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América perdoa dívidas de 7 mil 
cadeiras cativas e 200 camarotes

DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

O cadeirante rio-pretense Ken-
nedy Martins de Sousa, do Clube 
Amigos dos Deficientes (CAD), 
disputa a partir desta quarta-fei-
ra (20) o Uberlândia Weelchair 
Tennis Open 2022.  
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CADEIRANTE DISPUTA
TORNEIO DE TÊNIS

Sindicato defende contrato prorrogado

TRANSPORTE COLETIVO

O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros do Interior do Es-
tado de São Paulo que representa as empresas de Rio Preto protocolou pedido para 
constar como parte interessada no processo em que o Psol Estadual pede suspenção 
da lei que prorrogou o contrato de transporte na cidade. A entidade se manifesta a 
favor da prorrogação do contrato em Rio Preto. CIDADES Pág.5

Vereadores aprovaram por unanimidade o retorno da sessão única ás terças

Divulgação Câmara de RP

EM JACI

CIDADES Pág.5

Lar São 
Francisco 
ganha energia 
fotovoltáica

Divulgação

Câmara recua 
e retoma 
sessões a 
partir das 14h 
na próxima 
semana

ÀS TERÇAS

POLÍTICA  Pàg.3

Comissão da 
Saúde se 
reúne pela 
terceira vez 
A Comissão Permanente de 
Saúde da Câmara reúne pela 
terceira vez nesta quarta-
-feira a partir das 15h para 
continuar as discussões 
sobre a falta de leitos para 
pacientes do SUS e a lota-
ção das UTIs nas Unidades 
Básicas de Saúde. Na pauta, 
também está a falta de pe-
diatras no atendimento de 
emergência dessas unida-
des. POLÍTICA  Pág.3

FALTA DE LEITOS

MIRASSOL

Catalá destaca a defesa 
e o espirito coletivo
O técnico do Mirassol Ri-
cardo Catalá destacou o 
desempenho defensivo e o 
espírito coletivo da equipe 
na vitória por 1 a 0 diante 
da Aparecidense no último 
fim de semana. O resultado 

deixou o Leão com seis pon-
tos na 3ª posição, sendo um 
dos 4 times com 100% de 
aproveitamento até agora 
na Série C do Campeonato 
Brasileiro.
ESPORTES Pág.8

SAÚDE

Hospitais protestam

Diversos hospitais pelo 
país aderiram a campa-
nha “Chega de Silêncio” 
Em Rio Preto, o Hospital 
Bezerra de Menezes e a 
Santa Casa abraçaram a 
campanha e paralisaram 
parte dos seus serviços. 
O provedor do hospital, 
Grácio Tomaz Saturno, 
falou sobre o déficit men-

sal que o hospital re-
gistra atualmente. “Nós 
estamos no gargalo e 
não aguentamos mais. 
Precisamos expor a nossa 
situação para que haja 
uma sensibilização das 
autoridades. É um déficit 
mensal de mais de R$ 
500 mil”, afirmou.  
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Vinicius LIMA

RIO PRETO

Projeto contra 
arquitetura 
urbana hostil 
avança
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O conselho deliberativo do 
América realizou uma reu-
nião nesta semana e definiu 
que dará anistia para todos 
os proprietários de camaro-
tes e de cadeiras cativas no 
estádio Benedito Teixeira 
(Teixeirão) que estavam 
com débitos pendentes com 

o clube. Segundo o presi-
dente do conselho, são cerca 
de 7 mil proprietários de 
cadeiras cativas e aproxima-
damente 200 camarotes. Os 
proprietários continuarão 
tendo pagar uma taxa anual 
pelo espaço no estádio. 
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POLÍCIA

PM apreende munição de 
fuzil em casa de traficante
Em patrulhamento de roti-
na, policiais militares rece-
beram denúncia, na tarde 
de segunda-feira que no 
Jardim Jéssica, um homem 
estava traficando drogas. Ao 

verificarem, os pms prende-
ram o acusado em flagrante 
com cocaína, arma de fogo 
e 92 munições intactas para 
fuzil, calibre 556.
CIDADES  Pág.4
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Chocolate pode ser aliado 
da saúde cardíaca e do hu-
mor; veja como consumir

Ele é um alimento que não 
envelhece. Surgiu no despon-
tar de muitas civilizações an-
tigas e adquiriu longevidade e 
tradição, mas constantemente 
se renova para atender as 
preferências e as mais diver-
sas tendências. Todos estes 
atributos para homenagear o 
chocolate, alimento de unani-
midade quase absoluta. 

Sem dúvida, o chocolate, com 
seus diversos formatos e apre-
sentações, faz parte da rotina das 
famílias e, mais recentemente, 
muitas de suas propriedades e 
efeitos foram apontados como 
benéficos ao corpo humano, 
sobretudo ao coração.

Muitos conceitos nutro-
lógicos têm agregado valor 
considerável às terapias far-
macológicas convencionais 
e, dessa forma, patologias 
que outrora eram tratadas 
exclusivamente por meio dos 
fármacos, podem, na atua-
lidade, receber abordagem 
mais ampla. Neste contexto, 
o chocolate tem sido útil, de 
forma coadjuvante, na atenu-
ação de quadros depressivos, 
insônia, desordens hormonais 
e distúrbios cardiovasculares. 

O principal componente 
do chocolate é o cacau. A 
concentração do ingrediente 
tem relação direta com o 
gosto amargo. Quanto mais 
cacau (geralmente, um valor 
percentual acima de 70), mais 
intenso será o gosto amargo 
do chocolate. O cacau é rico 
em substâncias anti-inflama-
tórias e antioxidantes, notada-
mente os flavonóides e o ferro.

Os flavonóides auxiliam 
na neutralização e eliminação 
dos radicais livres -resíduos 
metabólicos nocivos ao orga-
nismo humano. No tocante à 
proteção cardiovascular, os 
flavonóides exercem efeitos 
anti-inflamatórios nas arté-
rias e veias do corpo, redu-
zindo a formação de placas 
de gordura e sendo úteis na 
prevenção de eventos como 
infarto do miocárdio e AVC 
(acidente vascular cerebral). 
Em muitas situações, o cho-
colate, devido ao seu teor de 
ferro, pode ser utilizado como 
coadjuvante no tratamento 
da anemia e na recuperação 
calórica e energética.

Quantidades ótimas de 
cafeína e magnésio também 
fazem parte da composição de 
um chocolate rico em cacau. 

As propriedades da cafeína in-
cluem melhor disposição física 
e mental para as atividades 
laborais e diárias, termogênese 
e maior capacidade de queima 
calórica e ativação global da 
circulação sanguínea, favo-
recendo algumas habilidades 
como memorização e concen-
tração.

As funções orgânicas do 
magnésio são essenciais à vida, 
destacadamente seu papel 
regulador da eliminação de 
resíduos metabólicos tóxicos 
e radicais livres. Além disso, 
desempenha papel fundamen-
tal na contração muscular, 
regulação do metabolismo do 
cálcio e controle da pressão 
arterial e do ritmo cardíaco. 
Dessa forma, para pacientes 
portadores de hipertensão 
arterial e arritmia cardía-
ca, o consumo moderado de 
chocolate amargo pode ser 
empregado em conjunto com 
as medicações convencionais.

Dentre os hormônios mais 
conhecidos no âmbito da ple-
nitude e bem-estar estão a 
serotonina e a endorfina. A 
serotonina é sintetizada no 
intestino e exerce papel essen-
cial no controle da ansiedade e 
na redução de sintomas como 
fadiga e irritabilidade. O con-
sumo moderado de chocolate 
amargo pode estimular a sínte-
se da serotonina, tornando as 
pessoas mais dóceis, calmas, 
equilibradas e, subsequente-
mente, minimiza as compli-
cações do estresse emocional. 
Para aquelas pessoas que 
rotineiramente são irritadiças 
e impulsivas e que apresentam 
picos de pressão arterial, pal-
pitações, sudorese excessiva 
e dor no peito, o consumo do 
chocolate amargo certamente 
é um aliado saudável e apetito-
so. Para aquelas pessoas extre-
mamente calmas e tolerantes, 
também é válido o consumo 
de chocolate, nestes casos para 
fins profiláticos. As endorfinas 
são produzidas pelo cérebro e 
participam ativamente do pro-
cesso de analgesia, inclusive 
auxiliando indiretamente no 
controle da pressão arterial.

Do ponto de vista cardioló-
gico e nutrológico, o consumo 
de chocolate amargo deve 
ser priorizado em relação ao 
chocolate branco. Embora 
muitas vezes mais palatável, 
o chocolate branco é rico em 
gorduras, aumentando o risco 
de desenvolver dislipidemia e 
diabetes. O chocolate branco 
possui quantidade conside-
ravelmente menor de antio-
xidantes e micronutrientes, 
contribuindo pouco para a 
proteção cardiovascular. 

Assim, para a proteção 
cardiovascular e obtenção dos 
efeitos antioxidantes, anti-
-inflamatórios e aumento da 
síntese de serotonina e endor-
fina, recomenda-se o consumo 
do chocolate amargo ou meio 
amargo, na quantidade diária 
de 10g a 30g, o que correspon-
deria a um tablete pequeno.

*Cardiologista com es-
pecialização em Cirurgia 
Cardiovascular, orienta-
dor de Nutrologia e Lon-
gevidade e coordenador 
da Faculdade de Medicina 
da Unilago

SAÚDE CARDIO

DR. EDMO
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

Ana Pena Guido, natural de Monte Azul 
Paulita-SP, faleceu aos 83 anos de idade. 
Era viúva de Sr. Ovidio Guido e deixa os 
filhos Sergio, Jose Luis, Marlene Apare-
cida, Sirlei de Jesus, Silvia Cristina e Ana 
Maria. Será sepultada no dia 19/04/2022 
às 17h, saindo seu féretro do velório Ca-
pelas Prever Rio Preto para o Cemitério 
Parque Jardim da Paz.

FALECIMENTOS E MISSAS

Misericórdia e amor são 
atributos de Deus, que se 
entrelaçam na Sagrada Es-
critura e na vida do homem. 
O Pai fez o ser humano por 
amor (Catecismo da Igreja 
Católica 1604), e podemos 
dizer também que Ele criou 
por misericórdia. Somente 
Deus é, somente Deus basta 
e se basta. Mas Deus não se 
“aguentava de tanto amor e 
misericórdia” e, por isso, nos 
criou.

O Pai quis doar a sua mi-
sericórdia ao ser humano. No 
livro do Êxodo, ao transmitir 
os Mandamentos do Criador, 
Moisés escreveu que o Senhor 
usa de misericórdia até a mi-
lésima geração com aqueles 
que o amam e guardam os 
seus mandamentos (Cf. 20,6). 
E o livro do Deuteronômio 
completa: “Se ouvirdes esses 
preceitos e os praticardes 
fielmente, o Senhor, teu Deus, 
guardará para contigo a alian-
ça de misericórdia que jurou 
a teus pais, (Dt 7,12)”.

