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Tribunal sedia conferência internacional 
sobre Direito de Família

Combate ao Piolho

Luiz Alberto Gurgel será sabatinado amanhã pela CCJ 
do Senado

JFRN lança informativo da Turma 
Recursal

Aniversariantes

Juiz Federal Glêdison 
Marques Fernandes

SJCE
Wellington Souza da Fonsêca
Gab. Des. Fed. Paulo Roberto de O. Lima
Patrícia Machado Motta
Gab. Des. Fed. Geraldo Apoliano

Pleno do TRF5 vai sediar, de 
quinta-feira (7/08) até o sá-
bado (9/08), a XV Conferência 

Mundial da Sociedade Internacio-
nal de Direito de Família (ISLF). A 
conferência, realizada pela primeira 
vez na América do Sul, enfocará 
o tema “Universalidades e Singu-
laridades”, dividido em seis eixos 
temáticos: casal; influências econô-
micas e ideológicas; criança; aliena-
ção parental e abuso sexual; inter-
disciplinaridade; e acesso à Justiça. 
O evento tem como objetivo reunir 
especialistas dos cinco continentes 
para estimular a troca de experiên-
cias dos operadores do Direito em 
relação à complexidade inerente 

aos conflitos familiares, além 
de possibilitar o conhecimento 
de como as questões teóricas e 
práticas são pensadas e abor-
dadas em diferentes países. 
Organizadores - Promovida 
pela ISLF, a conferência será 
realizada em cooperação com 
o Instituto Brasileiro de Direito 
de Família (IBDFAM), TRF5, por 
meio da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região, Univer-
sidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), Escola Superior de Advo-
cacia da Seccional de Pernambuco 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB/PE), e a Associação Interna-
cional de Psicanálise. De acordo 

com os organizadores, o evento 
terá tradução simultânea das pa-
lestras ministradas por especialis-
tas de diversos países, tais como: 
Argentina, Austrália, Dinamarca, 
Estados Unidos, França, Holanda, 
Rússia, entre outros.

O

O desembargador federal Luiz 
Alberto Gurgel será sabatinado, 
às 10h desta terça-feira (5/08), 
pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ) 
do Senado Federal. Gurgel foi 
indicado pela presidente Dil-

ma Rousseff, no dia 4 de junho, 
para compor o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), na vaga aberta 
com a aposentadoria da ministra 
Eliana Calmon, ocorrida em de-
zembro do ano passado. O nome 
do magistrado constou de uma 

lista tríplice definida pelo 
Pleno do STJ, em sessão rea-
lizada no dia 9 de abril. Após 
a sabatina, a indicação de 
Luiz Alberto Gurgel deve ser 
apreciada pelo plenário do 
Senado.

A Sociedade Brasileira de Der-
matologia instituiu a data 4 de 
agosto como o Dia do combate 
ao piolho. O piolho é um inseto 
que vive no cabelo e se alimen-
ta de sangue humano. O animal 
não pula, nem voa, apenas anda e 
passa de pessoa para pessoa, por 
contato de um cabelo com o ou-
tro. Normalmente leva à coceira 
na nuca e atrás das orelhas, mas 
algumas pessoas são assintomá-
ticas: têm o bicho nos fios, mas 
não apresentam os sintomas e, 
por isso, não tratam o problema. 
Para o tratamento eficaz, é impor-
tante seguir os passos ao lado:

de Agosto4

1- Coloque em um copo uma 
parte de vinagre para duas de 
água
2 – Espalhe a substância no cabe-
lo
3 – Enrole os fios com uma toalha 
e abafe por meia hora
4 – Lave o cabelo com xampu 
antipiolho e condicionador (para 
desembaraçar)
5 – Seque o cabelo com secador 
quente
6 – Faça a catação com um pente 
fino
7 – Quando retirar os piolhos e 
as lêndeas, jogue-os em um reci-
piente com vinagre

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) disponibilizou 
em seu portal um informativo 
com as decisões de maior rele-
vância da Turma Recursal (TR), 
que atua como a segunda ins-
tância do Juizado Especial. A 

iniciativa tem o propósito de 
democratizar as discussões e as 
decisões originárias do colegiado. 
Para consultar o informativo bas-
ta acessar o portal www.jfrn.jus.
br e clicar em Turma Recursal ->> 
Informativo.


