabalho terá início nas unidades escolares que têm 
aulas no período noturno. Posteriormente, vamos iluminar alguns 
pontos indicados pela Polícia Militar e, em seguida, todos os próprios 
municipais. Dentro de um período de três anos, o projeto é que todos 
os bairros do município tenham iluminação de segundo nível.” 

PREFEITURA PROMOVE MELHORIA 
NA ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS

A DME Distribuição está instalando 60 novos 
pontos de iluminação pública de segundo 

nível em nove escolas do município. 

A iluminação de segundo nível é instalada direcionada para a calçada, 
proporcionando melhor visibilidade aos pedestres. As lâmpadas 
instaladas são de vapor metálico (luz branca) de 70 Watts, material que 
oferece um fluxo luminoso mais eficiente, consome menos energia, 
tem mais durabilidade e, principalmente, proporciona maior segurança 
para a população. “Esse tipo de iluminação com certeza inibe a ação 
de pessoas mal intencionadas, principalmente aquelas que ficam nas 
portas das escolas. Nós também estamos reforçando a iluminação de 
primeiro nível, trocando por lâmpadas de maior potência, tudo para 
contribuir para a segurança dos alunos e dos pedestres de um modo 
geral”, explica Nivaldo Donizetti Morais, gerente de serviços especiais 
da DMED.

O investimento é de R$ 31.500,00 para reforçar e ampliar a iluminação 
nesses pontos. Futuramente, ainda dentro da proposta de melhoria 
na segurança pública, a DMED e Prefeitura irão estender o projeto de 
melhoria da iluminação pública para outros bairros da cidade. 

A ampliação e o reforço na iluminação faz parte do 
conjunto de ações anunciado recentemente para 

melhoria da segurança pública em Poços de Caldas.

1.250 FAMÍLIAS RECEBEM NOVAS GELADEIRAS
A Prefeitura distribuiu novas geladeiras e lâmpadas fluorescentes para 1.250 famílias 
inscritas no Programa Tarifa Social do Governo Federal. As pessoas cadastradas passaram 
por processo de entrevista, realizada por técnico qualificado, quando foi feito um 
levantamento sobre a quantidade de pessoas residentes, as condições da geladeira e da 
iluminação da casa e se o responsável concordava que sua geladeira fosse substituída por 
uma de menor consumo, diminuindo, assim, o valor de sua conta de luz.

A proposta foi substituir as geladeiras antigas e oferecer um novo refrigerador mais 
econômico. Os novos equipamentos possuem classificação “A” do Selo Procel e foram  
entregues às famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal, da Secretaria 
Municipal de Promoção Social e inscritas no Programa Tarifa Social da DME Distribuição.

SEGURANÇA TURISMO

Carnaval foi sucesso entre 
turistas e população.

Julhofest apresentou 123 atrações e um público total 
estimado em 20 mil pessoas durante os 18 dias de festival.

Festa Uai resgatou a 
cultura mineira.

JULHOFEST PROMOVEU 123 ESPETÁCULOS
Temático, trabalhando o conceito “Cultura para Sustentabilidade”, o 
Festival de Inverno de Poços de Caldas, o Julhofest, foi um grande sucesso 
em 2013. Foram 123 atrações e um público total estimado em 20 mil 
pessoas, durante os 18 dias de festival.

Após dez anos, o Festival retornou aos bairros e, após oito anos, o Parque 
Municipal voltou a sediar atrações. Além de ocupar diversos espaços 
públicos, o Julhofest fomentou o comércio e o turismo cultural na cidade.

A proposta de incentivar a cultura e artistas locais também foi atingida, 
com a participação de 600 artistas, em sua maioria, locais. Foram 18 
dias com apresentações artísticas com grandes nomes da arte mineira e 
nacional, incubadora de oficinas, programação infantil, ações nos bairros, 
debates culturais e inúmeras manifestações culturais.

O sucesso da edição deste ano garante a realização do Julhofest em 2014, 
que já tem data marcada: de 9 a 27 de julho.

NATAL DOS SONHOS DE POÇOS DE CALDAS. 
VENHA SONHAR COM A GENTE.

