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Anatel inicia reavaliação das regras para aplicação de recursos do Fust 

A decisão foi tomada de forma unânime na reunião do Conselho Diretor realizada nesta 
quinta-feira (25/2). Com isso, os recursos do Fundo, que apenas em 2020 arrecadou mais 
de R$ 900 milhões, poderão ser investidos na promoção da banda larga no País. A 
previsão é que a consulta pública sobre o tema seja aberta no segundo semestre de 2021 
e a nova norma, no primeiro semestre de 2022. 

A inclusão desse item na Agenda Regulatória faz parte do processo de implementação da 
Lei nº 14.109/2020, que dispõe sobre a finalidade e a destinação dos recursos do Fust. 

Coletiva sobre edital de 5G tem nova data 

A entrevista coletiva sobre o edital de licitação de espectro de radiofrequências para a 
prestação de serviços de telecomunicações por meio de redes de quinta geração (5G) será 
realizada na sede da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em Brasília/DF, 
nesta sexta-feira (26/2), às 10h. Transmitida pela internet, por meio do canal da Agência 
no YouTube, a entrevista permitirá perguntas também por meio virtual – exclusivamente 
para jornalistas. 

ANS define novas coberturas dos planos de saúde 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou nesta 
quarta-feira (24/02) a Resolução Normativa (RN) que atualiza o Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde. Com isso, estão definidos os novos exames e tratamentos que passam 
a fazer parte da lista obrigatória dos planos de saúde. São 69 novas coberturas, além de 
outras alterações, que ampliam e qualificam a assistência aos beneficiários. A Resolução 
Normativa que estabelece a nova lista de procedimentos entrará em vigor no dia 
1º/04/2021. 

ANTAQ publica datas e horários das audiências públicas virtuais relativas a 

arrendamentos portuários 

Audiência Pública nº 01/2021 - Obter contribuições, subsídios e sugestões para o 
aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos voltados à realização de certame 
licitatório referente ao arrendamento de instalação portuária para movimentação, 
armazenagem e distribuição de granéis líquidos, especialmente combustíveis, localizada 
no Porto de Maceió/AL, denominada área MAC11. 

Data: 4 de março 

Horário: 15h 

Audiência Pública nº 02/2021 - Obter contribuições, subsídios e sugestões para o 
aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos relativos à realização de certame 
licitatório referente ao arrendamento de terminal portuário destinado à movimentação e 
armazenagem de granéis líquidos combustíveis, localizado no Porto Organizado de 
Maceió/AL, denominado área MAC12. 

Data: 4 de março 

Horário: 15h 

Audiência Pública nº 05/2021 - Obter contribuições, subsídios e sugestões para o 
aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos tendentes à realização de certame 
licitatório referente ao arrendamento de área e infraestrutura pública destinada à 
movimentação e armazenagem de granéis vegetais, granéis minerais e carga geral, 
localizado no Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros / Porto de 
Suape/PE, denominada área SUA07. 
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Data: 15 de março 

Horário: 15h 

 

Conteudista 

Elvino de Carvalho Mendonça 
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