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Galeria Sesc 
recebe exposição 
“Pilares Vivos”

Inscrições abertas 
para Circuito Sesc 
de Corridas

A segunda exposição do ano 
na Galeria Sesc, Pilares Vivos, 
da arquiteta e fotógrafa Jéssica 
Bittencourt, apresenta um pouco da 
realidade dos moradores dos pilares 
da Ponte Newton Navarro.

Estão abertas as inscrições para o 
Circuito Sesc de Corridas 2019. Até 
o dia 22 de abril, podem se inscrever 
trabalhadores (as) do comércio 
e crianças de cinco a 13 anos 
(categoria infantil).
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Aproveite o mês de 
março para curtir as 
festas do Brasil

10º Fórum de 
Turismo do RN 
acontece neste mês

Sesc realiza programação 
em homenagem ao Dia 
da Poesia

Conheça as atrações 
turísticas símbolos
dos destinos

Impostos em medicamentos 
podem ser revogados

Currais Novos (RN) apresenta ao público 
o Cactus Moto Fest, maior evento de 
motociclismo do Nordeste, que vai reunir mais 
de 370 moto clubes de todo o país.

Nos dias 29 e 30 de março, Natal sedia o 
maior evento de turismo potiguar, com o 10º 
Fórum de Turismo do RN e a 5ª Feira dos 
Municípios e Produtos Turísticos do RN.

Em Parnamirim (RN) se abriga uma floresta 
de uma única árvore: “O Maior Cajueiro do 
Mundo”. A gigantesca planta ocupa uma área 
de 8.500 metros de extensão.

Para celebrar o Dia da Poesia (21/03), o Serviço 
Social do Comércio realiza uma programação 
gratuita de 13 a 22 de março, nas unidades de 
Natal (Cidade Alta, Zona Norte), Mossoró e Caicó. 

Os medicamentos utilizados pela sociedade podem ficar 
isentos de tributos. É o que propõe o senador José Antônio 

Reguffe (PDT/DF), autor da PEC 2/2015, que argumenta que os 
medicamentos não podem ser considerados mercadorias, por não 
se tratar de uma escolha de consumo e sim de uma imposição 
pelo estado de saúde do consumidor.
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