O Senhor criou por miseri-
córdia, usa de misericórdia e 
fez uma aliança de misericór-
dia com o seu povo. Tomemos 
posse da misericórdia, que 
o Senhor concede a quem 

ARTIGO

A Canção Nova é o lugar da 
misericórdia

Com a vinda de Cristo, a misericórdia 
do Pai ficou ainda mais clara. Jesus, o 
Rosto da Misericórdia do Pai, revelou ao 
homem o quanto Deus é bom, é amor, é 
clemente, compassivo e misericordioso!

guarda seus mandamentos, 
até mesmo ao povo pecador. 
Abramos a mente e o coração 
para Ele.

A misericórdia sustentou 
o povo de Deus e os grandes 
personagens da Sagrada Escri-
tura: Abraão, que não podia ter 
filhos; Moisés e suas limitações 
na fala; Davi que caiu em adul-
tério; Ester que conviveu com 
pagãos; Jeremias que se sentia 
novo demais. Enfim, o Senhor 
sustentou seus servos com sua 
misericórdia!

Com a vinda de Cristo, a 
misericórdia do Pai ficou ainda 
mais clara. Jesus, o Rosto da 
Misericórdia do Pai, revelou ao 
homem o quanto Deus é bom, é 
amor, é clemente, compassivo 
e misericordioso!

O Evangelho de São Lucas 
é considerado o Evangelho da 
Misericórdia. O evangelista 
narra o “sim” de Maria que, 
em seu cântico, destaca a mi-
sericórdia do Pai de “geração 
em geração” (Lc 1,50). Zacarias 
também agradece ao coração 
misericordioso de Deus (Lc 
1,78); Jesus que sentiu com-
paixão da viúva de Naim (Lc 
7,11-17); Jesus que contou 
algumas parábolas sobre esse 
tema (Lc 10,25-37; 15,1-32). 
Seus encontros com os pecado-
res eram marcados pela mise-
ricórdia: o cego (Lc 18,35-43), 
Zaqueu (Lc 19,1-10) e, claro, 
sua entrega obediente ao Pai, 
que ocorreu por misericórdia.

A misericórdia do Senhor 
se estendeu aos discípulos, 
que se tornaram apóstolos da 

misericórdia. E num tempo 
mais recente, a jovem polone-
sa, Helena Kowalska, sentiu 
o chamado para entregar sua 
vida a Deus. Durante um baile 
Jesus lhe apareceu e disse: 
“Até quando hei de ter paci-
ência contigo e até quando 
tu Me desiludirás?” (Diário, 
N° 9). Ela decidiu entrar no 
convento da Congregação das 
Irmãs de Nossa Senhora da 
Misericórdia.

No convento fez várias 
experiências com Jesus mise-
ricordioso, que lhe pedia para 
escrever essas experiências, 
ter um confessor e um diretor 
espiritual, pois ela, em certos 
momentos, imaginava que 
eram coisas de sua cabeça. 
Helena, que adotou o nome 
religioso de Faustina, enfren-
tou provações na saúde física, 
espiritual e moral, mas se 
manteve firme pela misericór-
dia do Senhor.

Certa vez Jesus lhe pediu 
para pintar um quadro, sim, 
como o quadro que vemos 
hoje, de Jesus Misericordioso, 
tocando seu lado de onde saem 
raios de luz. O Senhor dizia 
à irmã Faustina que deveria 
levar essa devoção ao mundo.

Santa Faustina não inven-
tou essa devoção. O Pai, de 
fato, a inspirou e ela apenas 
traduziu aquilo que Deus sem-
pre quis: que cada pessoa ex-
perimente a sua misericórdia. 
São João Paulo II beatificou e 
instituiu a Festa da Misericór-

dia, como havia pedido Jesus 
à santa.

Desde então, o tema da mi-
sericórdia tem sido ainda mais 
propagado. Na Canção Nova, 
padre Jonas, em 2002, fez 
uma experiência com a palavra 
de Deus, que lhe inquietava 
(2Cr 7,15ss). Acontecia em 
Cachoeira Paulista (SP) a pri-
meira Festa da Misericórdia, 
e foi impressionante! Naquele 
tempo, não dispunhamos dos 
meios que temos hoje para 
uma ampla divulgação do 
evento, então entendemos que 
era Jesus mesmo que atraía as 
multidões para experienciar 
a sua misericórdia. Ao final 
daquele encontro, padre Jonas 
foi impulsionado a proclamar 
a Canção Nova como “casa da 
misericórdia”.

Padre Jonas, após a pri-
meira Festa da Misericórdia, 
se recolheu em retiro. E o Se-
nhor lhe moveu a construir um 
templo, uma igreja dedicada à 
misericórdia divina: o Santu-
ário do Pai das Misericórdias, 
onde peregrinos já fizeram, 
fazem e farão experiências com 
a misericórdia do Senhor.

Por isso, “Canção Nova, 
casa da misericórdia”, não 
é uma frase de efeito, mas 
um grande desafio, um com-
promisso, uma aliança, um 
dever de expressar e de ser a 
misericórdia do Senhor para 
as pessoas. Muito mais do que 
a edificação do templo, é um 
bem espiritual.

* Padre Marcio Prado, na-
tural de São José dos Campos 
(SP), é sacerdote da Comu-
nidade Canção Nova e autor 
dos livros “Entender e viver o 
Ano da Misericórdia” e “Via-
-sacra do Santuário do Pai das 
Misericórdias”, pela editora 
Canção Nova. Instagram: @
padremarciocn
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ARTIGO

Trombose e COVID-19: qual a 
relação, riscos e tratamento?

São Paulo, 19 de abril de 
2022 – Mesmo após dois anos 
desde o primeiro caso da Co-
vid-19, o desdobramento sobre 
os danos do vírus à saúde de 
milhões de pessoas ainda é um 
ponto de atenção à comunidade 
médica em todo o mundo. Um 
desses danos tem sido os inú-
meros casos de trombose, dos 
mais diferentes tipos.

 A explicação para isso tem 
a ver com uma afinidade exis-
tente entre o Sars-CoV-2, o pa-
tógeno que causa a Covid, e as 
células que formam a camada 
interna dos vasos sanguíneos, 
também conhecida como en-
dotélio. Essa afinidade faz com 
que o vírus ataque a camada 
de revestimento, atingindo os 
vasos sanguíneos.

 Desta forma, pacientes 
diagnosticados com COVID-19 

podem apresentar distúrbios 
de coagulação, aumentando o 
risco de trombose, que nada 
mais é do que a formação de um 
coágulo sanguíneo em uma veia 
profunda do corpo humano, e 
que tem acometido cerca de um 
terço dos pacientes internados 
em UTIs, em decorrência do 
vírus.

 Apesar de ser uma condição 
grave, os casos precocemente 
identificados podem ser tra-
tados por meio de medidas 
farmacológicas, com anticoa-
gulantes, associados a outras 
terapias, bem como a prática de 
atividades físicas. O tratamento 
não farmacológico, realizado 
com o uso das meias de com-
pressão, também é amplamen-
te indicado, pois compensam 
o baixo fluxo de sangue das 
regiões afetadas, assim como 

proporcionam uma espécie de 
massagem na batata da perna, 
impulsionando a circulação.

Atualmente, existe no mer-
cado opções de terapia de com-
pressão que auxiliam, desde a 
prevenção até um tratamento 
mais específico, como no caso 
da empresa Essity, líder global 
em higiene e saúde que, por 
meio de sua marca JOBST®, 
oferece produtos com alta 
tecnologia, diferentes cores, 
texturas e modelos, para que 
as pessoas sigam com sua vida 
normal e possam se beneficiar 
da terapia compressiva.

Dr. Álvaro Oliveira, Ci-
rurgião Vascular, membro 
da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e Cirurgia Vas-
cular, formado na FMUSP 
e doutorado em Cirurgia 
também pela FMUSP.
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Política Conselhos de Saúde
Conselhos de Saúde questionam fim 
da emergência da pandemia e mani-
festam preocupação

Poupatempo
Poupatempo registra recorde de 
mais de 25 milhões de 
atendimentos em 2022

Câmara recua e volta sessões às 
14h a partir da próxima semana

LEGISLATIVO

A Câmara de Rio Preto pas-
sa a contar com apenas uma 
sessão às terças-feiras com 
início a partir das 14 horas. 

A alteração foi aprovada 
por unanimidade na sessão 
desta terça-feira, 19, quando os 
vereadores votaram favoráveis 
ao projeto de resolução de Jor-
ge Menezes (PSD) que colocou 
fim a realização de duas ses-

No caso das sessões de 
quinta-feira elas serão 
opcionais e convoca-
das pelo presidente

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

A Câmara de Rio Preto passa a contar com apenas uma sessão às terças-feiras com início a partir das 14 horas.

João Paulo Rillo 
(Psol) mesmo fa-
vorável ao projeto 
disse que o horário 
ideal de início das 
sessões seria 
as 16 horas.

Divulgação Câmara Municipal de RP

Os vereadores de Rio Preto 
aprovaram a legalidade (pri-
meira discussão) do projeto de 
lei que proíbe na cidade a prá-
tica da chamada arquitetura 
hostil em que são empregadas 
técnicas em espaços livres e 
de uso público com objetivo 
de impedir a permanência de 
pessoas em situação de rua. 

O tema foi apresentado 
pelo vereador João Paulo 
Rillo (Psol). No projeto, é ex-
plicado como são as técnicas 
da arquitetura hostil que se 
caracterizam com o emprego 

NA CÃMARA

Projeto que proíbe arquitetura hostil avança
de “espetos e pinos metálicos 
pontudos; pavimentações ir-
regulares; plataformas incli-
nadas; pedras ásperas e pon-
tiagudas; bancos sem encosto, 
ondulados ou com divisórias; 
regadores, chuveiros e jatos 
d’agua; cercas eletrificadas 
ou de arame farpado; muros 
altos com cacos de vidro; pla-
taformas móveis inclinadas; 
blocos ou cilindros de concreto 
nas calçadas; dispositivos “an-
ti-skate”, tudo para impedir a 
permanência de pessoas em 
espaços. 

Ainda segundo a publicação 
o modelo pretende “dificultar 
a permanência de pessoas no 

espaço público, a arquitetura 
hostil acaba atingindo os jo-
vens, sobretudo os de baixa e 
média renda”. 

Emenda incorporada ao 
projeto determina que a Pre-
feitura tomará as medidas 
necessárias e cabíveis para que 
estabelecimentos particulares 
promovam também a remoção 
da arquitetura hostil dos espa-
ços no prazo de 30 dias após 
a publicação da lei. A multa 
estipulada pelo projeto chega 
a R$ 3,4 mil. 

