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25|03 a 01|04 – 38ª Semana Espírita
de Poços de Caldas
*Espaço Cultural da Urca
Palestras e seminários sobre o
Espiritismo. Mais informações: 36972389
31|03 a 02|04 – 62º ENAF Poços
*Associação Atlética Caldense
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: (35) 3222-2344 |
www.enaf.com.br

ABRIL
06 a 08 –40º Encontro Sul Mineiro
de Cardiologia
*Espaço Cultural da Urca
O Encontro tem a finalidade de
promover um ambiente favorável à
pesquisa, treinamento e reciclagem
dos congressistas com temas atuais,
incentivar a interação, motivar jovens
profissionais a atuarem de forma
participativa
na
Cardiologia
e
promover o congraçamento entre
cardiologistas e empresas do setor.
Mais informações: (35) 3721-3851

13 a 16 – Simpósio Nacional Por
uma Escola Educadora
*Espaço Cultural da Urca
A Unifal realiza o simpósio voltado
para os desafios da educação no
século XXI, em busca de uma escola
inovadora e inclusiva, que supere a
tradição de um ensino aprisionador, de
um ensino focado no rito da
memorização, repetição e fixação.
Mais informações: (35) 3697-4635
14 – Encenação da Paixão e Morte
de Jesus Cristo
*Estádio Municipal Dr. Ronaldo
Junqueira
A apresentação retrata a trajetória de
Jesus Cristo nos últimos momentos de
sua vida terrena. Conta com a
participação de toda Comunidade
Paroquial e região. O espetáculo
procura intervir de maneira positiva na
sociedade, levando ao público a
mensagem
de
paz,
amor
e
fraternidade.
Mais
informações:
Paróquia de São Sebastião (35) 37142010
14|04 a 07|05 - Comida di Buteco
*Local: Bares da cidade
O Comida di Buteco é um concurso
de gastronomia típica de botecos, cuja
proposta é resgatar a culinária de raiz
e valorizar a tradição dos típicos
botecos da cidade. São selecionados
os bares com aperitivos que ganham o
gosto popular e feita a votação durante
todo o mês, tendo como fechamento
uma grande festa, com a presença de
todos os botecos participantes e assim
anunciado
o
vencedor.
Mais
informações pelo telefone (31) 32093900
ou
através
do
site:
www.comidadibuteco.com.br

21 a 23 - Made in Japan
*Espaço Cultural da Urca
O evento nerd mais querido do sul
de Minas comemora sua 20ª edição.
Games, animes, quadrinhos e muito
mais reunido em um único lugar.
Convidados
como
youtubers,
dubladores,
quadrinistas
e
profissionais da área falando um
pouco sobre esse mercado que cresce
cada vez mais. Mais informações: (35)
3715-6649.

29|04 a 07|05 – 12ª Feira Nacional do
Livro de Poços de Caldas e
Flipoços
*Espaço Cultural da Urca
A 12ª edição da Feira Nacional do
Livro de Poços de Caldas é um evento
que conta com expositores de todo o
Brasil, trazendo mais de 30 mil títulos
de livros para todos os gostos e
bolsos. Simultaneamente com a feira,
acontece o Festival Literário Nacional
de Poços de Caldas – FLIPOÇOS, que
conta com a presença de escritores
renomados. Em 2017, o tema será
“Minha vida é um romance”. a GSC
Eventos Especiais em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação de
Poços de Caldas lança o Concurso
Estudantil “Romance, faça o seu!”,
como atividade integrante do Festival
Literário – Flipoços. O Concurso
convida as crianças e os jovens a
criarem,
a
partir
de
textos
cuidadosamente escolhidos, novos
finais para as histórias oferecidas.
Mais Informações: GSC Eventos
Especiais – Telefone:(35) 3697-1551 |
www.flipocos.com

