Homem é detido após ameaçar
funcionário
da
empresa
Rodonave em Miritituba
Ele foi preso no porto da balsa. (Foto: Portal Plantão 24horas
News).
José Felipe Gomes de Melo foi preso na tarde desta segundafeira (26), no porto da balsa, em Miritituba Sudoeste do Pará.
Após ameaçar um funcionário da empresa Rodonave Navegações.
A Polícia Militar foi acionada
conseguiram localizar o suspeito
revista pessoal foi encontrado
aparelho celular e duas chaves.
Objetos encontrados com suspeito.
News

e de posse das informações
e fazer abordagem. Durante a
uma arma branca (FACA), um
Foto: Portal Plantão 24horas

Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado para Delegacia
de Polícia Civil para as devidas providências cabíveis. Foi
lavrado um TCO, em seguida foi liberado. (Com informações do
Portal Plantão 24horas News).
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Caminhão carregado de milho
explode
na
rodovia
Transamazônica, no Pará
A explosão aconteceu no distrito de Miritituba e não houve
vítimas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). (Foto:
Reprodução)
Um caminhão carregado com milho explodiu nesta sexta-feira
(5), no km 1118, da BR-230, conhecida como rodovia
Transamazônica, em Itaituba, sudoeste do Pará.
A explosão aconteceu no distrito de Miritituba e não houve
vítimas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Por conta do acidente, apenas uma das vias está liberada. Uma
equipe da PRF segue realizando ‘Siga e Pare’ à espera do
guincho para a retirada do veículo.
Imagens da explosão mostram uma grande cortina de fumaça
saindo do caminhão tomado pelo fogo.
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Confederação reforça pedido
para defender ferrovia SinopMiritituba em ação no STF que
‘consolidará
atividade
agrícola’
A Confederação Nacional de Agricultura (CNA) ingressou com um
pedido de tutela provisória incidental para que seja
autorizada fazer sustentação oral a favor da construção da
ferrovia Sinop-Miritituba, a “Ferrogrão”, ainda pendente por
conta de ação movida contra a obra pelo Partido Socialismo e
Liberdade (PSOL) que questiona o empreendimento no Supremo
Tribunal Federal (STF).
O julgamento que ocorreria amanhã (15) foi suspenso, semana
passada, pelo presidente Luiz Fux e não há previsão de quando
será inserido na pauta pra ser julgado.

O relator, ministro Alexandre de Moraes, em março do ano
passado, determinou a paralisação dos processos para
implantação da rodovia. Ainda em abril de 2021, a CNA
ingressou com pedido para participar, como amicus curiae “amigo da corte”, terceiro que ingressa no processo para
fornecer subsídios ao órgão jurisdicional para o julgamento da
causa. No entanto, até o momento, o Supremo Tribunal Federal
não julgou o pedido.
A entidade ligada ao agronegócio reiterou a solicitação, pois
pretende oferecer “argumentos e contribuições de maneira a
colaborar com o STF em sua decisão”. A CNA justificou, ainda
no ano passado, que o projeto da Ferrogrão é paralelo à
BR-163, recentemente finalizada, na mesma faixa de domínio da
rodovia, o que mostra que a área ambiental protegida não será
afetada pelo traçado da ferrovia. A entidade alega que o
projeto passará por todas as etapas rigorosas e previstas em
lei para que seja aprovado, como consultas prévias às
comunidades indígenas, por exemplo, e
ambiental, para confirmar a aptidão.

o

licenciamento

“O Parque Nacional do Jamanxim já foi criado no contexto do
desenvolvimento do projeto e implementação da BR-163. Não são
políticas diferentes, como quer fazer parecer o PSOL (primeiro
a criação do parque nacional para proteger o meio ambiente e
depois o projeto de infraestrutura que, alega, quer destruílo), mas sim, a mesma política de desenvolvimento nacional com
a preocupação de preservação ambiental”, diz a CNA na petição.
Ainda no pedido, a CNA disse que tem acompanhado,
juridicamente e institucionalmente, todo o processo de
viabilização legislativa, regulatória e econômica dessa
concessão junto ao Congresso Nacional, ao Ministério da
Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT).
Desta forma, o empreendimento, avalia a confederação, “é passo
essencial para a consolidação da atividade agrícola nessa