O vereador Anderson Bran-
co (PL) foi o único a votar 
contra. Ele alegou que Rio 
Preto não tem este tipo de 

arquitetura e, disse, que cabe 
a Secretaria de Assistência 
Social amparar as pessoas em 
situação de rua. 

“Não tem em nenhum lu-
gar, não estou sabendo. Temos 
outras formas de cuidar desta 
situação junto a Secretaria da 
Assistência, os Cras. Muitos 
moradores não querem sair 
desta vida”, disse. 

O autor, João Paulo, lem-
brou que a prática é um méto-
do de exclusão social. “Temos 
de incluir as pessoas”. 

O projeto ainda precisa ser 
aprovado quanto o mérito para 
ir a sanção ou veto do prefeito 
Edinho Araújo (MDB).Projeto que proíbe arquitetura hostil avança no Legislativo

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Comissão de Saúde se reúne pela 
terceira vez para discutir leitos do SUS

A Comissão Permanente 
de Saúde da Câmara se reúne 
pela terceira vez nesta quar-
ta-feira a partir das 15h para 
continuar as discussões sobre 
a falta de leitos para pacientes 
do SUS e a lotação das UTIs nas 
Unidades Básicas de Saúde. Na 
pauta, também está a falta de 
pediatras no atendimento de 
emergência dessas unidades. 

A nova reunião foi motiva-
da pela declaração da delegada 
da Divisão Regional de Saúde 

(DRS-15), Silvia Elizabeth, na 
reunião da semana passada. 
Ela disse que Rio Preto não 
tem leitos porque o gestor mu-
nicipal, que é a Secretaria Mu-

nicipal de Saúde, não compra 
leitos. O estado, que Divisão 
representa, não compra leitos. 
Apenas administra a regulação 
(a distribuição dos pacientes 

para hospitais com vagas). 
O secretário de Saúde, Al-

denis Borim, não estava pre-
sente e nenhum representante 
da secretaria se posicionou. 
Para dirimir as dúvidas e ex-
plicar quais os problemas, 
Borim confirmou a presença, 
assim como Silvia Elizabeth, 
e o promotor público Carlos 
Menezello Romani. 

Na última segunda-feira 
(18) a secretaria e Saúde ante-
cipou que a partir da próxima 
semana a Santa Casa suspende 
temporariamente a realização 
de cirurgias eletivas para au-
mentar a oferta de leitos de 
UTI aos pacientes do SUS

HOJE

Reunião será as 15h com transmissão ao vivo pela TV Câmara

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

O vereador João Paulo 
Rillo (Psol) propôs a con-
vocação da secretária do 
Meio Ambiente, Katia Pen-
teado, para explicar o que 
levou às mudanças na cole-
ta de lixo. O requerimento 
foi rejeitado e em seu lugar 
a secretária foi convidada a 
participar de uma reunião 
de trabalho com a Comis-
são Permanente do Meio 
Ambiente na segunda-fei-
ra às 15h. Ela vai explicar 
quais foram as mudanças 
e os motivos pelos quais 
eles aconteceram. Após 
a sessão, a Secretaria de 
Comunicação emitiu uma 
nota. “Sim, houve mudan-
ça e foi amplamente divul-
gada pela Comunicação da 
Prefeitura mais de 15 dias 
antes do início e às véspe-
ras da mudança que entrou 
em vigência em 01/04.”

Coleta de lixo
A cor da embalagem não 

é um elemento suficiente 
para conferir exclusividade 
a determinado medicamen-
to. Com esse entendimen-
to, a 1ª Câmara Reservada 
de Direito Empresarial do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo negou liminar contra 
a comercialização de um 
remédio para doenças he-
páticas. A decisão se deu em 
ação movida pelo laboratório 
Hypera, fabricante do remé-
dio Epocler, contra o Biofhi-
tus Laboratório, que produz 
o medicamento E-cler. A 
Hypera alegou que a con-
corrente copiou detalhes da 
embalagem do Epocler, indu-
zindo o consumidor a erro, já 
que ambos os medicamentos 
possuem a mesma finalidade 
comercial. A Hypera ques-
tionou, por exemplo, o uso 
de cores e tonalidades.

Similar não

sões ordinárias às terças-feiras. 
A proposta foi aprovada pela 
legalidade e mérito e já passa 
a valer na sessão da próxima 
terça, dia 26. 

Com a aprovação será alte-
rado novamente o regimento 

interno do Legislativo retor-
nando o modelo antigo da 
realização dos encontros entre 
os vereadores: às terças-feiras 
e quintas-feiras, com início 
às 14 horas. No caso das ses-
sões de quinta-feira elas serão 
opcionais e convocadas pelo 
presidente, se considerar ne-
cessário. 

O autor, Jorge Menezes, 

destacou que o objetivo é au-
mentar a participação popular 
e que atualmente com duas 
sessões, estavam ficando es-
cassos os projetos para serem 
analisados, devido a grande 
quantidade de horas nas duas 
sessões. 

“Atualmente, ocorrem duas 
sessões no mesmo dia, o que 
acaba dificultando a participa-

ção nas sessões ordinárias”, 
afirmou Menezes. 

Renato Pupo (PSDB) co-
memorou o retorno das ses-
sões às 14 horas. “Votei contra 
a alteração lá atrás porque 
nunca me convenci com os 
argumentos de que era para 
trabalhar mais. Acho que a 
finalidade não foi alcançada 
e já era esperado este recuo”, 

disse. 
João Paulo Rillo (Psol) 

mesmo favorável disse que 
o horário ideal de início das 
sessões seria as 16 horas. “Dis-
cordo do horário, mas concor-
do com a alteração. Acho que 
temos que pensar em começar 
as 16 horas e não as 14 horas”, 
declarou. 

O presidente da Câmara 

Pedro Roberto Gomes (Pa-
triota) acredita que deveria 
ser estendido o aumento do 
chamado primeiro expediente, 
parte inicial das sessões onde 
são lidos documentos e aberto 
a participação popular. “Pos-
sibilitaria que as pessoas ve-
nham aqui utilizem a Tribuna. 
Um tempo maior para debater 
algum requerimento”, disse.

           Votei con-
tra a alteração 
lá atrás porque 
nunca me con-
venci com os 
argumentos 
de que era 
para trabalhar 
mais

Renato Pupo, 
vereador do PSDB

“

“

Divulgação Câmara Municipal de RP
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CIDADES Saúde reforçada
 O Governo Federal anunciou a chega-
da dos primeiros profissionais para o 
programa Médicos pelo Brasil

Rápida estrutura
A Petrobras informou que construiu 
um novo poço de petróleo em 35 dias, 
considerado o novo tempo recorde

O empresário Vinicius Re-
gis Roncolato, de 32 anos, 
morreu, na noite desta se-
gunda-feira, 18, após bater a 
motocicleta em uma árvore. 

O acidente aconteceu 
na Avenida Francisco Rama-
lho de Mendonça, ao lado da 
represa do Assary Clube de 
Campo, no Jardim Alvorada, 
em Votuporanga. 

Morte
Populares acionaram a PM 

VOTUPORANGA

Empresário bate moto 
em árvore e morre

SINDICATO

Delegados aprovam nova lei de 
confisco de veículos do tráfico

e o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu). 
O motociclista não resistiu à 
gravidade dos ferimentos e 
teve morte instantânea. 

Segundo os policiais milita-
res que atenderam a ocorrên-
cia, não se sabe por qual mo-
tivo o rapaz perdeu o controle 
da moto. 

A Polícia Civil votupo-
ranguense investiga o caso. 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE

O empresário Vinicius Regis Roncolato, de 32 anos, morreu

Lei determina confisco de veículos usados no tráfico de drogas

Arquivo DHoje

Durante patrulhamento de 
rotina na Região Norte de Rio 
Preto, policiais militares rece-
beram uma denúncia anônima, 
na tarde desta segunda-feira, 
18, de que no Jardim Jéssica, 
em área rural, um homem, 

de 27 anos, estava traficando 
drogas. Ao verificarem a in-
formação, os pms prenderam 
o acusado em flagrante e apre-

PM apreende munição de fuzil 
após denúncia de tráfico

RIO PRETO

enderam cocaína, arma de fogo 
e 92 munições intactas para 
fuzil, calibre 556. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o acusado ao ver a 
viatura saiu correndo, pulando 
muros e telhados. 

Na tentativa de fuga, o 
indiciado jogou no chão uma 
sacola com três porções de 
cocaína. 

Ele foi detido em uma ofi-
cina de moto, onde havia se 
escondido. 

Em revista na residência 
do jovem, foram confiscados 
uma porção grande de coca-
ína e debaixo do colchão um 
revólver, calibre 32, com cinco 
munições. 

Na laje foram achados um 
colete balístico de alta prote-
ção, algumas semijoias e as 
munições para fuzil. 

Após ter a prisão confir-
mada, o autuado segue sendo 
investigado pela DIG/Deic 
rio-pretense. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o acusado 
ao ver a viatura saiu 
correndo, pulando mu-
ros e telhados

PM  apreende munição de fuzil com traficante no Jardim Jéssica

Menina de 
10 anos 
ameaça 
matar a mãe

Uma garota, de 10 
anos, ameaçou de morte a 
própria mãe, de 45 anos, 
na noite deste domingo, 
17, em Potirendaba. 

Segundo o boletim 
de ocorrência, a criança 
estaria muito alterada e 
disse que mataria a fami-
liar quando ela dormisse. 

Sem cuidados
À Polícia Militar, a 

menina alegou que a ví-
tima não cuidava bem 
dela e que não aceitava 
o namorado da mãe fre-
quentar a casa da família. 

O Conselho Tutelar e 
o pai da criança foram 
chamados até o local. 
Após a ameaça, a mãe 
abandonou a filha. O pai 
convenceu a garota a ficar 
na residência dele. 

Abandono
O caso foi registra-

do como abandono de 
incapaz e será investi-
gado pela Polícia Civil. 
 
Colaborou – Sarah 
BELLINE

Família 
procura 
motociclista 
desaparecido

A família de um mo-
tociclista, de 37 anos, 
morador no bairro São 
Deocleciano, na Região 
Leste de Rio Preto, está 
à sua procura. Sua mu-
lher esteve na Central de 
Flagrantes para registrar 
queixa de desapareci-
mento. 

Segundo a dona de 
casa, na última quar-
ta-feira, 13, houve uma 
briga familiar e o marido 
saiu da residência com 
sua Yamaha, de cor bran-
ca, portando documentos 
e celular e não retornou 
mais. 

Ela disse à polícia que 
o esposo pode ter tido 
uma recaída e voltado 
a usar drogas. No dia 
seguinte ao sumiço, po-
liciais militares acha-
ram a motocicleta com 
dois homens, mas como 
não havia nenhum bo-
letim de ocorrência de 
furto, o veículo e os sus-
peitos foram liberados. 
 
