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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

SIMPLIFICADO 

 A LONDRICONTROL OBRAS E SERVI-
COS LTDA, CNPJ n. 13.622.578/0001-21, torna 
público que irá requerer ao IAT, a Licença Ambien-
tal Simplificada para Imunização e controle de 
pragas urbanas, instalada na Rua Jose Januario 
Da Silva, Nº 197 - Jardim Vila Alvorada, na cidade 
de Alvorada do Sul, Paraná. 

Demanda por voos 
domésticos tem queda de 

2,5% no Brasil em maio
 A demanda por 
voos domésticos teve que-
da de 2,5% em maio, na 
comparação com o mes-
mo mês de 2019, aponta 
a Associação Brasileira 
das Empresas Aéreas, 
com base nos relatórios da 
Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac). O dado é 
medido em passageiros 
por quilômetro transpor-
tados (RPK).
 A oferta, por sua 
vez, teve alta de 6%. Ela 
é calculada em assentos 
por quilômetro oferecidos 
(ASK). A taxa média de 
ocupação das aeronaves, 

portanto, ficou em 75,1%, 
o que representa um recuo 
de 6,6 pontos percentuais 
em relação a maio de 2019. 
Foram transportados 6,4 
milhões de passageiros, 
10% a menos do que o ano 
base de comparação.
 No mercado in-
ternacional, a queda da 
demanda chegou a 31,1% 
na comparação com 2019 
e, na oferta, a redução foi 
31,2%. O aproveitamento 
das aeronaves teve leve 
variação positiva de 0,2 
ponto percentual, ficando 
em 85,7%. Foram transpor-
tados 1,2 milhão de passa-

geiros, 36,5% a menos.
 Na comparação 
com abril, os resultados no 
mercado doméstico são 
positivos, com aumento 
de 3,4% na demanda e de 
7,9% na oferta. Nos voos in-
ternacionais, houve cresci-
mento de 6,4% na demanda 
e de 3,5% na oferta.
 Em relação ao 
transporte aéreo de carga e 
correio, foi registrada queda 
de 6,1% em maio na com-
paração com o mesmo mês 
de 2019. Já na demanda in-
ternacional, essa atividade 
cresceu 24,7% no mesmo 
período.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Anatel faz consulta pública para 
padronizar carregadores de celular

 A Agência Nacio-
nal de Telecomunicações 
(Anatel) realiza consulta 
pública para definir re-
quisitos técnicos para 
padronizar carregadores 
de telefones celulares no 
padrão “USB tipo C”. As 
contribuições podem ser 
enviadas até 26 de agosto.
 Segundo a agên-
cia reguladora, a consulta 
será realizada após proje-
to do parlamento europeu 
incluir requisitos para har-
monização de interface de 
carregamento por cabo de 
diferentes equipamentos, 
inclusive telefones celula-
res, que deverão integrar 

uma interface de carre-
gamento harmonizada, 
baseada no padrão USB 
tipo C. O modelo foi esco-
lhido por ser utilizado pela 
maioria dos fabricantes 
globais e possuir normati-
zação internacionalmente 
reconhecida.
 Parlamentares 
dos Estados Unidos tam-
bém solicitaram ao depar-
tamento de comércio 
estadunidense a 
adoção de abor-
dagem similar à 
europeia. Ao de-
finir padrão de car-
regadores de celular, 
os congressistas querem 

evitar custos desneces-
sários ao consumidor e 
diminuir o lixo eletrônico.
 De acordo com 
a Anatel, uma proposta 
com abordagem similar ao 
mercado internacional foi 
criada para aplicação no 
Brasil, abrangendo carre-
gadores de telefones 
celulares cuja 
implementa-

ção depen-

de da atualização dos re-
quisitos técnicos vigentes 
na agência para a avalia-
ção da conformidade de 
telefones e carregadores 
celulares.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br