região do país, garantindo o crescimento da produção, a
redução da pressão de transporte pelas rodovias federais e
oportunizando, como meta do setor, que 87% do escoamento de
grãos dos Estados do Centro-Oeste se faça pelas ferrovias”.
Na avaliação da CNA, a Ferrogrão será protagonista na solução
de gargalos de infraestrutura e transporte no escoamento da
produção agropecuária. Com a aceleração das exportações de
grãos no Arco Norte, prevê-se a redução em 30% dos custos
logísticos.
Segundo dados da Agência Nacional de Transporte Terrestres
(ANTT), o investimento previsto para a ferrovia SinopMiritituba é de R$ 8,42 bilhões, podendo chegar em até R$ 21,5
bilhões de aplicações ao longo da operação. Serão 933 km de
trilhos, entre a região produtora de grãos do Centro-Oeste ao
Pará, desembocando no Porto de Miritituba.
Ao deferir a liminar, em março do ano passado, o ministro
Alexandre de Moraes entendeu que a exclusão de 862 hectares do
Parque Nacional do Jamanxim, no Pará, para passagem da
ferrovia, não poderia ter sido concretizada por meio de Medida
Provisória (MP) e demandaria a promulgação de “lei em sentido
formal”. Em junho deste ano, o STF irá decidir se mantém a
decisão de Alexandre, ou se autoriza a retomada dos processos
para implantação do empreendimento.
Em agosto de 2021, o então ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, disse, durante encontro em Sinop,
que acredita em uma reconsideração do STF. “Entendo que temos
primeiro o bom direito ao nosso lado. Levamos para o tribunal
argumentos que são consistentes e acredito numa
reconsideração. Confio que isso vai cair e vamos poder
prosseguir. Ela (ação) caindo, a gente consegue terminar o
desenvolvimento do projeto, arredondar a porta com os
investidores, fazer o leilão e ter sucesso”.
Por outro lado, Martha Seillier, secretária especial do

Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), também em agosto
do ano passado, afirmou que o governo já tem alternativas para
manter o projeto, caso a decisão de Alexandre seja mantida
pelo plenário. Uma das opções é fazer a alteração do parque
por meio de um projeto de lei aprovado no Congresso. A outra
possibilidade seria mudar o traçado da ferrovia, o que, no
entanto, resultaria em um custo adicional de R$ 2 bilhões.
Além da CNA, o Governo de Mato Grosso e diversas entidades
ligadas ao agronegócio e representantes de associações
indígenas já entraram com pedidos de amicus curiae na ação
movida pelo PSOL. Até o momento, apenas o Instituto SócioAmbiental Floranativa (ISAF) foi autorizado a ingressar no
processo. (Com informações do Só Notícias/Herbert de Souza –
Foto:Reprodução).
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Na
ponta
da
caneta,
caminhoneiro explica porque
não puxa mais Miritituba
(Foto:Reprodução) – O caminhoneiro e youtuber Cleber Lobo,
divulgou um vídeo explicando o porquê dele não carrega mais
fretes para os portos de Miritituba, no Pará.
Na margem direita do rio Tapajós, o distrito de Miritituba,
pertencente ao município de Itaituba/PA, é atualmente nó
logístico de uma das rotas mais importantes para escoamento de
commodities agrícolas de Mato Grosso pelo Corredor Logístico
Tapajós-Xingu: via BR-163.

No auge da colheita de soja, engarrafamentos de até 3 mil
caminhões e carretas são registrados no município.
No entanto, muitos caminhoneiros autônomos afirmam que não há
mais vantagem em realizar fretes para os portos de Miritituba.
Com a chegada do asfalto na BR-163, entre os municípios de

Novo Progresso e Moraes de Almeida, diversas transportadoras
começaram ou ampliaram, suas atividades nessa rota.