Colaborou – Sarah 
BELLINE

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Bombas em escolas do Afeganistão
Ao menos seis pessoas 

morreram e 11 ficaram feridas 
nesta terça-feira,19,  em duas 
explosões em uma escola 
para meninos de um bairro 
de Cabul. 

Duas bombas
Duas bombas de fabricação 

caseira explodiram diante da 
escola Abdul Rahim Shahid, 
no bairro de Dasht-e-Barshi, 

zona oeste da capital afegã. O 
balanço “preliminar” de seis 
mortos e 11 feridos foi anun-
ciado pelo porta-voz da polícia 
de Cabul, Khalid Zadran. 

Uma terceira explosão 
aconteceu em um curso de 
inglês no mesmo bairro, afir-
mou o policial. 

Dasht-e-Barshi tem mui-
tos moradores da minoria 
hazara, marginalizada e per-

seguida há muitos anos neste 
país, de maioria sunita. 

As explosões acontece-
ram no momento em que as 
crianças deixavam as aulas, 
segundo uma testemunha. 

Feridos
Os feridos foram levados 

para hospitais, mas os talibãs 
impediram a aproximação dos 
jornalistas. 

Filipinas
Um terremoto de magni-

tude 6 atingiu a ilha de Min-
danao, nas Filipinas, nesta 
terça-feira,19. 

A informação é do Centro 
Sismológico Europeu Medi-
terrâneo (EMSC). 

O terremoto ocorreu a uma 
profundidade de 10 quilôme-
tros, de acordo com o Centro 
Sismológico Europeu.

MUNDO

Divulgação

Divulgação

Bombas explodem em escolas do Afeganistão

Divulgação

APREENDIDAS

92
MUNIÇÕES de fuzil 
calibre 556  no telhado 
da casa do acusado 
de tráfico

Na laje foram 
achados um cole-
te balístico de alta 
proteção, algumas 
semijoias e as mu-
nições para fuzil; 
na casa mais armas 
de drogas

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) sancionou o projeto de 
lei que determina a apreensão 
de veículos usados no tráfico 
de drogas ilícitas, mesmo se 
tiverem sido adquiridos de 
forma legal. Para a presidente 
do Sindicato dos Delegados de 
Polícia do Estado de São Paulo 
(Sindpesp) Raquel Gallinati, a 
nova lei representa um avanço 
significativo no combate ao 
crime. 

“A partir de agora, os carros 
e motos utilizados no tráfico 
serão apreendidos de forma 
definitiva e isso será um gol-
pe duro contra o crime, que 
perderá meios de distribuir as 
drogas”, sinaliza a delegada 
Raquel Gallinati. “O Governo 
Federal endurece a lei anti-
drogas e dá uma importante 
ferramenta para atacar a es-
trutura do crime organizado, 
que controla o tráfico no país”. 

A norma tem origem em 
um projeto do deputado mi-
neiro Subtenente Gonzaga 
e foi transformada na Lei 
14.322/2022 

Antes da aprovação da 
lei, veículos apreendidos no 
transporte de entorpecentes 

eram restituídos aos proprie-
tários, desde que comprovada 
a origem lícita do patrimônio. 
“Com a mudança na lei, o 
veículo é aprendido e, inclu-
sive, se houver interesse, será 
incorporado aos órgãos de 
segurança, passando a reforçar 
o combate ao crime”, completa 
a delegada Raquel Gallinati. 

A única exceção prevista na 

lei é a apreensão de carros de 
locadoras ou veículos furtados 
ou roubados de seus legítimos 
proprietários. Nestes casos, 
o patrimônio será restituído 
aos donos. 

A medida abrange veículos 
automotores, embarcações, 
aeronaves e quaisquer outros 
meios de transporte ou ma-
quinários.

Caminheiro 
tem carga 
furtada e 
registra queixa
O 3º DP vai investigar o 
furto de uma carga ocor-
rido na madrugada desta 
segunda-feira, 18, na Fa-
zenda Felicidade, na zona 
rural de Rio Preto. 
A vítima, um caminho-
neiro, de 37 anos, compa-
receu no Plantão Policial 
para registrar queixa. 

     A ação
Segundo ele, estava na 
fila aguardando ordem 
para descarregar a mer-
cadoria em um atacado, 
por volta das 5h10, quan-
do sentiu o caminhão 
mexer. 
Pouco depois o motorista 
desceu para ver o que es-
tava acontecendo e des-
cobriu que a porta do baú 
tinha sido danificada. 
O ladrão, conforme o 
boletim de ocorrência, 
furtou 180 caixas com 24 
latas de milho em cada 
uma delas. 

Colaborou – Sarah 
BELLINE
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BRIGA NO TRIBUNAL

Sindicato alega que contrato 
do transporte coletivo pode 
ser prorrogado em Rio Preto

O Sindicato das Empresas 
de Transporte Urbano de Pas-
sageiros do Interior do Estado 
de São Paulo que representa as 
empresas de Rio Preto proto-
colou pedido nesta terça-feira, 
19,  para constar como parte 
interessada no processo em 
que o Psol Estadual pede sus-
penção da lei que prorrogou 
o contrato de transporte na 
cidade. 

O pedido impetrado agora 
pelo Sindicato recebe o nome 
jurídico de “amicus curiae”. 

Objetivo
O objetivo da manobra 

judicial é tentar impedir que 
o Tribunal de Justiça conceda 

liminar suspendendo os efeitos 
da lei aprovada, em outubro 
no ano passado, pela Câmara 
Municipal, que permitiu que as 
empresas Circular Santa Luzia 
e Expresso Itamarati tivessem 
contrato junto a Prefeitura 
prorrogado por mais 10 anos. 

A prorrogação é prevista 

em lei formulada pelo ex-pre-
feito Valdomiro Lopes (PSB), 
no entanto, o Psol questionou 
o TJ por meio de uma Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade 
(Adin) o fato de o município 
não ter realizado nova licita-
ção no setor. O partido, que 
tem na cidade o vereador João 
Paulo Rillo, pede que a Justiça 
conceda liminar suspendendo 
a lei que regula o serviço de 
transporte na cidade. 

No documento protocolado 
o Sindicato argumenta que a lei 
está dentro da legalidade. “In-
sere-se dentro da competência 
do município para organizar e 
prestar o serviço público mu-
nicipal de transporte coletivo. 
Em outras palavras, a prorro-
gação dos contratos de conces-
são de serviços públicos tem 
fundamento na Constituição 
Federal”, diz. A entidade pede 
que a ação do Psol seja julgada 
improcedente. O pedido ainda 
será analisado pelo Tribunal de 
Justiça de São Paulo. 

Liminar
Conforme noticiou o Dhoje 

Interior na última semana, 
o sub-procurador geral de 
Justiça, do Ministério Pú-
blico, Wallace Paiva Martins 
Junior, opinou pela suspensão 
da lei do contrato de conces-
são do transporte público da 
cidade. “Analisando dispo-
sitivos similares, o Supremo 
Tribunal Federal já declarou a 
inconstitucionalidade de leis 
municipais que dispensaram 
a prévia licitação para a con-
cessão ou a permissão da ex-
ploração de serviços público e, 
especialmente, que efetuaram 
a prorrogação de contratos de 
concessão de transporte públi-
co sem prévio procedimento 
licitatório”, diz o parecer. 

Prefeitura
O governo Edinho Araújo 

(MDB), por sua vez, defende 
a legalidade da renovação do 
contrato. “O Município rea-
lizou licitação em 2011. Não 
houve dispensa de licitação, 
mas prorrogação do contrato 
até então em vigor”, afirmou a 
Prefeitura, em nota divulgada 
à imprensa.

Lar São Francisco de Assis, em Jaci, 
recebe projeto de eficiência energética

A Associação Lar São Fran-
cisco de Assis na Providência 
de Deus, de Jaci, recebeu um 
investimento de R$ 310 mil 
da CPFL Paulista em projetos 
de Eficiência Energética da 
distribuidora. As ações con-
templaram a instalação de 
uma usina solar fotovoltaica 
e a substituição da iluminação 
do espaço. 

A usina tem capacidade 
instalada de 69 kWp e foi 
construída a partir da insta-
lação de placas fotovoltaicas 
no telhado. A expectativa é 
de que ela gere cerca de 101 
MWh de energia por ano, o 
que passa a ser economizado 
pela instituição. A geração de 
energia depende, principal-
mente, da luz solar que chega 
até as placas. 

A CPFL também substituiu 
43 lâmpadas mais antigas e 
menos eficiente pela tecnolo-
gia LED. Com isso, a ilumina-
ção interna foi renovada com 
lâmpadas que duram mais, 
iluminam melhor e exigem 
menos manutenção. 

A economia de energia 
para a instituição representa 
o consumo de 43 residências 

A CPFL também 
substituiu 43 lâm-
padas mais antigas 
e menos eficiente 
pela tecnologia 
LED. Com isso, a ilu-
minação interna 
foi renovada

por mês. O meio ambiente 
também será beneficiado com 
o projeto, já que 6,2 toneladas 
de CO2 deixarão de ser lança-
das na atmosfera anualmente, 
o que representa o plantio de 
37 novas árvores. 

“O CPFL nos Hospitais 
ajuda instituições de saúde 
públicas e filantrópicas a terem 
um sistema de energia susten-

tável e, além disso, reduzirem 
sua conta de luz. Buscamos 
sempre instituições que pres-
tem um serviço de relevância 
social para a cidade e região e 
ficamos muito felizes em po-
dermos, agora, executar este 
projeto na Associação Lar São 
Francisco de Assis, em Jaci”, 
destacou Kleber Araújo, con-
sultor de negócios da CPFL.