Programação completa no site www.pocosdecaldas.mg.gov.br

Eventos já tradicionais, 
como Carnaval, Julhofest 
e Festa UAI tiveram 
uma nova dimensão, 
com participação ativa 
dos artistas locais, por 
meio de processos 
transparentes de 
contratação. Houve 
a valorização das 
expressões culturais 
locais e um maior 
alcance dos eventos 
abertos para o povo 
de Poços de Caldas.
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CULTURA

As bibliotecas públicas de Poços de Caldas terão seu acervo 
renovado. Por meio de solicitação do Departamento 
de Cultura, a Prefeitura vai receber do Governo do Estado 
R$ 14 mil. Com isso, a população poderá ter a seu alcance 
os grandes lançamentos da literatura nacional. A 
atualização do acervo vai beneficiar as bibliotecas 
Centenário (Urca), Manuel Guimarães (Cohab), 
Júlio Bonazzi (Monjolinho) e a Biblioteca Móvel.

BIBLIOTECAS DE 
POÇOS VÃO RECEBER 
NOVOS LIVROS

Dona Orlanda Clementino e Sr. Amadeu Ferreira foram 
premiados pelo Ministério da Cultura, por meio do Prêmio 
Culturas Populares – Edição 100 Anos de Mazzaropi, 
categoria Mestres. 

Os projetos que destacam a contribuição dos dois mestres para 
a cultura popular de Poços de Caldas foram enviados pelo 
Departamento Municipal de Cultura, em abril deste ano. Ambos 
foram habilitados, dentre os 1.467 inscritos, para concorrer à 
final do Prêmio Culturas Populares, do Ministério da Cultura. 
Dos 831 habilitados de todo o país, 250 foram premiados.  

O trabalho desenvolvido por Dona Orlanda, dentro dos grupos 
de congada, e do Sr. Amadeu Ferreira, no Grupo de Catira 
Poços-caldense e também nas Folias de Reis, foi reconhecido 
pela Prefeitura e pelo Governo Federal. Cada um receberá, do 
Ministério da Cultura, R$ 10 mil.

MESTRES DA CULTURA 
POPULAR SÃO PREMIADOS

SINFONIA DAS ÁGUAS LEVA EMOÇÃO À POPULAÇÃO
O espetáculo Sinfonia das Águas, apresentado ao ar livre, no Parque José Affonso Junqueira, 
já é destaque como produto turístico de Poços e atrai turistas de todo o país. Um show de  
música, imagens, dança e atrações especiais, comandado pela Orquestra Sinfônica de Poços 
de Caldas, sob as regências dos maestros Agenor Ribeiro Netto e José Roardo Bernardo.

São sete anos de apresentações da Sinfonia das Águas. Iniciado em novembro de 2006, o 
espetáculo já foi assistido por mais de 240 mil pessoas, segundo cálculos dos organizadores 
e produtores do evento. Só em 2013, foram cinco espetáculos, com início em abril.

Pela primeira vez, o financiamento da Sinfonia das Águas não saiu dos cofres da Prefeitura. 
Na atual temporada, a atração conseguiu diversos patrocinadores, por meio da Lei Federal de 
Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). A última apresentação de 2013 foi realizada com recursos 
da DME Distribuição, órgão também mantenedor da Orquestra Sinfônica durante o ano.

NATAL

PROGRAMAÇÃO CULTURAL – NATAL DE POÇOS 
PALCO PALACE CASINO

DIA 15 DE NOVEMBRO (sexta-feira)
18h – Festival Vai Sul de Minas – Coletivo Corrente Cultural
Chegando à sua quarta edição consecutiva, o #VaiSuldeMinas 2013 
transversaliza ainda mais o conteúdo, reunindo obras e artistas dos 
setores da música, artes plásticas, fotografia, teatro, literatura e poesia, 
aliando à preocupação com a formação de público, capacitação de 
agentes e com a construção de políticas públicas sólidas na área da 
Cultura, em âmbito regional. Todas as atividades são gratuitas, livre para 
todas as idades.
Acompanhe as ações pelo site www.correntecultural.com

DIA 16 DE NOVEMBRO (sábado)
18h – Festival Vai Sul de Minas – Coletivo Corrente Cultural
Mais que um festival, uma ação colaborativa que envolve cerca 
de 100 pessoas na sua realização, entre artistas e agentes voluntários, 
movimentando a economia local, atraindo o turismo cultural e 
fomentando a produção autoral e a participação cidadã da população, 
por meio dos encontros programáticos e ocupação 
dos espaços públicos. 
Acompanhe as ações pelo site www.correntecultural.com

