
VT de Pinheiro 
já funciona 
com serviço
eletrônico
VIANA -A Vara do Trabalho (VT)
de Pinheiro, na Baixada Maranhen-
se, passou a funcionar eletronica-
mente desde sexta-feira (13). A so-
lenidade de implantação do Siste-
ma de Processo Judicial Eletrônico
da Justiça do Trabalho (PJe-JT) foi
realizada nesse dia na sede da vara
trabalhista, localizada na Avenida
Paulo Ramos, nº 35, Centro. 

Segundo o juiz Érico Renato
Cordeiro, titular da Vara do Traba-
lho de Pinheiro, o PJe é a ferra-
menta mais moderna que o Po-
der Judiciário dispõe para fazer
cumprir a previsão constitucional
que impõe a todos a busca pela
razoável duração do processo.
Além disso, o sistema dará mais
rapidez e agilidade na tramitação
processual.

Os servidores da VT participa-
ram de treinamento ministrado
pelo servidor da Vara do Trabalho
de Barreirinhas Gutemberg Vidal
Santos. 

O PJe já foi instalado nas VTs de
Barreirinhas (primeira), Chapadi-
nha, Presidente Dutra, nas setes
varas do trabalho de São Luís, Ti-
mon e Pedreiras. Na segunda ins-
tância, no Tribunal Regional do
Trabalho (TRT), a protocolização
de ação rescisória também está
sendo feita eletronicamente. 

Após a VT de Pinheiro, a próxi-
ma a funcionar de forma eletrôni-
ca será a Vara do Trabalho de Es-
treito, no sul do Maranhão, cuja
solenidade de instalação está
agendada para o dia 27 deste mês.
Até o fim do ano, as 23 VTs no Ma-
ranhão estarão funcionando ele-
tronicamente.

O PJe-JT é um sistema de tra-
mitação eletrônica de processos
judiciais que permite aos magis-
trados, servidores, advogados e
demais participantes da relação
processual a prática de todos os
atos diretamente no sistema e o
seu acompanhamento durante
todas as fases, via internet. 
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TIMON – O prefeito de Timon, Luciano Leitoa (PSB), se reuniu na segunda-feira (16) com
feirantes para discutir o processo de reestruturação da Central Estadual de
Abastecimento (Ceasa). Foram debatidos assuntos como os principais investimentos e
melhorias a serem realizadas. Também participaram do encontro o diretor da Ceasa,
Raimundo Lima, o secretário municipal de Agricultura, Luis Segundo, o assessor especial
da secretaria municipal de Infraestrutura, Rafel Sousa, e o vereador Raimundo Novaterra
(PDT). O prefeito ouviu solicitações e sugestões dos feirantes. Foi proposta a formação de
uma comissão com representantes de cada segmento dos produtos comercializados
dentro da Ceasa para que participem do processo de reestruturação. 

Divulgação

Diário de
Caxias

S
e é para bagunçar a campa-
nha governista, muitos pré-
candidatos a deputado es-

tadual já estão ensaiando uma pos-
sível candidatura na tentativa de
melar os planos Coutinhianos de
tirar da região o deputado estadual
mais votado na próxima eleição.
Em Caxias, tem gente com man-
dato e sem mandato que já sonha
em se lançar na campanha esta-
dual, sem medo de correr o risco
de ser jubilado nas urnas. 

Muitos querem usar a campanha
como um teste de popularidade, pois
quanto mais votos, mais fácil é para
regatear benefícios junto a chefes de
Executivo. O voto é na verdade um
grande poder de barganha e não é o

sabe que naturalmente muita coi-
sa nesse jogo pode mudar, mas en-
quanto isso não acontece, muitos
candidatáveis se ouriçam man-
dando seu recado ao grupo gover-

nista que precisará concentrar es-
forços na união de seu próprio gru-
po e na decorada de possíveis bons
nomes que aparecerão até a aber-
tura oficial da campanha.

eleitorado que ganha com isso não,
é o candidato, que usa desse artifício
para argumentar poder de influên-
cia ao pedir empregos, obras e pro-
pinas junto às Prefeituras. 

Em Caxias a pratica não é diferen-
te. Humberto Coutinho já aparece
como candidato assumido a depu-
tado estadual, mas com a campanha
na rua com tanta antecedência já se

Centro II

É o 11º centro implantado pelo
Judiciário maranhense com a fi-
nalidade de orientar a comu-
nidade e promover audiências de
conciliação e mediação. Além da
Região dos Cocais, já foram im-
plantadas unidades em São Luís,
Imperatriz e Bacabal.

Qualificação

Foi entregue no último fim de se-
mana os certificados dos conclu-
dentes dos cursos oferecidos pe-
lo Pronatec no município de
Codó. Ao todo, a parceria entre a
Prefeitura de Codó e o Senac-
Senai qualificou mais de 250
jovens nas novas turmas.

Ensaiando Solicitação

O município de Caxias pediu in-
clusão no programa Mais Médicos,
mas até o momento não houve
sinalização de que o pedido seria
atendido. Ao contrário de Caxias,
12 municípios maranhenses rece-
beram seus profissionais que já es-
tão em treinamento. 