R$ 310 MIL

HOSPITAL

Em dia de protesto, 
provedor do 
Bezerra destaca 
problemas com 
falta de recursos

Diversos hospitais pelo país 
aderiram a campanha “Che-
ga de Silêncio” promovida 
pela Confederação das Santas 
Casas e Hospitais Filantrópi-
cos (CMB) nesta terça-feira 
(19), que tem o objetivo de 
alertar a sociedade civil e o 
poder público sobre a crise 
financeira enfrentada pelos 
hospitais e sobre a defasagem 
nos valores repassados para 
atendimento de pacientes pelo 
SUS. Em Rio Preto, o Hospital 
Bezerra de Menezes e a Santa 
Casa abraçaram a campanha 
e paralisaram parte dos seus 
serviços.
No Bezerra, as atividades ad-
ministrativas foram interrom-
pidas das 9h às 11h. Cerca de 
50 funcionários na frente do 
hospital com cartazes e gritos 
de “Chega de Silêncio”. O 
provedor do hospital, Grácio 
Tomaz Saturno, falou sobre o 
déficit mensal que o hospital 
registra atualmente. 
“Nós estamos no gargalo e não 
aguentamos mais. Precisamos 
expor a nossa situação para 
que haja uma sensibilização 

das autoridades. Saúde é uma 
coisa seríssima e não há mais 
como sustentar a diferença 
entre o que nós gastamos e 
o que nós recebemos. É um 
déficit mensal de mais de R$ 
500 mil”, afirmou. 
Segundo Saturno, há anos o 
hospital não recebe o reajuste 
de pagamento de pacientes 
SUS. Atualmente, o Bezerra 
atende 160 pacientes pelo 
SUS, 18 na emergência em 
um convênio com a Prefeitura 
de Rio Preto, além de consul-
tas particulares que totalizam 
cerca de mil atendimentos 
por mês. 
“Recebemos hoje R$ 82,40 
de diária, sendo que R$ 7 é 
para o médico psiquiatra, 
então sobre R$ 75,40. O 
custo da nossa diária, com 
tudo que o SUS exige, é de 
R$ 190, então esse déficit 
chega a R$ 550 mil no mês. 
Buscamos apoio na comuni-
dade para reduzirmos esse 
prejuízo para R$ 200 mil com 
doações e ajuda de emendas 
parlamentares”, explicou o 
provedor. 
Além dos gastos de rotina, o 
hospital precisou fazer adap-
tações na sua infraestrutura 
na pandemia.

NO PLAZA

Drive-thru da vacina 
continua até dia 23

A Unimed São José do Rio 
Preto informou que a vacina-
ção anual contra a gripe em 
sistema drive-thru será reali-
zada somente até o próximo 
sábado (23). O drive funciona 
no estacionamento do Plaza 
Avenida Shopping, com entra-
da pela avenida Romeu Strazzi, 
de segunda-feira à sexta-feira, 
das 8h às 19h, e aos sábados, 
das 8h às 14h.

Segundo a Unimed, cerca 
de 2.300 pessoas foram imuni-
zadas no local desde a semana 
passada. “É um número bas-
tante expressivo. Temos no-
tado um aumento na procura 
principalmente para crianças, 
já que estão ocorrendo vários 
casos de Influenza no público 
infantil neste início de ano”, 
afirmou Geovane Furtado de 
Souza, membro do conselho 
de administração da Unimed 

Rio Preto. 
Qualquer pessoa pode ser 

vacinada no local, porém, 
clientes Unimed Rio Preto têm 
desconto no valor das doses. 
Este ano, a vacina contra a gri-
pe custa R$ 90, para clientes 
e R$ 120 para a população em 
geral. Para mais informações, 
basta entrar em contato pelo 
WhatsApp (17) 99282-8780.

O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros defende prorrogação do contrato em Rio Preto

           O Muni-
cípio realizou 
licitação em 
2011. Não hou-
ve dispensa de 
licitação, mas 
prorrogação 
do contrato 
até então
 em vigor
Nota oficial, 
Assessoria Prefeitura

“

“

Lar São Francisco de Assis, em Jaci, recebe projeto energético

Hospitais protestam contra falta de recursos

Divulgação SMCS

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A entidade pede que 
a ação do Psol seja 
julgada improceden-
te; a ação está sendo 
julgada pelo Tribunal 
de Justiça
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Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
CNPJ nº 59.970.624/0001-84

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2021 - Em milhares de reais, exceto quando indicado
1. Informações gerais: A Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. (“Companhia”), 
localizada em São José do Rio Preto - SP, integra as empresas do grupo empresarial 
denominado “Empresas Rodobens” (“Grupo”). Suas atividades operacionais estão 
concentradas no setor automobilístico, sendo representante das marcas Mercedes 
Benz do Brasil Ltda.(“Montadora”) e Sociedade Michelin de Participações, Indústria 
e Comércio Ltda. Possui filiais em Fernandópolis-SP, Jataí-GO, Rio Verde-GO, 
Ananindeua-PA, Macapá-AP, Imperatriz-MA, Santarém-PA, Marabá-PA, Araguaína-
TO, Parauapebas-PA, Novo Progresso-PA, Paragominas-PA, Cuiabá-MT, 
Rondonópolis-MT, Sinop-MT, Tangará da Serra-MT e Nova Mutum-MT. Suas 
atividades operacionais compreendem a comercialização de veículos comerciais 
novos e seminovos, de peças e acessórios e de pneus, bem como a prestação de 
serviços de oficina mecânica/funilaria, recapagem e borracharia. Em complemento 
às suas atividades operacionais, a Companhia efetua intermediação de operações de 
financiamento com bancos, leasing, consórcios, seguros e faturamento direto com a 
Montadora. Adicionalmente, a Companhia também participa em outras empresas do 
Grupo. As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas com base no 
pressuposto de continuidade de suas operações. Vale ressaltar que as suas 
operações começaram a ser afetadas pelos impactos econômicos e sociais advindos 
do COVID-19 no primeiro trimestre de 2020, no entanto, a Companhia atuou e 
continua atuando em planos de adaptação à situação, os quais contribuíram para 
que as demonstrações financeiras de 31/12/2021 não tivessem impactos 
relevantes. Na data em que o Conselho de Administração autorizou a emissão das 
presentes demonstrações financeiras, a diretoria da Companhia determinou que não 
havia incertezas relevantes que pusessem em dúvida a capacidade da Companhia de 
continuar operando nos próximos 12 meses, bem como não identificou qualquer 
situação que pudesse afetar as demonstrações financeiras do exercício findo em 
31/12/2021. 1.1 Incorporação da Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A.: Em 
30/11/2020, foi realizada assembleia geral extraordinária, que deliberou a 
incorporação da empresa Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A., com a versão 
parcial do seu patrimônio líquido avaliado em 31/10/2020 no valor de R$110.721, 
para o capital social da Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A., no valor de 
R$101.658. Como a incorporadora era detentora de 9.062.583 ações preferenciais, 
representativas de 8,1854% do capital social total no valor de R$9.063 da 
incorporada, com a incorporação, essa parcela foi eliminada na participação 
societária. Sendo assim, em decorrência dessa movimentação societária, o capital 
social da Companhia passou para o montante de R$140.177. A variação dos saldos 
gerados após a data-base de avaliação da Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá 
S.A., no período de 1°/11/2020 a 30/11/2020, foram incorporadoras pela Rodobens 
Veículos Comerciais Cirasa S.A. Os resultados gerados nesse período no montante de 
R$1.129, foram reconhecidos na conta de retenção de lucros no patrimônio líquido. 
Tal incorporação se justifica na medida em que facilitará a implementação da nova 
governança corporativa pretendida para a gestão dos negócios das Empresas 
Rodobens e pela simplificação da estrutura societária e operacional atual, por meio 
da consolidação das atividades, com a consequente redução de custos financeiros e 
operacionais. O acervo líquido, com base em 30/11/2020, incorporado, está 
sumariado como segue:
Ativo
Circulante e Realizável a longo prazo
Caixa e equivalentes de caixa 52.847
Contas a receber de clientes 23.625
Conta corrente fábrica 11.469
Estoques 50.535
Impostos a recuperar 4.932
Partes relacionadas 19.969
Outros créditos 3.215
Permanente: Investimentos 16.207
Imobilizado e Intangível 8.845
Ativo de direito de uso 9.277
Passivo
Circulante e Exigível a longo prazo: Fornecedores (48.663)
Adiantamentos de clientes (12.995)
Adiantamento da fábrica (2.183)
Passivo de arrendamento (9.766)
Salários e encargos sociais (3.814)
Impostos a recolher (2.226)
Outras obrigações (750)
Provisão para passivo a descoberto em coligadas (8.674)
Acervo líquido incorporado 111.850
2. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis 
aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. 
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, 
salvo quando indicado de outra forma. 2.1 Base de preparação e apresentação: As 
demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes 
com as utilizadas pela diretoria na sua gestão, tendo sido aprovadas pelo Conselho 
de Administração em 8/04/2022. As demonstrações financeiras foram preparadas 
considerando o custo histórico como base de valor, que no caso de ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado e instrumentos derivativos é 
ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. A preparação de demonstrações 
financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o 
exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de 
aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de 
julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas 
e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão 
divulgadas na Nota 3. 2.2 Mudanças nas políticas contábeis e divulgações: As 
seguintes alterações de normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício 
iniciado em 01/01/2021: • Reforma da IBOR - Fase 2: alterações ao CPC 48, CPC 
38 e CPC 40 -”Instrumentos Financeiros”, ao CPC 06(R2) - Arrendamentos, ao CPC 
11 “Contratos de Seguros”. A Fase 2 da reforma da IBOR traz as seguintes exceções 
temporárias na aplicação das referidas normas, que foram adotadas pelo Grupo, com 
relação a: (i) Fluxos de caixa contratuais de ativos e passivos financeiros: 
permitido mudanças na base de determinação dos fluxos de caixa contratuais sem 
ocasionar em desreconhecimento do contrato e, consequentemente, sem efeito 
imediato de ganho ou perda no resultado do exercício, desde que diretamente 
relacionada com a reforma da taxa de juros de referência e substituição da taxa de 
juros, e que a nova base seja considerada economicamente equivalente à base 
anterior. (ii) Relações de hedge: a designação formal da relação de proteção deve 
ser alterada apenas para designar a taxa de referência alternativa como um risco 
coberto, alterar a descrição do item protegido e/ou alterar a descrição do instrumento 
de cobertura. Tal alteração na designação formal da relação de proteção não constitui 
descontinuação da relação de proteção e nem nova relação de proteção, portanto 
sem efeitos imediatos no resultado do exercício. • Benefícios Relacionados à 
Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento: 
alterações ao CPC 06(R2) “Arrendamentos”: prorrogação da aplicação do expediente 
prático de reconhecimento das reduções nos pagamentos dos arrendamentos 
diretamente no resultado do exercício e não como uma modificação de contrato, até 
30/06/2022. As alterações mencionadas acima não tiveram impactos materiais para 
a Companhia. 2.3 Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa 
incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de 
mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas garantidas 
na demonstração dos fluxos de caixa. 2.4 Conversão em moeda estrangeira: 
(a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações 
financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no 
qual a Companhia atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras são 
apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da 
Companhia. (b) Transações e saldos: As operações com moedas estrangeiras são 
convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas 
datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são recalculados. Os ganhos 
e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão 
pelas taxas de câmbio do final do período, referentes a ativos e passivos monetários 
em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado em 
“Resultado Financeiro” (Nota 28). 2.5 Instrumentos financeiros: 2.5.1 Classificação: 
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de 
mensuração: • Mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados 
abrangentes ou por meio do resultado). • Mensurados ao custo amortizado. A 
classificação depende do modelo de negócio da entidade para gestão dos ativos 
financeiros e os termos contratuais dos fluxos de caixa. Os ativos financeiros ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes incluem: • Títulos de dívida, nos 
quais os fluxos de caixa contratuais consistem basicamente em principal e em juros 
e o objetivo do modelo de negócios da Companhia é atingido por meio da arrecadação 
de fluxos de caixa contratuais e da venda de ativos financeiros. A Companhia 
classifica os seguintes ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: 
• Investimentos em títulos de dívida que não se qualificam para mensuração ao 
custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Para 
ativos financeiros mensurados ao valor justo, os ganhos e perdas serão registrados 
no resultado ou em outros resultados abrangentes. Para investimentos em 
instrumentos de dívida, isso dependerá do modelo do negócio no qual o investimento 
é mantido. A Companhia reclassifica os investimentos em títulos de dívida somente 
quando o modelo de negócios para gestão de tais ativos é alterado. 
2.5.2 Reconhecimento e não reconhecimento: Compras e vendas regulares de ativos 
financeiros são reconhecidas na data de negociação, data na qual a Companhia se 
compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros deixam de ser 
conhecidos quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham 
sido transferidos e a Companhia tenha transferido substancialmente todos os riscos 
e benefícios da propriedade. 2.5.3 Mensuração: No reconhecimento inicial, a 
Companhia mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no caso de um 
ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da 
transação diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os custos de 
transação de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são registrados 
como despesas no resultado. Os ativos financeiros com derivativos embutidos são 
considerados, em sua totalidade, ao determinar se os seus fluxos de caixa consistem 
apenas em pagamento do principal e de juros. Instrumentos de dívida: A mensuração 
subsequente de títulos de dívida depende do modelo de negócio da Companhia para 
gestão do ativo, além das características do fluxo de caixa do ativo. A Companhia 
classifica seus títulos de dívida de acordo com as três categorias de mensuração a 
seguir: • Custo amortizado - os ativos, que são mantidos para coleta de fluxos de 
caixa contratuais quando tais fluxos de caixa representam apenas pagamentos do 
principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. As receitas com juros 
provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas financeiras 
usando o método da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa 
do ativo são reconhecidos diretamente no resultado e apresentados em “Resultado 
financeiro” juntamente com os ganhos e perdas cambiais. As perdas por impairment 
são apresentadas em uma conta separada na demonstração do resultado. • Valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes - os ativos que são mantidos para 
coleta de fluxos de caixa contratuais e para venda dos ativos financeiros quando tais 
fluxos de caixa representam apenas pagamentos do principal e de juros, são 
mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Mudanças no 
valor contábil são registradas em outros resultados abrangentes, exceto pelo 
reconhecimento dos ganhos ou perdas por impairment, receita com juros e ganhos e 
perdas cambiais, os quais são reconhecidos na demonstração do resultado. Quando 
o ativo financeiro é baixado, os ganhos ou perdas cumulativas que haviam sido 
reconhecidos em “Outros resultados abrangentes” são reclassificados do patrimônio 

