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Resumo 

 
ANAC publica edital do processo de certificação de instrutores AVSEC 

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) publicou, na edição desta sexta-feira (5/2) do 
Diário Oficial da União, o Edital “Processo de Certificação de Instrutores AVSEC”, que traz 
as regras para a seleção de candidatos a instrutor de segurança contra atos de 
interferência ilícita (AVSEC) nos centros de instrução autorizados pela Agência. 

O objetivo do processo seletivo é atender prioritariamente à demanda de profissionais 
com certificação vencida ou que possuem certificação a vencer nos primeiros meses de 
2021. 

 

Anatel reajusta valor das chamadas locais de fixo para móvel 

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou nesta 
quinta-feira (4/2) o reajuste das ligações das chamadas de fixo para móvel na 
modalidade local. Foram aprovados os seguintes reajustes: para a Telemar, 0,24%; para 
a Oi, 0,13%; para a Telefônica, 0,72%; para a Algar,0,44%; e para a Sercomtel, 0,13%. O 
reajuste vale a partir de 25 de fevereiro de 2021. 

 

ANEEL - Consulta que discute regras de conexão ao sistema de transmissão tem 

prazo prorrogado 
Foi prorrogado até 17 de fevereiro de 2021 o prazo para recebimento de contribuições 
para a segunda fase da Consulta Pública nº. 013/2020. 

 

ANS recebe contribuições da sociedade para duas consultas públicas 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está com duas Consultas Públicas 
abertas a toda a sociedade. As informações completas e os documentos de cada uma 
estão disponíveis no portal da Agência. 

Até o dia 10/03 a reguladora receberá contribuições para a proposta de Resolução 
Normativa que dispõe sobre os critérios para as alterações na rede assistencial hospitalar. 
O objetivo é aprimorar regras para substituição de entidade hospitalar e 
redimensionamento de rede por redução, além de melhorar a eficiência da comunicação 
ao beneficiário. Saiba mais e como participar aqui. 

 

ANTAQ realiza nesta segunda-feira (8) audiência pública virtual sobre 

arrendamento do terminal MAC14 no Porto de Maceió 

Com o intuito de debater e tirar dúvidas sobre os documentos técnicos e jurídicos que 
estão em consulta pública no portal da Agência, referentes ao arrendamento de terminal 
portuário destinado à movimentação e armazenagem de carga geral, especialmente 
cavaco de madeira, localizado no Porto Organizado de Maceió/AL, denominado área 
MAC14, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários –  

 

ANTAQ realizará audiência pública virtual nesta segunda-feira (8) a partir das 15h. 



   

WA Clipping das agências     

Resumo               
 

Segunda-feira|08.02.2021 
 

WebAdvocacy – Defesa da Concorrência SHS Quadra 6 – Conjunto A – Torre C – Sala 1120 
CEP: 70.322-915 Brasilia Tel: (61) 3032-2733 

 

A audiência pública virtual integra a Consulta/Audiência Pública 20/2020 que está em 
andamento no portal da Agência na internet. As minutas jurídicas e os documentos 
técnicos estão disponíveis no endereço eletrônico: portal.antaq.gov.br/index.php/acesso-
a-informacao/audiencia-publica-2/. 

 

Anvisa: Posicionamento sobre conversão da MP 1.003 

A Anvisa elaborou considerações e sugestões referentes ao projeto de Lei de Conversão 
(PLV) 43/2020, oriundo da Medida Provisória 1.003/2020. O texto foi aprovado pelo 
Congresso Nacional nesta quinta-feira (4/2). 

 

Conteudista 

Elvino de Carvalho Mendonça 
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