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Resumo 

 
ANP fiscaliza cerca de 50 postos de combustíveis em quatro estados 
A ANP realizou na última semana (de segunda, 1/2, a domingo, 7/2), uma operação com 
o objetivo fiscalizar o mercado de combustíveis em localidades que são destinos turísticos 
em quatro estados: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Foram 
fiscalizados 47 postos revendedores de combustíveis automotivos e dois de combustíveis 
de aviação, em 12 municípios. 

 
ANTT esclarece sobre audiência pública acerca das Rodovias Paranaenses 
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) esclarece que as primeiras sessões 
da Audiência Pública nº 1/2021 da Agência sobre a concessão das rodovias do Paraná 
(BR-153/158/163/272/277/369/373/376/476/PR) serão realizadas a partir do dia 24 
de fevereiro. As matérias que alguns veículos de comunicação do estado e de cidades 
paranaenses em que citam audiências públicas sobre o projeto são de iniciativa da 
Assembleia Legislativa do Paraná e não estão inseridas no Processo de Participação e 
Controle Social promovido pela ANTT. 
 

ANTAQ prorrogará até 21 de fevereiro prazo de envio de contribuições para 
desestatização da Codesa  
O diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Nery, participou, nesta terça-feira (9), do webinar 
“Diálogo com as Associadas da ABTP”, evento organizado pela Associação Brasileira dos 
Terminais Portuários para discutir a desestatização da Companhia Docas do Espírito 
Santo. Nery informou que o prazo de envio de contribuições para o aprimoramento dos 
documentos técnicos e jurídicos para a licitação do projeto de desestatização da 
Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), bem como sobre a concessão dos portos de 
Vitória e Barra do Riacho, será prorrogado até 21 de fevereiro. “Acabei de assinar a 
prorrogação da consulta pública”, afirmou o diretor-geral durante o evento virtual. O prazo 
anterior acabaria nesta quarta-feira (10). 
 

ANTAQ realizará consultas públicas para arrendamentos portuários em Fortaleza 
e Suape (PE) 
A ANTAQ realizará consultas públicas, entre os dias 15 de fevereiro a 31 de março, para 
receber contribuições visando ao aprimoramento dos documentos relativos aos 
arrendamentos de duas áreas portuárias: uma no Complexo Industrial Portuário 
Governador Eraldo Gueiros/Porto de Suape (PE), denominada área SUA07, para 
movimentação e armazenagem de granéis vegetais, granéis minerais e carga geral; e 
outra no Porto Organizado de Fortaleza (CE), denominada MUC59, destinada à 
movimentação e armazenagem de granel líquido combustível, especialmente nafta. São 
as audiências públicas Nos 5 e 6 de 2021. 
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