líquido para o resultado e reconhecidos em “Resultado financeiro”. As receitas com 
juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas financeiras 
usando o método da taxa efetiva de juros. Os ganhos e as perdas cambiais são 
apresentados em “Resultado financeiro” e as despesas de impairment são 
apresentadas em uma conta separada na demonstração do resultado. • Valor justo 
por meio do resultado - os ativos que não atendem os critérios de classificação de 
custo amortizado ou de valor justo por meio de outros resultados abrangentes são 
mensurados ao valor justo por meio do resultado. Eventuais ganhos ou perdas em um 
investimento em título de dívida que seja subsequentemente mensurado ao valor 
justo por meio do resultado são reconhecidos no resultado e apresentados líquidos 
em “Resultado financeiro” no período em que ocorrerem. 2.5.4 Compensação de 
instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de 
compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base 
líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não 
deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos 
negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da 
contraparte. 2.5.5 Impairment de ativos financeiros: A Companhia avalia, em base 
prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida 
registrados ao custo amortizado e ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes. A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não 
um aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a receber de clientes, a 
Companhia aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo CPC 48 e, por 
isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento 
inicial dos recebíveis. 2.6 Instrumentos financeiros derivativos e atividades de 
hedge: Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que 
um contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, recalculados ao 
seu valor justo. O método para reconhecer o ganho ou a perda resultante depende do 
fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento de hedge nos casos de 
adoção da contabilidade de hedge (hedge accounting). Sendo este o caso, o método 
depende da natureza do item que está sendo protegido por hedge. Para equalizar os 
efeitos da marcação a mercado dos instrumentos financeiros derivativos designados 
como proteção, a Companhia adotou em 2019 a contabilidade de hedge (hedge 
accounting) e designou certos derivativos como hedge de valor justo e hedge de fluxo 
de caixa, em que os ativos e passivos financeiros objetos de hedge também são 
demonstrados e registrados, respectivamente, da seguinte forma: • Valor Justo com 
contrapartida no resultado; e • Fluxo de Caixa com contrapartida no patrimônio 
líquido. Em 2020 a Companhia liquidou os instrumentos financeiros derivativos 
designados como hedge de fluxo de caixa, mantendo somente instrumentos 
financeiros derivativos designados como hedge de valor justo. O objetivo da gestão 
de riscos e a estratégia de proteção destes riscos são documentados no início da 
operação e de forma contínua quanto à efetividade dos instrumentos financeiros 
derivativos e o ajuste a valor justo ou fluxo de caixa das operações objeto de hedge. 
Se o hedge não mais atende aos critérios de contabilização, a relação de proteção é 
descontinuada. O valor justo dos instrumentos derivativos usados para fins de 
hedge, bem como a movimentação dos valores de hedge (hedge accounting) estão 
divulgados na Nota 8. 2.7 Contas a receber de clientes: As contas a receber de 
clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias 
ou prestação de serviços no decurso normal das atividades da Companhia. Se o prazo 
de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são 
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não 
circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor 
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método 
da taxa efetiva de juros menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa 
(“PDD” ou “impairment”). A Companhia aplica a abordagem simplificada do CPC 48 
para a mensuração de perdas de crédito esperadas considerando uma provisão para 
perdas esperadas ao longo da vida útil para todo o contas a receber de clientes. Para 
mensurar as perdas de crédito esperadas, as contas a receber de clientes foram 
agrupadas com base nas características de risco de crédito. 2.8 Conta corrente 
fábrica: A “conta corrente fábrica” é uma conta gráfica estabelecida contratualmente 
entre a Companhia e a Montadora, utilizada pelas partes em operações de 
antecipação ou pagamento de nota fiscal de compra de veículos, peças (componentes 
de produtos) da marca encomendado pela Companhia; eventual pagamento de 
penalidades por descumprimento de obrigações da concessão; recebimento de 
bonificações que a Montadora lhe atribui através de incentivos de vendas; e 
recebimento de garantias e revisões. 2.9 Estoques: Os estoques são demonstrados 
ao custo de aquisição ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo de 
veículos novos e seminovos é controlado individualmente por veículo e o custo de 
peças e acessórios pelo método da média ponderada móvel. O custo da oficina 
compreende os custos de mão-de-obra direta e as respectivas despesas diretas da 
oficina. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos 
negócios, menos os custos estimados necessários para efetuar a venda. 
2.10 Investimentos em coligadas: A Companhia possui participações societárias em 
empresas integrantes das Empresas Rodobens cujas atividades compreendem o 
comércio de veículos automotores, peças e acessórios. As participações em 
empresas coligadas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, 
reconhecido no resultado do exercício (Nota 14). Os ganhos não realizados das 
operações entre a Companhia e suas coligadas são eliminados na proporção da 
participação da Companhia nas coligadas. As perdas não realizadas também são 
eliminadas, a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) 
do ativo transferido. As políticas contábeis das coligadas foram alteradas, quando 
necessário, para assegurar consistência com as políticas adotadas pela Companhia. 
Os ganhos e as perdas de diluição, ocorridos em participações em coligadas, são 
reconhecidos na demonstração do resultado. 2.11 Ativos intangíveis - Softwares: As 
licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos 
para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados. 
Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimável. 2.12 Ativo imobilizado: 
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. 
O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e 
também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos 
qualificadores. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou 
reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for 
provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo 
do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças 
substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em 
contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. A depreciação é calculada 
usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a 
vida útil estimada (Nota 16). As benfeitorias em imóveis de terceiros são depreciadas 
de acordo com o período do contrato, que são firmados geralmente para 5 ou 10 anos. 
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, 
ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao 
seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor 
recuperável estimado (Nota 2.13). Os ganhos e as perdas de alienações são 
determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são 
reconhecidos em “Outras receitas, líquidas”, na demonstração do resultado. 
2.13 Impairment de ativos não financeiros: Os ativos que estão sujeitos à 
amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do 
ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo 
de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação 
do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam 
fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). 
Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, 
são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do 
impairment na data do balanço. 2.14 Contas a pagar aos fornecedores: As contas a 
pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram 
adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como 
passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso 
contrário, são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 2.15 Empréstimos: Os 
empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos 
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo 
amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da 
transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado 
durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a 
menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do 
passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 2.16 Provisões para 
contingências: As provisões para ações judiciais (trabalhistas, cíveis e tributárias) 
são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não 
formalizada como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com 
segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem 
ser necessários para liquidar a obrigação. 2.17 Imposto de renda e contribuição 
social correntes e diferidos: As despesas de imposto de renda e contribuição social 
do exercício compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a 
renda são reconhecidos na demonstração do resultado. O encargo de imposto de 
renda e contribuição social correntes e diferidos é calculado com base nas leis 
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A 
administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas 
apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a 
regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, 
quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades 
fiscais. O imposto de renda e a contribuição social diferidos passivos são 
reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as 
bases fiscais dos passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. 
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na 
proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o 
qual as diferenças temporárias possam ser usadas. Os impostos de renda diferidos 
ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal 
e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes. 
2.18 Benefícios a empregados - Participação nos lucros: A Companhia concede 
participação nos lucros a seus colaboradores e administradores, vinculados ao 
cumprimento de metas operacionais e objetivos específicos, estabelecidos e 
aprovados no início de cada semestre. Mensalmente, a administração provisiona os 
valores a serem pagos nas demonstrações financeiras com base em estimativas, 
cujos valores costumam ser próximos aos valores efetivamente pagos. 
2.19 Reconhecimento da receita: A receita compreende o valor justo da 
contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços 
no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos 
impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia 
reconhece a receita quando seu valor pode ser mensurado com segurança, é provável 
que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios 
específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia, 
conforme descrição a seguir. (a) Venda de produtos e serviços: As vendas de veículos 
comerciais novos e seminovos, peças e acessórios e de pneus são reconhecidas 
quando o controle sobre os produtos é transferido, e desde que não haja nenhuma 
obrigação não satisfeita que possa afetar a aceitação dos produtos pelo cliente, 
sendo após (i) a emissão de nota fiscal de venda; e (ii) a transferência do controle via 
assinatura do canhoto da nota fiscal e recibo do veículo. As vendas de serviços de 
oficina, recapagem, borracharia e intermediação de vendas são reconhecidas após 
(i) a emissão de nota fiscal de prestação de serviço; e (ii) ser finalizada e aceita a 
prestação de serviços. (b) Receitas financeiras: A receita financeira é reconhecida 
conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método da taxa 

