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Alunas do Salão de Beleza Escola

realizam atendimento gratuito a

crianças e adolescentes
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Nos dias 10 e 17 de agosto, vai acontecer mais um Festival de Inverno de Colatina. A programação

musical vai ficar por conta dos alunos do Ifes Campus Colatina. Eles vão levar muita música boa

para aquecer o inverno dos Colatinenses.

Ainda teremos Feira da Economia Solidária, com a venda de artesanatos em geral, móveis rústicos,

produtos da agroindústria como pães, biscoitos, bolos, roscas, taiadela, cocadas, pereveca, e outros.

O Festival de Inverno vai começar às 19h na Área Verde da Avenida Senador Moacyr Dalla, e a

entrada é gratuita. Fonte: Comunicação Social da PMC
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PM fecha rinha de galo e resgata

cerca de 100 aves e detém 15

pessoas no interior Colatina



Mega-Sena acumula e vai pagar R$

5 milhões no sábado



1ª Feira de Agronegócio Cooabriel

segue até domingo (10)



Professores e alunos da UFRRJ

visitaram escolas rurais de Colatina
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