DIA 17 DE NOVEMBRO (domingo)
18h – Festival Vai Sul de Minas – Coletivo Corrente Cultural
A programação transversal do #VaiSuldeMinas 2013 congrega diversas 
atrações artísticas e culturais. A ocupação dos espaços públicos é 
encarada como fator positivo, possibilitando a gratuidade das atividades 
e a diversificação de público.
Acompanhe as ações pelo site www.correntecultural.com

DIA 18 DE NOVEMBRO (segunda-feira)
20h às 22h – Oficina de Palco, com Jean Nastrini

DIA 19 DE NOVEMBRO (terça-feira)
17h30 às 19h – Apresentação dos alunos do Plano 
Municipal da Juventude (PMJ)
20h às 22h – Oficina de Palco, com Jean Nastrini

DIA 20 DE NOVEMBRO (quarta-feira)
20h – Heavy na Praça
1º Festival Municipal de bandas de Heavy Metal
Bandas participantes: TNT Nitro e Spektral

DIA 21 DE NOVEMBRO (quinta-feira)
20h – Heavy na Praça
1º Festival Municipal de bandas de Heavy Metal
Bandas participantes: Devil’s Blues Booze e Profecia do Caos

DIA 22 DE NOVEMBRO (sexta-feira)
20h – Heavy na Praça
1º Festival Municipal de bandas de Heavy Metal
Bandas participantes: Stond Renk’s e The Writ

DIA 23 DE NOVEMBRO (sábado)
17h – Porão do Rap
1º Encontro Municipal de Grupos de Rap e Hip-Hop – 1º ato
Adeptos MC´s, Rapers Reais e convidados. 
O rap como consciência negra e social.
21h – Show “Cânticos Negros”, com Jesuane Salvador, em homenagem 
ao Dia da Consciência Negra.

Um mergulho em nossa herança afro-brasileira e elementos do folclore 
mineiro na interpretação da cantora Jesuane Salvador. No repertório 
cantos sagrados dos orixás, dos congados de Minas Gerais, da santeria 
cubana e de compositores como Milton Nascimento e Sérgio Santos.

DIA 24 DE NOVEMBRO (domingo)
17h – Show com Paulo Henrique e Daniel
Show sertanejo apresentando o repertório de 2013 da dupla 
e divulgação da música “Conta outra”.

DIA 25 DE NOVEMBRO (segunda-feira)
18h30 – Apresentação do Coral do Colégio Nini Mourão

DIA 26 DE NOVEMBRO (terça-feira)
20h30 – Show com a banda Silêncio Metafísico
Do MPB ao Rock

DIA 27 DE NOVEMBRO (quarta-feira)
20h30 – Show com a banda Silêncio Metafísico
Do MPB ao Rock

DIA 28 DE NOVEMBRO (quinta-feira)
20h – Apresentação da Banda de Música da Polícia Militar 
de Minas Gerais
  
DIA 29 DE NOVEMBRO (sexta-feira)
20h30 – Show com o Grupo de Samba Mania em Preto e Branco

DIA 30 DE NOVEMBRO (sábado)
20h30 – Show com o Grupo Samba do Vô

DIA 1º DE DEZEMBRO (domingo)
18h – Show com o Grupo Estyma   

DIA 2 DE DEZEMBRO (segunda-feira)
20h – Apresentação do Quarteto Võcali

DIA 3 DE DEZEMBRO (terça-feira)
20h – Apresentação do Projeto Cantos na Escola
Regência: Maestro Cláudio Scassioti

DIA 4 DE DEZEMBRO (quarta-feira)
19h – Apresentação do Coral do Colégio Jesus Maria José

DIA 5 DE DEZEMBRO (quinta-feira)
18h – Apresentação do Coral do Criança Feliz
20h – Apresentação do Coral Infantil e da Camerata do 
Conservatório Municipal

DIA 6 DE DEZEMBRO (sexta-feira)
21h – Show com Paulo Henrique e Daniel
Show sertanejo apresentando o repertório de 2013 da dupla 
e divulgação da música “Conta outra”.

