
@liegebarbalho LiegeBarbalho @liegebarbalho

Natal/RN
Quarta-feira

11 de maio
2022Click e acesse

Liege Barbalho
www.liegebarbalho.com

Semana da Adoção
A Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados promoverá 
em formato virtual em todo país, evento voltado 
para a “Semana da Adoção”, tendo como tema 
central “Os desafios da adoção legal do Brasil”.  
No RN, a programação de palestras da “Semana 
Estadual da Adoção” acontecerá nos dias 24 e 
25 de maio, entre os palestrantes, destacamos o 
desembargador Dilermando Mota, Corregedor 
de Justiça do TJRN e presidente da Comissão 
Estadual Judiciária de Adoção Internacional. 
O magistrado, que é especialista em Direito e 
Cidadania, falará sobre “Formação de Laços 
Familiares na Adoção”.

VIOLA DAVIS
A atriz e produtora Viola Davis será 
uma das homenageadas do Festival de 
Cinema de Cannes deste ano, sendo 
escolhida para receber o prêmio 
“Women In Motion”. Conforme 
divulgação de Variety, os organizadores 
do evento francês explicaram que a 
artista merece reconhecimento “por 
seus papéis de atuação e por seu 
compromisso com os direitos das 
mulheres e minorias”.

Cidadania portuguesa
O processo para conseguir cidadania 
portuguesa ficou mais fácil para os 
brasileiros. As mudanças no Regulamento da 
Nacionalidade Portuguesa devem beneficiar, 
principalmente, netos e cônjuges de lusitanos. 
A reformulação era esperada desde 2020, 
quando foi alterada a Lei da Nacionalidade 
Portuguesa. Agora, netos poderão requisitar 
a nacionalidade de maneira direta, não 
necessitando que os pais possuam o direito 
previamente ou comprovação de vínculo no 
país, abertura de conta bancária ou criação do 
NIF — equivalente ao CPF.

*** O mesmo vale para quem for casado ou 
estiver em união estável com um português há 
mais de seis anos ou tiver um filho português. 
Para quem estiver casado ou em união estável 
há três anos, é possível pedir a cidadania se 
o laço for reconhecido em Portugal ou se a 
certidão de matrimônio for transcrita em um 
consulado lusitano em território brasileiro. 
Informação do Correio Braziliense

Proibido terceirizar
Os Correios foram proibidos de contratar 
trabalhadores terceirizados para exercer 
atividades de empregados públicos, o que inclui 
as entregas ao destinatário final. A decisão foi 
proferida pela 6ª Vara do Trabalho de Ribeirão 
Preto, mas vale para todo o território nacional. 
A sentença foi proferida sobre uma ação do 
Ministério Público do Trabalho que investigou 
os Correios de Ribeirão Preto, onde estavam 
sendo contratados motoristas terceirizados.

*** Segundo o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários dos Correios, desde 2009 a função de 
motorista é englobada pelo cargo de agente 
de Correios - motorizado veículo, o que exige 
prévia aprovação em concurso público para 
exercer tal função. Informação do portal Uol

Baixo custo
A companhia aérea de baixo custo EasyJet 
decidiu retirar seis assentos de seus voos 
de aparelhos A319 no Reino Unido para 
enfrentar o problema de falta de pessoal, 
que recentemente levou ao cancelamento de 
centenas de seus voos. A nova estratégia foi 
anunciada ontem pela empresa, como uma 
forma de limitar necessidades de mão-de-obra. 
Essas adaptações dizem respeito aos 60 aviões 
que compõem a frota britânica de A319 da 
companhia.

***A EasyJet indica atuar de acordo com as 
regras da aviação civil no Reino Unido, com 
um tripulante de cabine para cada 50 assentos. 
A empresa explica que os últimos seis lugares 
do avião são frequentemente reservados nos 
últimos dias antes da partida e a EasyJet estima 
que o impacto da medida será limitado na sua 
oferta de voos durante o verão no Hemisfério 
Norte, período de julho a setembro.

O médico Kleber Morais e Márcia Varella em noite de brindes para Bebeto Torres

Três gerações: Iracema Borges com a filha e a neta, em almoço das Mães no Versailles

Desembargador Dilermando Mota é palestrante na 
Semana Estadual da Adoção do Rio Grande do Norte
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A médica Sônia Umbelino com as filhas Priscila e Stella, celebrando o Dia das Mães
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