BALANÇO PATRIMONIAL - EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais
Ativo Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 20.045 55.254
Títulos e valores mobiliários 7 4.560 53.421
Contas a receber de clientes 9 105.740 75.249
Conta corrente fábrica 10 20.698 22.910
Estoques 11 155.179 94.005
Impostos a recuperar 12 6.137 10.285
Instrumentos financeiros derivativos 8 12.326 18.244
Adiantamentos a fornecedores 3.117 1.584
Despesas antecipadas 1.495 786
Demais contas a receber 19.412 1.377

348.709 333.115
Não circulante
Realizável a longo prazo
Conta corrente fábrica 10 107.856 47.654
Partes relacionadas 29 26.014 20.367
Depósitos judiciais 20 2.968 2.018
Impostos a recuperar 12 19.041 16.741
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13 17.170 28.653
Demais contas a receber 502 502

173.551 115.935
Investimentos 14 27.882 36.178
Intangível 15 7.364 5.751
Imobilizado 16 22.605 16.921
Ativo de direito de uso 18 17.570 20.347

248.972 195.132
Total do ativo 597.681 528.247

Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020
Circulante
Fornecedores 17 95.866 78.202
Adiantamentos de clientes 33 34.946 40.941
Adiantamento da fábrica 34 17.487 21.512
Passivo de arrendamento 18 3.395 3.406
Empréstimos 19 127.437 83.767
Instrumentos financeiros derivativos 8 - 672
Salários e encargos sociais 18.978 11.826
Impostos a recolher 7.327 6.021
Partes relacionadas 29 25.562 1.497
Provisão para imposto de renda e contribuição social 904 -
Demais contas a pagar 1.576 1.524

333.478 249.368
Não circulante
Empréstimos 19 - 66.798
Passivo de arrendamento 18 15.930 18.302
Provisão para contigências 20 1.152 1.191
Provisão para passivo a descoberto em coligadas 14 10.988 14.898

28.070 101.189
Total do passivo 361.548 350.557
Patrimônio líquido 22
Capital social 140.177 140.177
Reserva legal 7.066 1.922
Retenção de lucros 88.914 35.602
Ajuste de avaliação patrimonial (24) (11)
Total do patrimônio líquido 236.133 177.690
Total do passivo e patrimônio líquido 597.681 528.247

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Nota 2021 2020

Receita líquidas de vendas e serviços prestados 23 1.244.435 586.106
Custos das vendas e dos serviços prestados 24 (1.012.943) (501.723)
Lucro bruto 231.492 84.383
Despesas com vendas 25 (50.838) (19.676)
Despesas gerais e administrativas 26 (83.309) (51.371)
Outras receitas, líquidas 27 37.856 1.003
Lucro operacional 135.201 14.339
Receitas financeiras 53.864 46.242
Despesas financeiras (56.296) (53.574)
Resultado financeiro 28 (2.432) (7.332)
Resultado de equivalência patrimonial 14 16.007 3.772
Lucro antes do IR e da CS 148.776 10.779
Imposto de renda e contribuição social 21 (45.883) 27.657
Lucro líquido do exercício 102.893 38.436
Quantidade de ações 140.177 140.177
Lucro líquido básico e diluído por lote
 de mil ações do capital social - R$ 734,02 562,88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais

2021 2020
Lucro do exercício 102.893 38.436
Hedge de fluxos de caixa, líquido - 406
Valor justo dos títulos e valores mobiliários
 e sobre hedge accounting nas investidas (13) 19
Total do resultado abrangente 102.880 38.861

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais
Reservas de lucros

Nota Capital social Reserva legal Retenção de lucros Lucros / Prejuízos acumulados Ajustes de valiação patrimonial Total
Em 31/12/2019 61.749 - - (25.271) (436) 36.042
Redução de capital social 22 (a) (23.230) 23.230 - -
Saldo de incorporação 22 (a) 101.658 - 1.129 - - 102.787
Ajustes patrimoniais 22 (d) - - - - 425 425
Lucro liquido do exercício - - - 38.436 - 38.436
Reserva legal 22 (b) - 1.922 - (1.922) - -
Lucros a destinar 22 (e) - - 34.473 (34.473) - -
Em 31/12/2020 140.177 1.922 35.602 - (11) 177.690
Ajustes patrimoniais 22 (d) - - - - (13) (13)
Lucro liquido do exercício 102.893 - 102.893
Reserva legal 22 (b) - 5.145 - (5.145) -
Distribuição de dividendos 22 (c) - - (20.000) (24.440) (44.440)
Lucros a destinar 22 (e) - - 73.308 (73.308) - -
Em 31/12/2021 140.177 7.066 88.914 - (24) 236.133

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 148.776 10.779
Ajustes: Depreciações e amortizações 9.299 6.246
Resultado na alienação de bens do imobilizado (525) (673)
Resultado na alienação do intangivel (36.405)
Baixa do ativo intangível 286 11
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 1.384 943
Provisão para perdas de estoque 1.297 28
Provisão para perdas com garantias - 16
Resultado de equivalência patrimonial (16.007) (3.772)
Variações monetárias e juros, líquidos 10.136 8.336
Reversão de provisão para contingências (40) (523)

118.201 21.391
Variação no capital circulante: Títulos e valores mobiliários 48.861 (53.377)
Contas a receber de clientes (31.875) (7.829)
Conta corrente fábrica (57.990) (10.035)
Estoques (62.471) 63.788
Impostos a recuperar 1.848 (3.246)
Adiantamentos a fornecedores (1.533) 315
Demais contas a receber, despesa antecipada,
 depósito judicial e partes relacionadas (1.075) (795)
Fornecedores 17.664 (23.923)
Adiantamentos de clientes (5.995) 22.033
Adiantamento fábrica (4.025) 12.288
Salários e encargos sociais 7.152 2.005

Impostos a recolher 1.306 2.389
Demais contas a pagar, partes relacionadas (320) 1.404
Caixa gerado nas operações 29.748 26.408
Juros pagos (6.515) (8.538)
IR e CSLL pagos (33.583) (512)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais (10.350) 17.358
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de imobilizado (11.637) (2.285)
Adições de intangível (3.703) (800)
Valor recebido pela venda de imobilizado 2.789 2.670
Valor recebido pela venda de intangivel 18.202 -
Recebimento de dividendos 20.382 246
Caixa e equivalente de caixa incorporado - 52.847
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos 26.033 52.678
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captações de empréstimos - 111.690
Pagamentos de empréstimos (22.566) (147.753)
Recebimento (pagamento) de derivativo - 28.648
Pagamentos dividendos (19.916) -
Pagamentos de arrendamentos (3.411) (2.201)
Pagamentos de mútuos com partes relacionadas (5.000) (16.100)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (50.893) (25.716)
Aumento (redução) de caixa
 e equivalentes de caixa, líquido (35.210) 44.320
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 55.254 10.934
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 20.045 55.254

efetiva de juros. A receita de juros de ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado é incluída no “Resultado financeiro” de valor justo com esses ativos. A 
receita de juros de ativos financeiros ao custo amortizado e ativos financeiros ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes (2017 - títulos disponíveis para 
venda, investimentos mantidos até o vencimento e empréstimos e recebíveis) 
calculada utilizando o método da taxa de juros efetiva é reconhecida na demonstração 
do resultado como parte da receita financeira de juros. A receita financeira é 
calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto de um 
ativo financeiro exceto para ativos financeiros que, posteriormente, estejam sujeitos 
à perda de crédito. No caso de ativos financeiros sujeitos à perda de crédito, a taxa de 
juros efetiva é aplicada ao valor contábil líquido do ativo financeiro (após a dedução 
da provisão para perdas). (c) Receitas de bonificações: A Montadora adota 
campanhas de vendas através de incentivos aos seus concessionários. Essas 
campanhas seguem condições rígidas preestabelecidas e são relacionadas ao 
cumprimento de metas as quais, quando cumpridas, conferem à Companhia o direito 
de recebimento de bonificações. As receitas com essas bonificações são 
reconhecidas após essas metas serem atingidas e após cumpridas as obrigações de 
desempenho. Essas bonificações são apresentadas como “Receitas líquidas de 
vendas e serviços prestados”, quando referentes a bonificações por meio de 
intermediação de venda direta pela fábrica e como redutoras dos “Custos das vendas 
e dos serviços prestados”, quando referentes a bonificações sobre compras de 
veículos e peças junto a montadora. 2.20 Custos e demais receitas e despesas: Os 
custos e as demais receitas e despesas são reconhecidas ao resultado de acordo com 
o princípio contábil da competência dos exercícios. 2.21 Alterações de normas novas 
que ainda não estão em vigor: Não há outras normas ou interpretações que ainda não 
entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações 
financeiras da Companhia. 3. Estimativas contábeis e julgamentos críticos: As 
estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se 
na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 3.1 Estimativas e premissas 
contábeis críticas: Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente 
serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que 
apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante 
nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social referem-se 
à provisão para créditos de liquidação duvidosa, provisão para contingências, 
passivo de arrendamento, imposto de renda e contribuição social diferidos e valor 
residual do ativo imobilizado. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de 
imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Companhia revisa as 
estimativas e as premissas pelo menos anualmente. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são 
revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. (a) Taxa incremental de 
arrendamento: A taxa incremental, utilizada para o cálculo do valor presente dos 
passivos de arrendamento no registro inicial do contrato, é a taxa de juros que o 
arrendatário teria que pagar ao tomar recursos emprestados para a aquisição de 
ativo semelhante ao ativo objeto do contrato de arrendamento, por prazo semelhante 
e com garantia semelhante, os recursos necessários para obter o ativo com valor 
similar ao ativo de direito de uso em ambiente econômico similar. A obtenção desta 
taxa envolve um elevado grau de julgamento, e deve ser em função do risco de crédito 
do arrendatário, do prazo do contrato de arrendamento, da natureza e qualidade das 
garantias oferecidas e do ambiente econômico em que a transação ocorre. O 
processo de apuração da taxa utiliza preferencialmente informações prontamente 
observáveis, a partir das quais deve proceder aos ajustes necessários para se chegar 
à sua taxa incremental de empréstimo. Para obtenção da taxa incremental, a 
Companhia pesquisou taxas de financiamento de imóveis comerciais praticadas no 
Brasil, e diante das informações obtidas aplicou a interpolação, que é um método de 
estimativa que produz um novo conjunto de dados a partir de um conjunto discreto de 
dados pontuais previamente conhecidos. (b) Determinação do prazo de 
arrendamento: Ao determinar o prazo do arrendamento, a administração considera 
todos os fatos e circunstâncias que criam um incentivo econômico para o exercício de 
uma opção de prorrogação ou para o não exercício da opção de rescisão. As opções 
de prorrogação (ou períodos após as opções de rescisão) são incluídas no prazo do 
arrendamento somente quando há certeza razoável de que o arrendamento será 

