
4 - Diário Comercial - Sábado, 20, domingo, 21 e segunda-feira, 22 de janeiro de 2018

Rio de Janeiro

PRUMO LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 08.741.499/0001-08

NIRE 33.3.0028154-1
(Companhia Aberta)

FATO RELEVANTE
Prumo Logística S.A. (“Companhia”) (Bovespa: PRML3), em atenção 
ao art. 157, § 4º da Lei nº 6.404/76   e nos termos da Instrução CVM  
nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 
continuidade ao Fato Relevante de 04 de outubro de 2017, sua subsidiária 
Porto do Açu Operações S.A. (“Porto do Açu”) assinou contrato 
definitivo com a Petrobras Distribuidora S.A (“BR”) para fornecimento 
de combustível para veículos e equipamentos, por meio da instalação 
e operação de um ponto de abastecimento no Complexo Portuário e 
Industrial do Porto do Açu. Também foi assinado entre as partes o contrato 
definitivo de prestação de serviços de operação de um terminal de 
triagem de caminhões para o complexo industrial e terminais portuários 
do Porto do Açu. Ambos os contratos terão duração de 10 anos a partir do 
início das operações. A área destinada ao ponto de abastecimento será 
de aproximadamente 5 mil m² e contará com estrutura de tanques para 
fornecimento de combustível, para veículos e equipamentos, com venda 
direta para as empresas instaladas no Complexo Portuário e Industrial 
do Porto do Açu. O terminal de triagem de caminhões terá área inicial de  
15 mil m², com 80 vagas para caminhões, prédio administrativo e área de 
conveniência para os caminhoneiros. A estrutura de triagem fará a gestão 
da fila de caminhões para acesso ao complexo e aos terminais portuários 
do Porto do Açu, gerando eficiência operacional e aumento de segurança. 
O projeto já contempla áreas de expansões, que serão feitas de acordo 
com o aumento do número de caminhões. O investimento na infraestrutura 
e na superestrutura necessárias para a adequada implantação e início 
das operações do ponto de abastecimento e do terminal de triagem 
para caminhões será realizado por futuros terceiros investidores.  
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2018. Prumo Logística S.A. Eugenio 
Leite de Figueiredo - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: Concorrência Nacional - CN Nº 202/2017

Objeto: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO 
ADMINISTRATIVA (GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL), 
VISANDO ACRESCENTAR MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA CEDAE A SER EXECUTADO NA FORMA INDIRETA 
POR PESSOA JURÍDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO”.

A Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação 
em epígrafe será realizada no dia 22/02/2018, no mesmo horário e local 
anteriormente divulgados.
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Polícia Civil indicia atropelador por 
homicídio culposo devido à epilepsia
Suposto ataque epilético em Antônio de Almeida Anaquim é a principal linha de investigação

O delegado da 12ª De-
legacia de Polícia Ga-
briel Ferrando disse, 
na sexta-feira, que um 

possível ataque epilético no mo-
torista Antônio de Almeida Ana-
quim é a principal linha de inves-
tigação sobre o atropelamento 
de 17 pessoas na Praia de Copa-
cabana, na noite de quinta-fei-
ra. Até o momento, a avaliação 
do delegado é de que o crime 
foi um homicídio culposo, em 
que não há intenção de matar, 
e que o suspeito deve responder 
em liberdade.

“Ele narra que teria tido uma 
espécie de disritmia, decorrente 
do problema epilético. Segundo 
ele, essa disritmia causa nele um 
apagão”, disse o delegado, que 
manteve o motorista na dele-
gacia para continuar com os 
esclarecimentos. “Esse apagão, 
segundo ele, teria ocasionado a 
perda de consciência temporá-
ria no momento em que estava 
conduzindo o veículo”.

O delegado afirmou que 
nenhuma hipótese ainda está 
descartada e que a vida pre-
gressa do motorista continuará 

sendo investigada. Na opinião 
de Ferrando, com as informa-
ções que ele tem até o momento, 
não há como indiciar o moto-
rista por homicídio doloso, 
quando há intenção de matar, 
nem por homicídio com dolo 
eventual, quando se assume o 
risco de matar.

“Trabalhar com a hipótese, 
com os elementos que eu tenho 
no momento, de que ele tinha a 
intenção ou assumiu o risco, eu 
acho temeroso”.