Com mais caminhões e menos custos, fez com que os fretes para
o autônomo caíssem para patamares nunca antes vistos.
Já para as transportadoras, como os contratos são realizados
com base na tabela de frete, as viagens se tornaram muito
rentáveis.
Nessa semana, o caminhoneiro Polacão publicou um vídeo fazendo
os cálculos de um frete para Miritituba.
Segundo ele, o embarcador estava pagando R$ 300 a tonelada.
Como a capacidade de sua carreta LS é de 32 toneladas de
carga, seriam R$ 9600,00 o frete.
Em combustível, seriam 1 mil litros de óleo diesel a R$ 7,50,
ou seja, R$ 7.500 a R$7.600.
Somando outros gastos, como alimentação,
estacionamento, etc, daria em média R$ 500.

pedágio,

Com isso, sobraria em torno de R$ 1.500,00. No entanto, se
estourar um pneu, ou dar qualquer que seja o problema no
caminhão, esse lucro se converteria em prejuízo.

Esse cálculo também não leva em conta o desgaste do veículo e
de seus componentes. (Com informações do Jornal do
Caminhoneiro).
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Senado analisa ações para
‘destravar’
pendências
e
liberar obras na BR-163 de
Sinop a Miritituba; vídeo
A Comissão de Infraestrutura do Senado Federal debateu, na
sexta-feira, em audiência pública para resolver as pendências
para destravar obras que devem ser feitas na BR-163, no trecho
cuja concessão foi feita recentemente, de Sinop até Miritituba
(Pará) com aproximadamente mil kilômetros de extensão.
A concessionária, que recebeu inicialmente, planeja fazer

sinalização, recuperação de vários trechos da rodovia e
planeja construir 3 balanças, implantar 50 câmeras, radares e
assistência de emergência ao longo da rodovia.
Assista:
https://youtu.be/eFb9iFDqfco
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Homem de 27 anos é morto a
tiros
no
Distrito
de
Miritituba, em Itaituba
(Foto: Reprodução) – André Matias Braga,

27 anos, foi morto a

tiros durante a madrugada de segunda-feira (25), no distrito
de Miritituba, município de Itaituba.
De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada por
volta de 2h30, por uma pessoa que disse ter ouvidos disparos
de arma de fogo, e que um corpo estava ao solo, no pátio de
uma empresa.
Ao constatarem a verdade das informações, os militares
acionaram a ambulância, cuja enfermeira socorrista constatou o
óbito.
Pelo menos 3 cápsulas de arma de fogo, do tipo pistola foram
encontradas no local, e também uma máscara de cor preta.
O corpo da vítima, que
era conhecida pela alcunha “Beira
Mar”, foi removido pela Polícia Científica para exame de
necropsia, a pedido da autoridade policial, também realizou o
levantamento de local de crime, que irá subsidiar o inquérito
policial instaurado para elucidar o caso. (Com informações do
Plantão 24 Horas News).
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Força Nacional é aguardada
para liberar rodovia que
chega ao 3º dia bloqueada em
Itaituba
Manifestação é contra ações de fiscalização em garimpos
ilegais na região.
(Fotos: Adelar Behlling via WhatsApp)
A rodovia está totalmente tomada por caminhões.
A rodovia a BR-230 em Itaituba foi bloqueada por um grupo de
garimpeiros representeados como “Garimpeiros Independentes do
Alto Tapajós”, em protesto contra fiscalizações ambientais.
A rodovia foi bloqueada por volta das 15h30mn desta quartafeira (16). De início, uma das faixas da rodovia
Transamazônica estava liberada, nas últimas 24 horas a rodovia
está totalmente fechada, a fila de caminhões ultrapassa os 20
km. O trecho fechado pelos garimpeiros impede o acesso ao
porto de Miritituba.
Milhares de carretas com soja vinda do Mato Grosso aguarda na
rodovia para descarregar.

Leia mais:Garimpeiros bloqueiam parcialmente rodovia
Transamazônica, em Itaituba contra fiscalizações ambientais
*Justiça manda liberar rodovia fechada por garimpeiros em
Moraes Almeida no Pará; Garimpeiros prometem fechar outro
ponto da rodovia
*Garimpeiros estão prontos para fechar rodovia Transamazônica
em Itaituba
Fila de caminhões na rodovia ultrapassa os 25 km. Totalmente
bloqueada!

Fila ultrapassa os 25km na rodovia (foto: Adelar Behlling via
WhatsApp)
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia foi
interditada totalmente na noite de terça (15) no km 1.118.
Houve confusão entre garimpeiros e a Polícia Militar no local
– veja mais abaixo.