Centro I

Foi inaugurado ontem o primei-
ro Centro de Solução de Confli-
tos de Caxias, que vai funcionar
na Faculdade Vale do Itapecuru
(FAI). A unidade será supervi-
sionada pelo diretor do Fórum
de Caxias, Sidarta Gautama Fa-
rias Maranhão.

Muitos querem usar a campanha
como um teste de popularidade,
pois quanto mais votos, mais fácil é
para regatear benefícios junto a
chefes de Executivo

“Foi
inaugurado
ontem o
primeiro Centro
de Solução 
de Conflitos 
de Caxias”

Anele de Paula
aneledepaula@mirante.com.br

Pacientes de Bequimão
fazem cirurgia de catarata
Cerca de 60 idosos do município, previamente cadastrados, foram submetidos a cirurgia no Centro
de Olhos da capital; Prefeitura ofereceu transporte e estada aos pacientes bequimãoenses

B
EQUIMÃO - Idosos de to-
do o estado estão poden-
do participar do Mutirão

da Catarata e Glaucoma, promo-
vido pelo Ministério da Saúde e
executado pelo Governo do Ma-
ranhão, em parceria com as pre-
feituras maranhenses. Os mora-
dores do município de Bequi-
mão (pacientes), localizado a 54
km de São Luís, se submeteram
a cirurgia no Centro de Olhos,
em São Luís.

Em julho deste ano aconteceu
a primeira etapa do mutirão no
município. Foram identificadas
as pessoas que deveriam passar
pelo procedimento cirúrgico. Os
60 selecionados na triagem fo-
ram, inicialmente, a Pinheiro, on-
de não conseguiram atendimen-
to, pelo grande número de pa-
cientes em fila.

O prefeito, Zé Martins
(PMDB), e o secretário municipal
de Saúde, Bastico Moraes, entra-
ram em contato com a coorde-
nadora do Mutirão da Catarata e
Glaucoma, Ana Lourdes Lima,
que concordou em deixar o Cen-
tro de Olhos à disposição dos pa-
cientes bequimãoenses. 

“Encontramos a melhor ma-
neira de não deixar essas pessoas
prejudicadas. Elas foram a São
Luís ter o benefício de fazer a ci-
rurgia”, explicou a coordenadora.

Para Bastico Moraes, é esse
cuidado com as pessoas que
faz a diferença na assistência à
saúde. “Estamos implantando
políticas de saúde preconizadas
pelo Governo Federal, mas dan-
do o nosso toque humanitário.
Nesse caso, por exemplo, dispo-
nibilizamos colírio, despesas

com passagens e alimentação,
dando condições para que o po-
vo de Bequimão consiga ter
acesso a essas políticas”, desta-
cou o secretário, que acompa-
nhou o grupo enquanto as ci-
rurgias foram realizadas.

O primeiro grupo de pacien-
tes fez o procedimento cirúrgi-
co no último dia 10. Nesse dia,
em reunião com a coordenado-
ra do mutirão, o prefeito de Be-
quimão agradeceu o apoio do
secretário de Estado de Saúde,

Ricardo Murad, e destacou
ações do Município na área.

“Nosso empenho é para que
a população de Bequimão
consiga sempre amparo na
saúde. É por isso que melhora-
mos as condições da Unidade
Mista, já iniciamos a amplia-
ção do posto de saúde de
Quindíua, vamos recuperar
outros postos e estamos insta-
lando o Núcleo de Apoio à
Saúde na Família, entre outras
ações”, comentou o prefeito.

Vista Nova - A cirurgia de ca-
tarata é considerada um proce-
dimento simples, feita em mais
ou menos 10 minutos. Uma es-
pécie de lente natural do olho,
chamada de cristalino, é remo-
vida e substituída por uma len-
te artificial, tecnicamente co-
nhecida como lente intra-ocu-
lar. Depois da cirurgia, as pes-
soas que estavam com dificul-
dades de enxergar por causa da
catarata recuperam a visão.

Rosa Almeida, 70 anos, e mo-

radora do povoado Balandro, já
estava com dificuldades de fa-
zer suas atividades do dia a dia.
“As coisas se misturam muito na
minha vista. Estou contando de
chegar melhor e enxergar bem,
para fazer minhas coisinhas, co-
zinhar por exemplo”, disse no
dia da cirurgia.

Jorge José Pereira, 80 anos, já
fez a cirurgia em uma vista e
agora vai ter a oportunidade de
recuperar a outra visão. “Minha
vista está muito coberta e dis-
seram que era melhor operar.
Me trouxeram para São Luís. É
uma coisa muito importante
que o prefeito está conseguin-
do. Isso nunca tinha aconteci-
do”, reconheceu o morador do
povoado Santa Flor.

Pacientes do município de Bequimão recebem ficha para serem submetidos à cirurgia de catarata

Divulgação

Mais

A catarata é uma doença que
provoca o embaçamento da
visão. Ela pode ser causada
por vários motivos (congêni-
ta, trauma, diabetes, doenças
sistêmicas, etc), mas a princi-
pal causa é o envelhecimento
natural do olho. Não existem
colírios que retardem ou cu-
rem a catarata. O único trata-
mento disponível, no momen-
to, é a cirurgia, que é feita com
aparelhos modernos. A recu-
peração da visão é rápida e,
quase sempre, completa. Glau-
coma é uma designação gené-
rica para um grupo de doen-
ças distintas que envolvem
pressão intraocular associada
à neuropatia óptica.