O delegado argumentou que 
a legislação não prevê prisão em 
flagrante para casos de atrope-
lamento em que o motorista se 
mantém no local do incidente. 
A prisão também foi descar-
tada até o momento porque os 
exames iniciais não aponta-
ram ingestão de álcool e outras 
substâncias, e também porque 
o motorista não participava de 
um pega. Ferrando também con-
sidera que a alta velocidade, ao 
que tudo indica, foi causada 
pela disritmia.

Um bebê de oito meses mor-
reu e 16 pessoas ficaram feri-
das no atropelamento. O moto-

rista responderá pelo homicí-
dio do bebê e lesão corporal das 
outras pessoas. Testemunhas 
estão sendo ouvidas na tentativa 
de esclarecer o caso, incluindo 
uma mulher que estava no carro 
no momento do atropelamento. 
Segundo o delegado, ela corro-
bora a versão de que houve um 
ataque epilético.

“A testemunha narra que ele 
estava dirigindo, e ela foi surpre-
endida com a paralisia dele. Ele 
teria tido um apagão enrijecido”, 
contou o delegado.

O delegado disse que ainda 
não recebeu informações oficiais 
do Departamento de Trânsito 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Detran) sobre a situação do 
motorista, mas confiscou a car-
teira de habilitação dele como 
medida cautelar.

Ferrando considera que, 
mesmo que fique provado que o 
motorista mentiu sobre a doença 
no exame médico do Detran, 
ou que estava com a carteira 
de habilitação vencida, isso não 
muda o entendimento de que não 
houve intenção de matar.

“A situação dele vai ser 

agravada no que diz respeito às 
penas. O que estamos discutindo 
aqui é a voluntariedade”, disse 
o delegado

Além de informações ofi-
ciais do Detran, a Polícia Civil 
aguarda ainda o resultado de 
exames mais detalhados de san-
gue e urina, além de câmeras de 
segurança instaladas perto do 
local do acidente que possam ter 
registrado o atropelamento de 
prédios e câmaras da Prefeitura.

Na opinião do delegado, 
é possível que a investigação 
do caso seja encerrada em até 
30 dias.

O Detran-RJ informou, por 
meio de nota, que o motorista 
negou durante seu exame de 
validação médica da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
ter qualquer doença neuroló-
gica, inclusive epilepsia. O órgão 
informou também que pessoas 
com epilepsia podem ter car-
teira de habilitação, mas preci-
sam passar por uma avaliação 
neurológica. Quando apto para 
dirigir, o exame médico terá vali-
dade menor, de acordo com a 
avaliação médica, com enqua-

dramento na categoria B, válida 
apenas para dirigir carros.

Na nota, o Detran informa 
ainda que Antonio Anaquim 
teve o processo de suspensão da 
Carteira Nacional de Habilita-
ção aberto em maio de 2014. No 
entanto, ele não cumpriu com a 
exigência de devolução da CNH 
para realização de curso de reci-
clagem. Por cometer uma infra-
ção de trânsito ao dirigir com a 
carteira suspensa, o Detran já 
instaurou o processo de cassa-
ção da sua CNH, como deter-
mina a legislação federal de 
trânsito. O Detran esclareceu 
que no caso de Antonio Ana-
quim cumpriu com todo o trâ-
mite do Código Brasileiro de 
Trânsito.

Indignado, o músico Marcelo 
Cará, de 46 anos, deixou o Hos-
pital Miguel Couto, no Leblon, 
onde visitou quatro parentes 
atropelados, clamando por jus-
tiça. “Está na hora de mudar 
essa imprudência. Que Detran 
é esse?”, afirmou, na sexta-feira, 
em referência ao atropelador. Ele 
dirigia sem carteira e alegou ter 
sofrido um ataque epiléptico ao 

volante, o que o teria levado a 
subir na calçada.

Cará toca e canta em um 
quiosque em Copacabana e 
aguardava o sobrinho, Jean Car-
valho, com a mulher e os três 
filhos, de 2, 7 e 10 anos, que 
iriam vê-lo se apresentar. Eles 
foram atropelados a caminho 
do local.

O músico soube do acidente 
porque sua mulher ligou preocu-
pada para contar. Ela mora em 
Porto Alegre e viu o caso na tele-
visão. Mesmo estando a poucos 
metros, Cará ainda não tinha 
sido informado sobre o caso.

A família é gaúcha e chegou 
ao Rio há dois dias, para ficar até 
o dia 25. Todos sofreram fratu-
ras. A menina de 7 anos terá de 
operar o joelho. O menos machu-
cado foi o menor, de 2 anos.

