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REGIONAL

MPT intervém, mas trabalhadores
seguem sem pagamento em Lençóis
Órgão intermediou nesta quinta audiência entre Sindicato da categoria, Niplan e Bracell, mas reunião terminou sem acordo
LILIAN GRASIELA

L

ençóis Paulista - O Ministério Público do Trabalho
(MPT) realizou audiência
na tarde desta quinta (23) com
representantes da Niplan Engenharia e Bracell, atendendo a
pedido do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e Mobiliário de
Bauru e Região, para tentar solucionar o impasse envolvendo
atraso no pagamento de salários
e verbas rescisórias a cerca de
950 trabalhadores que prestaram
serviços nas obras do Projeto
Star, em Lençóis Paulista. Apesar da tentativa de conciliação, a
reunião terminou sem acordo.
Pela manhã, grupo de traba-

lhadores protestou pelo terceiro
dia consecutivo e caminhou da
sede da Bracell até a prefeitura,
onde foi recebido pelo chefe do
Executivo, Anderson Prado (leia
abaixo). Conforme apurado pelo
JC, na audiência com o MPT, o
Sindicato contou que os funcionários, contratados pela Niplan,
deveriam ter recebido as verbas
rescisórias no último dia 17, o
que não ocorreu. Muitos retornaram para suas cidades de origem,
mas cerca de 450 permanecem
em Lençóis e devem deixar seus
alojamentos nesta sexta (24).
A Niplan alegou ao MPT que
apresenta situação financeira
desfavorável e não possui condições de pagar as verbas rescisórias, no montante de quase R$

14 milhões. Já a Bracell argumentou que repassou à empresa
de engenharia 100% do contratado, apesar de, segundo ela, ter
sido executado apenas 85% do
projeto. A Companhia afirmou
também que a Niplan tem condições de honrar com seus compromissos e que estaria deixando
de efetuar os pagamentos para
colocar os operários no meio de
uma discussão jurídica com ela.

QUESTÃO SOCIAL
Prefeitura irá notificar
empresas para evitarem
situações sociais extremas

A reportagem apurou que, na
reunião, a Bracell se comprometeu a pagar as despesas de alimentação e de hospedagem aos
trabalhadores que continuam em
Lençóis Paulista até o dia 3 de
outubro, além de custear refeição
e retorno desses operários para
suas cidades. Segundo o MPT,
as duas empresas devem anexar
aos autos documentos comprovando pagamentos, contratos
e aditamentos até às 10h desta
sexta. O JC entrou em contato
com as assessorias da Bracell e
Niplan, mas não houve retorno
até o fechamento desta edição.
Por nota, o prefeito Anderson Prado disse que recebeu em
seu gabinete dois representantes
dos trabalhadores. “Após a au-

Reprodução/redes sociais

Trabalhadores protestaram
diência, se houver necessidade, a
Prefeitura irá notificar as empresas para evitar situações sociais
extremas oriundas da situação,
a fim de proteger a integridade
destes trabalhadores”, declarou.

Prefeitura de Botucatu vistoria Elevado Bento Natel
Prefeitura de Botucatu

Estrutura que liga o
Centro à região Norte
tem quase 50 anos e
nunca foi inspecionada

B
Processo de vistoria no Elevado Bento Natel deve ser
concluído em 60 dias

otucatu - A Prefeitura de
Botucatu (100 quilômetros de Bauru) está realizando vistoria técnica no Elevado Bento Natel, importante via
de ligação entre as regiões norte
e central da cidade. Empresa
especializada em inspeção de
pontes e viadutos foi contratada
para executar o serviço e emitir
laudo informando se o Elevado

Agudos fará repescagem da 1ª dose
para as pessoas entre 18 e 59 anos
Pederneiras dá início
nesta sexta-feira a
terceira dose para
maiores de 60 anos
LILIAN GRASIELA

A

gudos - A Secretaria de
Saúde de Agudos (13
quilômetros de Bauru)
promove neste sábado (25),
das 8h às 13h, na Associação
Agudense da Terceira Idade
(AATI), o “Sabadão da Repescagem” para vacinar contra a

Covid-19 pessoas entre 18 e
59 anos que ainda não receberam primeira dose. O município pede para que seja realizado cadastro prédio no site
www.vacinaja.sp.gov.br.
Na ação, serão aplicadas
430 doses. A escolha do sábado é estratégica para atender quem trabalha durante a
semana e não pode comparecer ao local de vacinação. Na
próxima semana, a aplicação
da primeira dose segue para
esta faixa etária. De segunda
a quinta (27 a 30), serão 150
doses diárias em cada unidade

necessita de algum trabalho de
reestruturação ou não.
De acordo com o Executivo, a vistoria é feita com base
em fotografias dos pilares e do
tabuleiro da ponte, e também a
partir de análises de fragmentos
da estrutura, e tem como objetivo garantir a integridade dos
equipamentos de mobilidade do
município. A inspeção e processo de análise do Elevado Bento
Natel devem durar 60 dias.
“O Bento Natel tem quase
50 anos de existência e essa é
a primeira inspeção feita nele”,
revela Luiz Guilherme Silva,
secretário municipal de Habi-

tação e Urbanismo. “Além de
reconstruirmos 41 pontes no
últimos meses, temos que nos
preocupar com as já existentes,
e oferecer todos os cuidados
que forem necessários”.
Ainda segundo informações da prefeitura, o Elevado Bento Natel foi inaugurado oficialmente em 1974,
quando Botucatu tinha como
prefeito Plínio Paganini. O
Bento Natel tem como principal função a ligação entre
a região Norte e o Centro da
cidade, e leva o nome do pai
do ex-governador do Estado
de São Paulo, Laudo Natel.

Roberto Netto/Prefeitura de Agudos

(AATI e CCI), somente à tarde, das 12h às 16h.
PEDERNEIRAS
A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru)
inicia nesta sexta-feira (24)
a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid
para maiores de 60 anos que
tenham recebido a segunda
dose há mais de seis meses.
A imunização será feita nas
unidades de saúde, a partir das
8h, mediante apresentação de
um documento com foto e da
carteirinha de vacinação.

60 toneladas - A Secretaria de Saúde de Agudos
(13 quilômetros de Bauru) revelou nesta quintafeira (23) que já recolheu cerca de 60 toneladas
de inservíveis na “Semana da Limpeza”. A ação,
iniciada no último dia 13, visa retirar dos imóveis
os materiais que possam acumular água e servir
de criadouros para o mosquito Aedes aegypti,
transmissor de doenças como a dengue, febre
amarela, chikungunya e zika. A programação
termina nesta sexta e sábado (24 e 25), quando as
equipes irão percorrer o Distrito de Domélia.

