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ANAC - Demanda doméstica por voos apresenta retração de 27,5% em janeiro 

A demanda por voos domésticos, medida em passageiros quilômetros pagos (RPK), teve 
redução de 27,5% em janeiro deste ano na comparação com janeiro de 2020. Apesar da 
retração, é o melhor resultado desde março do ano passado, quando foram anunciadas 
as primeiras medidas de isolamento social e fechamento de fronteiras devido à pandemia 
do coronavírus. 

ANAC - Sessão pública para tirar dúvidas sobre leilão de aeroportos será no dia 11 

de março  

A sessão pública destinada a sanar dúvidas sobre os procedimentos do leilão da 6ª 
rodada de concessões de aeroportos será realizada em 11 de março, a partir das 16h. Os 
interessados poderão acompanhar a sessão pelo link disponibilizado pela B3  (clique no 
link para acessar), que realizará o leilão de 22 aeroportos em 7 de abril. A decisão foi 
divulgada nesta quinta-feira (18/2) no Comunicado Relevante nº 04/2021 da Comissão 
Especial de Licitação do leilão.  

O objetivo da sessão pública é apresentar a dinâmica a ser adotada no dia do leilão aos 
proponentes e investidores interessados em participar da 6ª rodada de concessão. O 
leilão ocorrerá em São Paulo, na sede da B3, e também terá transmissão em tempo real. 

Gabriela Costa assume interinamente cargo de diretora substituta da ANTAQ 

O diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Nery, convocou a servidora Gabriela Costa para 
exercer interinamente, a partir desta sexta-feira (19), o encargo de diretora substituta na 
vaga decorrente do término do mandato do diretor Francisval Dias Mendes. Após o 
término do período de interinidade, a servidora retornará ao cargo de superintendente de 
Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais da Agência. 

ANVISA - Consultas públicas terão prazos prorrogados por 15 dias 

Ao todo, oito CPs terão seus prazos prorrogados devido à indisponibilidade dos 
formulários eletrônicos. 

A Anvisa decidiu prorrogar os prazos para recebimento de contribuições de oito consultas 
públicas (CPs) que estavam abertas quando o Departamento de Informática do SUS, o 
Datasus, suspendeu o uso dos formulários eletrônicos FormSUS. A suspensão ocorreu no 
dia 4 de fevereiro devido à identificação de problemas técnicos e não há previsão de 
retorno até o momento. 

Conteudista 

Elvino de Carvalho Mendonça 
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