“Há alguém passando a mão 
na cabeça dele (Anaquim)? A 
culpa é dele e do Detran. A famí-
lia vem na paz conhecer o Rio, 
passear, e é atropelada assim? 
Felizmente são espiritualizados 
e estão bem e calmos. Meus sen-
timentos para a família que per-
deu o bebê (de 8 meses).” 
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Temer lamenta atropelamento ocorrido na 
orla e exige apuração rigorosa da tragédia

O presidente Michel Temer 
lamentou o atropelamento 
ocorrido na praia de Copaca-
bana na noite de quinta-feira e 
prestou solidariedade às famí-
lias das vítimas. Em publicação 
na sexta-feira, na rede social 
Twitter, Temer registrou ainda 
que espera “apuração rigorosa 
dos fatos”.

Por volta das 20h30, um 
carro invadiu o calçadão de 
Copacabana, na zona sul do Rio 
de Janeiro, deixando um bebê de 
oito meses morto e 16 pessoas 

feridas. “Profundamente triste 
com a tragédia ocorrida na praia 
de Copacabana. Minha solida-
riedade às famílias das vítimas, 
em especial aos pais da pequena 
Maria Louise. Torço pela recu-
peração dos feridos e apura-
ção rigorosa dos fatos”, regis-
trou a mensagem no Twitter do 
presidente.

De acordo com investiga-
ções preliminares, o motorista 
que dirigia o carro seria epilé-
tico e pode ter sofrido um ata-
que, perdendo o controle do veí-

culo. Segundo o Departamento 
de Trânsito (Detran), Antonio 
de Almeida Anaquim estava com 
a habilitação suspensa desde 
maio de 2014.

A mãe da bebê Maria Lou-
ise Araújo Azevedo, de 8 meses, 
que morreu no atropelamento, 
disse que tudo aconteceu muito 
rápido, com o carro subindo a 
calçada, atravessando a ciclo-
via e atropelando as pessoas 
no calçadão da orla. Niedja da 
Silva Araújo esteve no Instituto 
Médico Legal (IML) para libe-

rar o corpo da filha. “Eu só lem-
bro que estava no chão. Eu não 
vi mais nada. Acabaram com a 
minha vida”, afirmou, chorando 
muito. Ela disse que ainda sen-
tia muitas dores no corpo.

A família admitiu que não 
tem a certidão de nascimento 
de Maria Louise, que molhou 
e rasgou com a chuva. O IML 
informou que o enterro do bebê 
vai poder ser feito, mas liberado 
sem o nome da criança na certi-
dão de óbito, apesar do reconhe-
cimento feito pela família. Após 

o sepultamento, com a apresen-
tação da nova certidão de nasci-
mento, no registro do óbito cons-
tará o nome de Maria Louise.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, das 16 víti-
mas feridas, nove delas que esta-
vam com ferimentos mais gra-
ves foram levadas para o Hos-
pital Municipal Miguel Couto, 
na Gávea, zona sul da cidade. 
Destas, três receberam alta na 
madrugada de sexta-feira, e seis 
permaneciam internadas. A mais 
grave é um turista australiano 

que está em estado grave e não 
teve o nome revelado. Ele tem 
68 anos, sofreu traumatismo 
craniano e está respirando com 
auxílio de aparelhos.

Outras sete pessoas feri-
das foram encaminhadas para 
o Hospital Souza Aguiar, na 
região central da cidade. Todas 
sofreram ferimentos mais leves, 
incluindo Niedja Araújo, mãe 
de Maria Louise Araújo Aze-
vedo, que morreu na Unidade 
de Pronto-Atendimento (UPA) 
de Copacabana.
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Governo repassa R$ 30 mi para 
vacinação contra febre amarela

Portaria do Ministério da 
Saúde publicada no Diário Oficial 
da União autorizou o repasse de 
R$ 30 milhões do Fundo Nacio-
nal de Saúde ao Fundo Estadual 
de Saúde do Rio de Janeiro para 
a campanha de vacinação contra 
a febre amarela no estado.

A pasta anunciou que vai ante-
cipar para 25 de janeiro a imuni-
zação contra a doença no Rio de 
Janeiro e também em São Paulo. 
“A antecipação foi adotada por-
que o ministério já repassou, a 
ambos os estados, os insumos que 
serão utilizados nas campanhas”, 
informou.

No Rio de Janeiro, 7,7 milhões 
de pessoas devem receber a dose 
fracionada da vacina e 2,4 milhões 
a padrão, em 15 municípios. Já Em 
São Paulo, 54 municípios partici-
pam da campanha, com previsão 
de vacinar 8,3 milhões de pessoas, 
sendo 6,3 milhões com a dose fra-
cionada e 2 milhões com a padrão.

