
Mandei no ZAP!
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É possível pedir revisão de 
cadastro?

Veja quem pode pedir a revisão:

• As pessoas que já tinham cadastro

realizado (Fase 1) em 30/10/2021, quando

a sentença foi publicada, tiveram seis 

meses para solicitar a revisão do cadastro. 

Esse prazo foi concluído em abril (out/2021 

- abr/2022).

• As pessoas que estão tendo o cadastro

finalizado a partir da retomada (03/01/22) 

têm prazo de três meses para solicitar a 

revisão, a partir da data de recebimento do 

formulário para a família. 

A revisão será mediante Perícia Judicial em

procedimento detalhado pela 12ª Vara 

Federal.



Em obras

A previsão é que a conclusão aconteça ainda 

neste ano. Atualmente, está em andamento a 

vistoria para o AVCB, documento emitido pelo 

Corpo de Bombeiros para certificar que uma 

construção cumpre todas as regras de 

combate a incêndios. O treinamento de 

brigadista da equipe está previsto para 

outubro e, depois disso, entraremos com o 

protocolo para emissão do AVCB.

Reta final no Parque de 
Exposições
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Em obras

Como está a reconstrução de 
pontes e acessos?

As obras de reconstrução e recuperação das 

pontes Curvinas, Cachaçaria Tiara e Bueno 

foram concluídas. Agora, estão em 

andamento:

• A construção da passarela pênsil sobre o 

Rio Gualaxo, ligando Campinas a Barretos, 

com previsão de conclusão em novembro.

• A recuperação da ponte Juca Ponciano, 

próximo ao “Morro do Petisco”. O tráfego 

desde a ponte até a via que liga Barra Longa 

a Ponte Nova permanece interditado 

durante as intervenções. A previsão de 

conclusão é janeiro de 2023.
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Oportunidades

Você está em busca de uma nova 

oportunidade? Tem algum(a) conhecido(a) ou 

familiar que esteja? Veja algumas opções para 

Barra Longa:

Oficial pleno :: Motorista de caminhão 
traçado :: Mecânico de máquina pesada

:: Operador de restroescavadeira ::
Eletricista :: Atendente CIA :: Auxiliar de 
serviços gerais :: Coordenação e analista 

de Diálogo Social :: Técnico de 
planejamento

Para mais informações, acesse: 

recolocariodoce.com.br
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Fique ligado(a)

Manter os estudos em dia é um passo 

importante para o seu aperfeiçoamento 

profissional! Para isso, você pode aproveitar a 

plataforma Recoloca Rio Doce, que está com 

cursos novos: Fazer Acontecer, PDI (Plano de 

Desenvolvimento Individual), Gestão por 

Resultados e Comunicação Não Violenta. As 

aulas são online e gratuitas. Basta acessar: 

recolocariodoce.com.br/treinamentos-online

Novos cursos para a sua 
carreira 
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Fique ligado(a)

Quer aprender a tocar violão 
e cantar? 

Se você sempre teve esse sonho, mas não 

conseguia tirar do papel, chegou a hora! Ainda 

dá para se inscrever nas aulas gratuitas que 

estão acontecendo aqui na região. A ação faz 

parte do Plano de Reparação das Referências 

Culturais, que conduzimos em cooperação 

com a Unesco. 

Para participar, basta ter seu próprio 

instrumento e bastante vontade de aprender, 

combinado? 

Ligue ou mande um WhatsApp para: (31) 

98279-5733 (Heberte Cupertino). 
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