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Sesc abre inscrições para 
cursos gratuitos de outubro
De 13 a 25 de setembro, o Sesc está com inscrições abertas para os 

cursos gratuitos de outubro. São 183 vagas distribuídas em turmas 
em Natal, Mossoró, Caicó, São Paulo do Potengi e Nova Cruz.

Exposição Cidade 
Invisível estreia na 
Galeria Sesc
em setembro

Sesc participa de semana latino-
americana de incentivo à atividade física

A 5ª exposição do ano na Galeria Sesc 
reúne obras do artista plástico Mário Rasec, 
e traz aos potiguares uma visão intimista 
de prédios e casas antigas que resistem ao 
tempo na cidade do Natal.

A Semana Latino-Americana de Esporte e Atividade Física - Semana MOVE, 
acontece de 22 a 28 de setembro no Sesc Natal, Sesc Mossoró e Sesc Caicó. Os 
aulões são gratuitos.
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Sonegação do FGTS: 
trabalhador deve ficar atento 
para não perder benefício

Trabalhadores terão 
crédito mais barato a 
partir de 26 de setembro

PIS: trabalhador nascido 
em setembro já pode 
sacar abono salarial 2017

Sonora Brasil apresenta 
música de concerto com 
banda de Goiás

O Ministério do Trabalho anunciou o recolhimento 
de R$ 2,4 bilhões durante fiscalizações feitas no 
1º semestre contra a sonegação do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Trabalhadores da iniciativa privada em 
dificuldades para quitar dívidas, limpar o 
nome, fazer pequenas reformas ou um novo 
investimento contarão com uma nova opção.

Trabalhadores da iniciativa privada nascidos em 
setembro e funcionários públicos com inscrição no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep) final 2 já podem sacar o abono.

Em mais uma apresentação de música 
genuinamente brasileira deste ano, o 21º Sonora 
Brasil Sesc traz para o Rio Grande do Norte a 
banda Corporação Musical Cemadipe (GO).
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