Até o momento, a campanha 
de vacinação na Bahia permanece 
na data prevista - de 19 de feve-
reiro a 9 de março. No estado, 
2,5 milhões de pessoas devem 
ser imunizadas com a dose fra-
cionada e 813 mil com a dose 
padrão, em oito municípios.

O objetivo da campanha, 
segundo o ministério, é evitar a 
expansão do vírus para áreas pró-
ximas de onde há circulação atu-

almente. A previsão é que 21,7 
milhões de pessoas desses muni-
cípios sejam  vacinadas durante 
a campanha, sendo 16,5 milhões 
com a dose fracionada e outras 
5,2 milhões com a dose padrão.

“A adoção do fracionamento 
das vacinas é uma medida preven-
tiva e recomendada pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) 
quando há aumento de epizootias 
e casos de febre amarela silves-
tre de forma intensa, com risco 
de expansão da doença em cida-
des com elevado índice popula-
cional”, informou a pasta.

 Às vésperas do carnaval, a 
Europa recomendou à sua popu-
lação que seja vacinada caso queira 
participar da festa popular no Bra-
sil ou que esteja a caminho de áreas 
de transmissão da febre amarela 
no país, inclusive ao Estado de 
São Paulo. Num alerta publicado 
pela Agência Europeia de Controle 
de Doenças, o bloco deixou claro 
que teme que o carnaval, período 
do ano com forte fluxo de turistas 
europeus ao Brasil, acabe gerando 
uma importação de casos. 

No comunicado, a Europa 
aponta que o surto no Brasil 
foi declarado como encerrado 
em setembro de 2017. Mas os 
números em alta das últimas 
semanas apontariam para a 
volta da circulação do vírus, 
em especial em São Paulo. 

“A identificação de casos 
em animais nas proximidades 
de regiões metropolitanas em 
São Paulo e Rio é preocupante, 
especial diante do início da tem-
porada do mosquito”, indicou. 
“Existe um aumento da possibi-
lidade de transmissão urbana, o 
que aumenta de forma significa-
tiva o número potencial de pes-
soas expostas”, alertou.

No último fim de semana, 
um holandês que estava no inte-
rior de São Paulo retornou a seu 
país de origem contaminado pela 
doença, o que fez a OMS reava-
liar a situação do Brasil. 

Agora, o alerta da Europa se 
refere ao carnaval, que ocorre 
entre 9 e 14 de fevereiro. Den-
tro da Europa, a agência estima 
que o risco de transmissão da 
febre amarela seria muito baixo. 
Ainda assim, as autoridades do 
Velho Continente pedem que os 
turistas que estejam viajando 
ao Brasil sejam vacinados, de 
acordo com as recomendações 
da OMS. Nesta semana, a agência 
da ONU incluiu todo o Estado de 
São Paulo entre os locais de risco, 
além do Rio de Janeiro e Bahia.

Uma vez no Brasil, a Europa 
pede que os turistas “tomem 
medidas para prevenir a picada do 
mosquito, especialmente no início 
do dia e ao entardecer, quando os 
mosquitos são mais ativos”. Isso 

inclui o uso de repelentes, usar 
camisas e calças de manga com-
prida e dormir em quartos com 
ar condicionado - ou com redes 
para proteger as camas. 

A Europa também deixa claro 
que turistas internacionais que 
estejam retornando de áreas afe-
tadas podem ser obrigados a mos-
trar provas de sua vacinação.A 
agência também recomenda que 
médicos e profissionais do setor 
de saúde sejam informados de 
forma regular sobre as áreas com 
transmissão de febre amarela. 
Eles também devem passar a con-
siderar a doença em seus diag-
nósticos. 

Uma especial preocupação 
ainda se refere a seus territórios 
em outros continentes, afetados 
pelo mosquito. Territórios euro-
peus na Ásia, por exemplo, con-
tam com a presença do vetor 
da febre amarela. Mas não com 
a doença. O temor é de que a 
importação de um caso brasileiro 
possa acabar gerando uma trans-
missão local em uma população 
que não está imunizada. 

Por isso, a agência sugere que 
os viajantes que chegam do Bra-
sil devem ser avaliados sobre o 
status de sua vacinação. Outra 
recomendação é de que pessoas 
retornando de áreas sob risco de 
transmissão não realizem doa-
ções de sangue por 28 dias.