DIA 7 DE DEZEMBRO (sábado)
17h – Porão do Rap
1º Encontro Municipal de Grupos de Rap e Hip-Hop – 2º ato
Adeptos MC´s, Rapers Reais e convidados
17h30 às 19h30 – Cortejo Natalino pelas ruas centrais da cidade
21h – Show com a orquestra “Os Românticos de Poços”

Baile em espaço público com a Orquestra Românticos 
de Poços, resgatando os grandes bailes de orquestras 
das décadas de 1930, 1940, 1950, 1960 e 1970.

DIA 8 DE DEZEMBRO (domingo)
17h – Apresentação de dança, com o Grupo Original Rocking Crew
18h – Apresentação de dança, com o Grupo Concepção Urbana Brasil
20h – Apresentação do coral cênico Nó na Goela

DIA 9 DE DEZEMBRO (segunda-feira)
18h30 – Apresentação de corais, grupos de violão e percussão das 
escolas municipais Vicentina Massa, Raphael Sanches, Profª. Nicolina 
Bernardo, José Avelino de Melo e Maria Ovídia Junqueira
20h30 – Apresentação de dança, com o Grupo Concepção Urbana Brasil

DIA 10 DE DEZEMBRO (terça-feira)
18h30 – Apresentação de corais e grupos de violão das escolas 
municipais José Mamud Assan, Profº. Antônio Sérgio Teixeira, 
Carmélia de Castro, Caic e Mariquinhas Brochado
20h30 – Recital de música natalina do Coral Camargo Guarnieri

DIA 11 DE DEZEMBRO (quarta-feira)
19h – Rock n´roll ho ho
2º Festival Autoral de Produção Fonográfica
Valorizando a música autoral

Bandas participantes: Alice • Silêncio Metafísico • Ras e Lis • 
Áudiolivre • Inimigos Públicos • Movimento THC 

DIA 12 DE DEZEMBRO (quinta-feira)
19h – Rock n´roll ho ho
2º Festival Autoral de Produção Fonográfica
Valorizando a música autoral
Bandas participantes: 360 • Sete Seven • Punkass
The Skullbuz • Copperfield

DIA 13 DE DEZEMBRO (sexta-feira)
19h – Rock n´roll ho ho
2º Festival Autoral de Produção Fonográfica
Valorizando a música autoral

Bandas participantes: Roppe • Kruelty • Mornin’View 
Devil’s Blues Booze • Song of Yesterday 

DIA 14 DE DEZEMBRO (sábado)
17h30 às 19h30 – Cortejo Natalino pelas ruas centrais da cidade
20h – Recital de música natalina do Coral Camargo Guarnieri

DIA 15 DE DEZEMBRO (domingo)
17h30 – Aos Mestres do Samba, com Jesuane Salvador 
e o Sexteto Minas do Samba

Homenagem aos maiores sambistas de todos os tempos, 
uma viagem pelo passado áureo de Poços de Caldas.

DIA 16 DE DEZEMBRO (segunda-feira)
20h – Recital de música natalina do Coral Municipal Selma Alvisi

DIA 17 DE DEZEMBRO (terça-feira)
20h – Recital de música natalina do Coral Camargo Guarnieri

DIA 18 DE DEZEMBRO (quarta-feira)
20h – Recital de música natalina do Coral Municipal Selma Alvisi

DIA 19 DE DEZEMBRO (quinta-feira)
20h – Recital de música natalina do Coral Camargo Guarnieri

DIA 20 DE DEZEMBRO (sexta-feira)
20h – Banda Sinfônica do Conservatório Musical 

DIA 21 DE DEZEMBRO (sábado)
17h30 às 19h30 – Cortejo Natalino pelas ruas centrais da cidade
22h – Show com Gabriel Guerra – Turnê 2013 “Pé na Estrada”

DIA 22 DE DEZEMBRO (domingo)
17h30 às 19h30 – Cortejo Natalino pelas ruas centrais da cidade
20h – Luciano Boca in Christmas Time

Uma grande produção musical com grandes clássicos natalinos.

DIA 23 DE DEZEMBRO (segunda-feira)
20h – Auto de Natal: estrela, estrela, com Wolf Borges 
e Jucilene Buosi
Participação especial do Coral Municipal Selma Alvisi.