Situação Critica

Uma fonte informou ao Jornal Folha do Progresso que motoristas
estão no trecho com bastante dificuldades, água e comida está
faltando. “A polícia Rodoviária Federal (PRF), aguarda a
chegada da Força Nacional para libera a rodovia”.

Ainda conforme a informação a PRF (Policia Rodoviária
Federal)
esteve
visitando
escritórios
de
transportadoras em Itaituba, pedindo ajuda para que
ninguém saia dos postos de combustíveis ou base até
amanhã (sábado–19). A situação é critica no km 30 com
fila de mais de 20 km para os 2 sentidos e pessoas da
fila já passando fome!!! Só deve liberar amanhã a pista
com a chegada da forca Nacional. Que já está a caminho!!
Clima pesado divulguem por favor a pedido da PRF!!
Informou.
Assista ao Vídeo desta sexta-feira, 18 de março de 2022.
https://youtu.be/RkQnJlAUUEM

Confusão entre garimpeiros e PM
Na noite de terça, houve confusão entre garimpeiros e Polícia
Militar na BR-230, próximo a um cruzamento com a BR-163.
A PM usou bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e balas de
borracha e houve confusão. H´pa relatos de alguns garimpeiros
teriam ficado geridos.
A PM diz que deu apoio à PRF na área para garantir o
cumprimento da decisão judicial que já impedia, desde o último
fim de semana, o bloqueio da BR-163.
https://twitter.com/i/status/1503826500801474566
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Ferrovia
Sinop-Miritituba
reduzirá 70% do fluxo de
carretas
na
BR-163
e
diminuirá custos em até 30%,
diz universidade
Pesquisadores do Centro de Sensoriamento Remoto (CSR) da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apresentaram um
estudo com os cenários logísticos para as culturas da soja e
do milho, com base na infraestrutura existente hoje e na
perspectiva de entrada em operação de ferrovias previstas no
Plano Nacional de Logística 2035 (PNL). (As informações são do
Só Notícias/Herbert de Souza/foto: assessoria)

Uma das possibilidades analisadas é a construção da ferrovia
Sinop-Miritituba, conhecida como “Ferrogrão”, empreendimento
que está suspenso, desde março do ano passado, por
determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo
Tribunal Federal (STF).
O estudo projeta uma produção de 191 milhões de toneladas de
soja em 2035 (41% a mais do que a safra 2020/2021) das quais
130 milhões serão para exportação. A produção de milho, por
sua vez, aumentará 47%, alcançando 126 milhões de toneladas em
2035, das quais 43 milhões irão para o mercado externo. Com
base nesta perspectiva, os pesquisadores estimaram que apenas
com a construção da Ferrogrão, a movimentação no porto de
Santarém teria um aumento de 209%, chegando a 41 milhões de
toneladas.
“Essa carga adicional é proveniente da expansão da área de
atração desse porto sobre municípios que hoje enviam a
produção para os portos de Santos e Manaus. Acrescentando
apenas o novo trecho da Rumo, que conectaria a BR-163 à RMN
(Malha Norte), o resultado é o contrário, com o porto de
Santos aumentando sua área de influência e carga em 31
milhões, um aumento por sua vez de 89% em 2035”, cita o
estudo.
Os pesquisadores também concluíram que, com as mudanças na
distribuição das cargas que chegarão aos portos, haverá
alterações proporcionais nas cargas médias das vias
existentes. “As hidrovias do rio Amazonas e rio Madeira, que
conduzem carga ao porto de Manaus e as ferrovias que
direcionam o fluxo de carga ao porto de Santos teriam redução
de 50% de suas cargas sob os cenários que incluem a Ferrogrão.
Ademais, a Ferrogrão, com carga média de 35 milhões de
toneladas, reduziria em quase 70% o fluxo de carga na BR-163”.
De acordo com o estudo, os municípios com maior redução nos
custos de fretes seriam de Mato Grosso. Além disso, os
cenários que incluem a Ferrogrão são os que geram o menor

