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Estacionamento do TRF5 abre para 
o público durante o Carnaval

ma parceria entre o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 

– TRF5 e a Prefeitura da Cidade do 
Recife (PCR) vai garantir, mais uma 
vez, vagas de estacionamento aos 
foliões durante o período de Car-
naval. A partir das 12h da sexta-
-feira (9) e até às 10h da quarta-
-feira (14) serão disponibilizadas, 
de forma gratuita, cerca de 340 
vagas do estacionamento do edifí-
cio-sede do Tribunal. A parceria foi 
firmada após a assinatura do Ter-
mo de Responsabilidade pela PCR. 
Ficarão por conta da Prefeitura a 
instalação de tapumes para prote-
ger as áreas de acesso restrito, de 

banheiros 
químicos, 
da sinaliza-
ção, além da 
limpeza e 
segurança 
do esta-
cionamento. 
A PCR também disponibilizará 
agentes para organizar o a circula-
ção de veículos nas proximidades. 
Vagas para servidores – Os servi-
dores do TRF5 que quiserem apro-
veitar a folia de momo no Recife 
Antigo poderão utilizar o estacio-
namento da Escola de Magistra-
tura Federal – Esmafe, onde serão 

Pilares do Bem no Carnaval 2018 Direito e Saúde 

Carnaval: NAS Distribui preservativos 

Carnaval é sempre tempo de 
festa, animação e folia. E por que 
não também de solidariedade? 
A partir desta semana, o TRF5 dá 
início a mais uma edição da cam-
panha Pilares do Bem. O objetivo 
é arrecadar cestas básicas para 
serem doadas aos moradores da 
Comunidade do Pilar, localizada 

nas proximidades do Tribunal. As 
cestas poderão ser deixadas no 
térreo do edifício-sede, até o dia 
23/02. Há também a possibilidade 
de doação em cota, ficando sob 
a responsabilidade do Núcleo de 
Cerimonial fazer a compra das 
cestas. A campanha Pilares do 
Bem é uma parceria entre o TRF5 

e a Igreja Ma-
dre de Deus, 
para minimizar 
a situação de 
vulnerabilidade dos moradores 
da Comunidade do Pilar. A ação 
tem arrecadado, bimestralmente, 
cerca de cinquenta cestas básicas 
para doação à comunidade. 

O presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Manoel Erhardt, partici-
pou, na última quinta-feira (1/02), 
da abertura do “Fórum Direito e 
Saúde no SUS”, promovido pelo 
Tribunal de Justiça de Pernambuco 
(TJPE). O evento, voltado para ope-
radores do Direito e profissionais da 
saúde, aconteceu no Fórum Rodolfo 

disponibilizadas 125 vagas. Para 
ter acesso ao local, basta apre-
sentar o crachá 
ou carteira 
funcional. 

Na prevenção de doenças sexu-
almente transmissíveis nenhum 
remédio substitui a camisinha. O 
uso do preservativo segue sendo 
o meio mais eficaz de proteção. O 
SUS passou, recentemente, a dispo-
nibilizar medicação para prevenção 
da contaminação pelo HIV, sendo 
Recife uma das primeiras cidades 
a oferecê-la. Ela impede a propa-
gação do vírus HIV na corrente 
sanguínea e poderá ser utilizada 
por quem nunca entrou em con-
tato com o vírus, mas pode estar 
exposto a ele durante a relação 
sexual. Inicialmente será ofereci-
da a grupos de risco de contami-
nação, incluindo profissionais do 
sexo, homens que fazem sexo com 

Aureliano e teve o apoio do TRF5. O 
desembargador federal Élio Siqueira 
mediou o debate sobre o tema “Co-
nitec: incorporação de tecnologias 
no SUS”.

homens, transexuais e casais so-
rodiscordantes - quando um dos 
parceiros é portador do HIV e o 
outro não. Antes do início da tera-
pia, no entanto, é necessário fazer 
a avaliação médica, uma vez que 
o remédio tem algumas contrain-
dicações. Ademais, para se obter 
a excelente eficácia observada em 
estudos clínicos, são requeridos 
vários dias de uso do fármaco antes 
da exposição ao vírus.  Priorizando 
a estratégia de maior segurança, 
o Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) estará disponibilizando pre-
servativos masculinos e femininos, 
doados pela Secretaria Municipal 
de Saúde, no período que antecede 
o Carnaval 2018.

Planejamento 
– O desembar-
gador federal 
Leonardo Car-
valho reuniu sua 
equipe na últi-
ma quinta-feira 
(1/02). Na pauta, 
o planejamen-
to operacional 
2018, com defi-
nição de atribuições, visando ao cumprimento das metas do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e do gabinete.