E AINDA
Espetáculo teatral de rua “O Natal Pirata” 
Grupo Mosaico Cultural (RS)
Piratas-Poetas em busca dos tesouros escondidos atrás dos 
versos e das palavras, os Corsários Inversos cruzam os mares e 
continentes para invadir os corações de toda a gente, com uma 
profunda e delicada encenação sobre o nascimento do menino Jesus. 
O Presépio de Belém é o cenário dessa bela história contada 
numa grande brincadeira entre a plateia e os atores. O resultado é 
um mosaico multicultural de sentimentos onde se descobre que o 
mais puro e verdadeiro Espírito Natalino é a solidariedade.

20/12 (sexta-feira) 
         Quadra de Esportes do Estância São José – Zona Leste – 18h
21/12 (sábado) – Praça da Matriz – 15h
21/12 (sábado) – Praça dos Macacos – 20h
22/12 (domingo)
         Zona Sul – Avenida Portugal (em frente à Escola Padrão) – 17h
23/12 (segunda-feira) – Praça Pedro Sanches – 18h

De 13 a 23 de dezembro – Tenda Teatral atrás do Palace Hotel
Espetáculos natalinos explorando a identidade mineira de 
Aleijadinho, Guinard e Ronaldo Fraga.
Grupos e Companhias Teatrais de Poços de Caldas.
De segunda a sexta, às 20h30 | Sábados e domingos, às 16h

21/12 (sábado) – Praça da Matriz – 17h30
          Luciano Boca e Banda Bourbon

4/1/14 (sábado) – Igreja Matriz – 13h – Encontro de Folia de Reis
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DIVERSOS

Uma das novidades do Programa Municipal da Juventude (PMJ) para este ano é a extensão das 
aulas de natação para os alunos do bairro São José. As aulas acontecem nas piscinas do Country 
Club, duas vezes por semana. A ação é uma parceria com a Secretaria Municipal de Esportes.

Além de descobrir novos talentos, o PMJ incentiva a socialização da criança e sua inclusão 
na sociedade, trabalhando os potenciais e indicando caminhos para o pleno exercício da 
cidadania. 

A prática do esporte também é indicador de saúde e os meninos passaram por um verdadeiro 
check up antes de iniciar as aulas. Em parceria com o PSF do bairro, foram realizados exames 
laboratoriais e até eletrocardiograma para garantir a prática segura da natação.

ALUNOS DO PMJ TÊM AULA DE NATAÇÃO

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) oferece vagas 
para uma série de cursos profissionalizantes. As aulas são disponibilizadas para famílias 
cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que recebem o Bolsa 
Família ou outros benefícios. Os interessados em cursar as aulas oferecidas contam 
também com vale-transporte para ir às instituições de ensino parceiras do município.

Há cursos como manicure e pedicure; agente de higiene e beleza animal; operador de 
computador; higienista de serviços de saúde e pizzaiolo. Os cursos são oferecidos pelo 
Senac, Senai e pelo IF Sul de Minas. A ação é uma das estratégias de garantia dos direitos 
e prevenção de riscos sociais. A medida, em conjunto com a Secretaria Municipal de 
Promoção Social, busca gerar independência financeira e geração de renda.

Novos cursos terão início no primeiro semestre de 2014 nas zonas oeste, leste e sul da 
cidade. A Prefeitura fará um levantamento de demanda na comunidade para identificar 
os cursos a serem oferecidos. 

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3715-4026 ou no endereço: 
Rua Prefeito Chagas, 317, Galeria Kyoto – Sala 8. O horário de atendimento é das 
8h30 às 17h, de segunda a quinta-feira, e das 8h30 às 14h, na sexta-feira. 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES AO ALCANCE DE TODOS

Após negociação com a concessionária de transporte público municipal, a administração 
reduziu o preço da passagem do transporte coletivo em R$ 0,20. Assim, a tarifa que 
correspondia a R$ 2,80 passou para R$ 2,60. 

Além da redução tarifária, foi criado o Conselho Municipal de Transportes. O objetivo da 
medida é dar maior transparência ao transporte público no município, uma vez que o 
órgão é composto por representantes da sociedade civil organizada.

ADMINISTRAÇÃO REDUZ PREÇO DA TARIFA DE ÔNIBUS