custo de transporte por município, com uma redução de pelo
menos 30% em relação ao custo atual.
Segundo dados da Agência Nacional de Transporte Terrestres
(ANTT), o investimento previsto para a ferrovia SinopMiritituba é de R$ 8,42 bilhões, podendo chegar em até R$ 21,5
bilhões de aplicações ao longo da operação. Serão 933 km de
trilhos, entre a região produtora de grãos do Centro-Oeste ao
Pará, desembocando no Porto de Miritituba.
Recentemente, conforme Só Notícias já informou, o ex-ministro
nas gestões Lula e Dilma, e ex-deputado federal Aldo Rebelo
fez duras críticas à paralisação das obras da ferrovia. Aldo
fez um comparativo com a China, que pretende aumentar ainda
mais seu parque ferroviário até 2025. Além disso, ainda
classificou como “infeliz” a decisão do ministro Alexandre de
Moraes, em paralisar o empreendimento.
Aldo também avaliou que o Brasil perdeu “a perspectiva do
investimento”. Na avaliação do ex-ministro, que foi relator do
Código Florestal, em 2012, quando era deputado federal, há uma
“criminalização” dos investimentos públicos e privados. Além
disso, ele citou uma proposta que fez, quando era líder do
governo Lula na câmara, para evitar que obras importantes,
como a Ferrogrão, fossem paralisadas.
“O desenvolvimento passou a ser um valor muito pequeno para as
corporações e instituições. O investimento passou a ser
criminalizado no Brasil, que foi sendo programado para não
crescer e não investir. Então, você criminaliza o investimento
público e o privado.
Tudo é tomado como ameaça. Tudo é paralisado por um juiz de
primeiro grau, atendendo a um promotor de primeiro grau. A
solução eu propus quando fui líder do governo, que, na época,
tinha suas ligações com as ONGs e não quis fazer aquilo que
era necessário. A proposta era uma emenda à Constituição,
determinando que qualquer obra de interesse nacional, pública

ou privada, só poderia ser paralisada por iniciativa do chefe
do Ministério Público Federal”, comentou Aldo.
Para o ex-ministro, caso a proposta tivesse avançado, teria
evitado, por exemplo, a paralisação da Ferrogrão, que já está
suspensa há quase um ano. “Se no Supremo, uma decisão tomada
em março do ano passado só vai ser resolvida em junho deste
ano, ou seja, um ano e três meses depois, imagina em primeiro
e segundo grau, onde tramitam milhares de processos.
Então, a medida é essa. Só que uma hora é um governo que não
quer, porque tem laços com essas ONGs e corporações. Outra
hora é um governo que não tem forças, como é o caso do atual,
que tem até uma posição diferente, mas não tem meios. Essas
providências precisam ser adotadas”, concluiu.
Ao deferir a liminar, em março do ano passado, o ministro
Alexandre de Moraes entendeu que a exclusão de 862 hectares do
Parque Nacional do Jamanxim, no Pará, para passagem da
ferrovia, não poderia ter sido concretizada por meio de Medida
Provisória (MP) e demandaria a promulgação de “lei em sentido
formal”. Em junho deste ano, o STF irá decidir se mantém a
decisão de Alexandre, ou se autoriza a retomada dos processos
para implantação da ferrovia.
Em agosto de 2021, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio
Gomes de Freitas, disse, durante encontro em Sinop, que
acredita em uma reconsideração do STF. “Entendo que temos
primeiro o bom direito ao nosso lado. Levamos para o tribunal
argumentos que são consistentes e acredito numa
reconsideração. Confio que isso vai cair e vamos poder
prosseguir. Ela (ação) caindo, a gente consegue terminar o
desenvolvimento do projeto, arredondar a porta com os
investidores, fazer o leilão e ter sucesso”.
Por outro lado, Martha Seillier, secretária especial do
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), também em agosto
do ano passado, afirmou que o governo já tem alternativas para

manter o projeto, caso a decisão de Alexandre seja mantida
pelo plenário. Uma das opções é fazer a alteração do parque
por meio de um projeto de lei aprovado no Congresso. A outra
possibilidade seria mudar o traçado da ferrovia, o que, no
entanto, resultaria em um custo adicional de R$ 2 bilhões.
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F 400 desgoverna na entrada
para balsa em Itaituba no
Pará- Vídeo
Um acidente inusitado chamou a atenção de quem estava
esperando para fazer a travessia da balsa que faz a travessia
do rio Tapajós de Itaituba para Miritituba.

O Vídeo começou a circular nas redes sociais, nesta quartafeira,3 de outubro de 2021 — não tem horário do acidente —
mostra um veículo F 4000 desgovernado descendo a ladeira que
dá acesso à balsa e por pouco não caiu no rio Tapajós.
O motorista não foi identificado, no vídeo mostra o veículo
carregado com madeira ao descer a ladeira o veículo não
obedece, desgovernou, o motorista freia, mas não segura, duas
pessoas estão em cima da carga, por pouco não caiu no rio
Tapajós.
Assista
https://youtu.be/K-xbLNIfxHY
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Associação de Ferroviários
entra no STF para defender a
construção da ferrovia SinopMiritituba
A Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF)
entrou com pedido para ingressar, como “amicus curiae”, na
ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, na qual é
discutida a construção da Ferrogrão, ferrovia que ligará Sinop
ao Porto de Miritituba, no Pará.
Os processos para implantação do empreendimento estão
paralisados desde março, por decisão do ministro Alexandre de
Moraes, que acatou pedido feito em ação movida pelo Partido
Solidariedade e Liberdade (Psol).
A ANTF afirmou, na petição, que tem representatividade para
ser amicus curiae na ação – “amigo da corte”, terceiro que
ingressa no processo para fornecer subsídios ao órgão
jurisdicional para o julgamento da causa -, já que vivencia os
problemas específicos da infraestrutura ferroviária no país.
Destacou também que representa operadoras responsáveis por uma
malha de 29,3 mil quilômetros, por “onde trafegam milhões de
toneladas de diversas cargas, dentre as quais aquelas oriundas
da produção agrícola”.
“O investimento na malha ferroviária, contudo, é capaz de
aumentar consideravelmente a competitividade do Brasil em
comparação com outros países no mercado mundial, assim como
otimizar o escoamento nacional sendo uma forma de transporte
mais econômica, segura e sustentável. É nesse cenário que a
Ferrogrão surge como projeto que possibilitará a consolidação

do novo corredor ferroviário de exportação do Brasil pelo Arco
Norte, conectando a região produtora de grãos do Centro-Oeste
ao Estado do Pará, desembocando no Porto de Miritituba, o que
lhe dará alta capacidade de transporte e competitividade no
escoamento da produção que hoje acontece pela rodovia BR-163”,
afirmou a ANTF.
Segundo a entidade, a implantação da Ferrogrão poderá aliviar
as condições de tráfego na rodovia federal, diminuir o fluxo
de caminhões pesados e, assim, afetar os custos com a
conservação e manutenção da BR-163, além de reduzir as
emissões de carbono pela queima do combustível fóssil. “Como
conclusão, tem-se que a Ferrovia faz frente à expansão da
fronteira agrícola brasileira e à demanda por uma
infraestrutura integrada de transportes de carga e
possibilitará uma maior eficiência no escoamento da produção,
a menor custo logístico, promovendo ganhos significativos de
produtividade com benefícios não apenas econômicos, mas também
ambientais”, complementou a Associação.
O Governo do Estado, além de diversas entidades, ligadas ao
agronegócio e também aquelas que representam associações
indígenas, já entraram com pedidos de amicus curiae na ação
movida pelo PSOL. Até o momento, apenas o Instituto SócioAmbiental Floranativa (ISAF) foi autorizado a ingressar no
processo.
Conforme Só Notícias já informou, ao deferir a liminar, o
ministro Alexandre de Moraes entendeu que a exclusão de 862
hectares do Parque Nacional do Jamanxim, no Pará, para
passagem da ferrovia, não poderia ter sido definida por meio
de Medida Provisória (MP) e demandaria a promulgação de “lei
em sentido formal”.
Além de suspender a lei resultante da Medida Provisória (MP),
que alterou os limites da Floresta do Jamanxim, o ministro
determinou a paralisação dos processos relacionados à
Ferrogrão em trâmite na Agência Nacional dos Transporte

Terrestres, no Ministério da Infraestrutura e no Tribunal de
Contas da União (TCU). A liminar ainda será analisada pelo
plenário do STF, o que não tem data prevista para ocorrer.
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