prorrogado (ou que não será rescindido). 3.2 Julgamentos críticos: Dentro os 
principais julgamentos envolvendo risco significativo de causar um ajuste 
significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício estão as 
provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade 
de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as 
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua 
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. 
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas 
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções 
fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou 
decisões de tribunais. 4. Gestão de risco financeiro: 4.1 Fatores de risco financeiro: 
As atividades da Companhia a expõe a riscos financeiros: risco de mercado (taxas de 
juros), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco é realizada pela 
assessoria financeira das Empresas Rodobens, segundo as políticas aprovadas pelo 
Conselho de Administração do Grupo. A assessoria financeira do Grupo identifica, 
avalia e protege a Companhia contra eventuais riscos financeiros em cooperação 
com as unidades operacionais da Companhia. O Conselho de Administração do Grupo 
estabelece formalmente princípios, através de políticas e realização de comitês, para 
a gestão de risco global, bem como para áreas específicas, risco de taxa de juros, 
risco de crédito, uso de instrumentos financeiros não derivativos e investimento de 
excedentes de caixa. (a) Risco de mercado: (i) Risco de taxas de juros: A Companhia 
está exposta a risco de taxa de juros flutuantes, sendo substancialmente as 
variações da taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que remuneram suas 
aplicações financeiras, e os juros sobre mútuos a receber contratados a taxas que 
variam entre 100% do CDI e juros sobre empréstimos indexados a taxas pré-fixadas 
que variam de 2,25% a 2,73% ao ano acrescidas de variação do CDI e 1,06% a 
2,95% ao ano. A assessoria financeira das Empresas Rodobens considera que, pela 
característica dos índices pelos quais suas aplicações e obrigações financeiras são 
indexadas, a Companhia não fica exposta a variações significativas de taxas de juros. 
(b) Risco de crédito: O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco de 
crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições 
financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes do varejo. Para bancos e 
instituições financeiras, são aceitos somente títulos de entidades de primeira linha, 
buscando as melhores rentabilidades com liquidez. Com relação às contas a receber, 
a Companhia restringe a sua exposição a riscos de crédito por meio de uma realização 
contínua de análise de crédito. (c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é 
realizada pelas entidades operacionais (filiais) da Companhia em conjunto com sua 
unidade de negócio (UN) e reportada à Tesouraria do Grupo. Este departamento 
monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez do Grupo para assegurar 
que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Também 
mantém espaço livre suficiente em suas linhas de crédito compromissadas 
disponíveis a qualquer momento, a fim de que o Grupo não quebre os limites ou 
cláusulas dos empréstimos em qualquer uma de suas linhas de crédito. O excesso de 
caixa mantido pelas entidades operacionais, além do saldo exigido para 
administração do capital circulante, é investido em depósitos a prazo e títulos e 
valores mobiliários, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou 
liquidez suficiente para atender às necessidades a Companhia (Notas 6 e 7). A seguir, 
estão apresentadas as maturidades contratuais de passivos financeiros em 
31/12/2021, incluindo pagamentos de juros estimados:

2021
Saldo total a pagar Saldo contábil Fluxo de caixa contratual Menos de um ano Entre um e dois anos Entre dois e quatro anos Acima de quatro anos
Passivo de arrendamento 19.325 24.656 4.971 9.198 7.932 2.555
Partes relacionadas 25.562 25.562 25.562 - - -
Empréstimos 127.437 131.650 131.650 - - -
Fornecedores 95.866 95.866 95.866 - - -
Total 268.190 277.734 258.049 9.198 7.932 2.555

2020
Saldo total a pagar Saldo contábil Fluxo de caixa contratual Menos de um ano Entre um e dois anos Entre dois e quatro anos Acima de quatro anos
Passivo de arrendamento 21.708 33.688 5.397 5.181 10.260 12.851
Partes relacionadas 1.497 1.497 1.497 - - -
Empréstimos 150.565 152.600 85.637 66.963 - -
Fornecedores 78.202 78.202 78.202 - - -
Total 231.972 265.987 170.733 72.144 10.260 12.831

4.2 Gestão de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os 
de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retorno 
aos acionistas e benefícios a outras partes interessadas, além de manter uma 
estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura 
do capital, a Companhia pode rever a política de distribuição de lucros, devolver 
capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por 
exemplo, o nível de endividamento. Os índices de alavancagem financeira (não 
considera passivo de arrendamento) em 31/12/2021 e 2020 podem ser assim 
sumariados:

Nota 2021 2020
Total dos empréstimos,
 instrumentos financeiros derivativos e mútuos 19 89.775 113.720
(-) Caixa e equivalentes de caixa 6 (20.045) (55.254)
Dívida líquida 69.730 58.466
Total do patrimônio líquido 236.133 177.690
Total do capital 305.863 236.156
Índice de alavancagem financeira - % 23 25
4.3 Estimativa do valor justo: Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de 
clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda 
(impairment) no caso de contas a receber, estejam próximos de seus valores justos. 
Os demais ativos financeiros e passivos financeiros ao custo amortizado, possuem 
valores próximos de seus valores justos. Os valores justos dos ativos e passivos são 
mensurados de acordo com a hierarquia de valorização abaixo: (Nível 1) - Preços 
negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivo; 
(Nível 2) - Inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no 
Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou 
indiretamente (derivados dos preços); e (Nível 3) - Inputs para o ativo ou passivo que 
não são baseados em variáveis observáveis de mercado (inputs não observáveis); 
Abaixo segue a mensuração dos ativos e passivos:
Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários Nível 2021 2020
- Fundos de investimento
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT 1 1.164 24.295
- Over 1 dia 2 3.428 11.840
- Letras Financeiras Senior 1 - 9.015
- Fundos 1 1.063 4.596
- Letras Financeiras - LF 1 2.181 13.873
- Certificados de Depósitos Bancários - CDB 2 80 1.251
- Depósito a prazo com garantia especial - DPGE 1 72 391
- Tesouraria 1 - 15

7.988 65.276
Instrumentos financeiros derivativos (Ativo) 2 12.326 18.244
Instrumentos financeiros derivativos (Passivo) 2 - 672
5. Instrumentos financeiros por categoria:

2021 2020

Ativos, conforme o
 balanço patrimonial

Valor justo 
por meio do 

resultado

Custo 
amorti- 

zado

Valor justo 
por meio do 

resultado

Custo 
amorti- 

zado
Caixa e equivalentes de caixa 3.429 16.618 11.855 43.399
Títulos e valores mobiliários 4.560 - 53.421 -
Contas a receber de clientes - 105.740 - 75.249
Conta corrente fábrica - 128.554 - 70.564
Instrumentos financeiros
 derivativos 12.326 - 18.244 -
Partes relacionadas - 26.014 - 20.367
Depósitos judiciais - 2.898 - 1.934
Demais contas a receber - 19.912 - 1.879

20.315 299.736 83.520 213.392
6. Caixa e equivalentes de caixa: 2021 2020
Caixa e bancos 1.646 2.935
Certificados de Depósito Bancário - CDB (i) 14.971 40.464
Fundos de investimento
- Tesouraria - 15
- Over 1 dia 3.428 11.840

20.045 55.254
(i) Esse valor é representado por aplicações financeiras que são remunerados com 
base no Certificado de Deposito Interbancário - CDI, com remuneração média de 
100% a 112,2% do CDI. 
7. Títulos e valores mobiliários:
Fundos de Investimentos - FI 2021 2020
- Certificados de Depósito Bancário - CDB 80 1.251
- Letras Financeiras do Tesouro - LFT 1.164 24.295
- Letras Financeiras - LF 2.180 13.873
- Letras Financeiras Senior - 9.015
- Depósito a prazo com garantia do FGC - DPGE 72 391
- Fundos 1.064 4.596

4.560 53.421
8. Instrumentos financeiros derivativos: Os instrumentos financeiros derivativos 
(swap) foram contratados em conjunto com a operação de captação de empréstimos 
em moeda estrangeira com objetivo de proteção da variação do dólar estadunidense 
e da variação do euro. Em 31/12/2021, o valor justo totaliza R$12.326 no ativo (2020 
- R$18.244) e R$0 no passivo (2020 - R$672). O empréstimo em dólar foi liquidado. 
Os valores de referência (nocional) do contrato de swap de moeda e de taxas de juros, 
em aberto em 31/12/2021, corresponde a R$52.000 (2020 - R$64.690). Em 2019, as 
operações de swap foram designadas como instrumento de hedge accounting de 
valor justo e de fluxo de caixa. Esta prática foi adotada visando equalizar os efeitos da 
marcação a mercado dos derivativos, designados como proteção - valor justo ou fluxo 
de caixa - da captação de empréstimos em moeda estrangeira. Em 2020 as 
operações de hedge accouting fluxo de caixa foram liquidadas. Os saldos contábeis 
das operações de swap são registrados em contas patrimoniais, tendo como 
contrapartida as respectivas contas de resultado (valor justo), conforme 
demonstrado nos quadros abaixo.

2021
Instrumentos 

financeiros derivativos Resultado

Hedge de valor justo Ativo Passivo
Receita 

financeira
Despesa 

financeira
Contratos de instrumentos
 financeiros derivativos 12.326 - - (5.246)
Saldo em 31/12/2021 12.326 -
Valor justo do objeto de hedge de valor justo 135 737 (16)

2020
Instrumentos 

financeiros derivativos Resultado

Hedge de valor justo Ativo Passivo
Receita 

financeira
Despesa 

financeira
Contratos de instrumentos
 financeiros derivativos 18.244 672 18.090 (3.709)
Saldo em 31/12/2020 18.244 672
Valor justo do objeto de hedge de valor justo 856 1.093 (37)
9. Contas a receber de clientes: 2021 2020
Contas a receber de clientes 92.858 70.677
Contas a receber de empresas ligadas 15.704 6.718
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (2.822) (2.146)

105.740 75.249
2021 2020

A vencer 99.835 68.069
Vencidas até 30 dias 3.152 4.531
Vencidas de 31 a 60 dias 1.090 1.674
Vencidas de 61 a 90 dias 454 395
Vencidas de 91 a 180 dias 834 359
Vencidas há mais de 180 dias 375 221

105.740 75.249
As movimentações na provisão para crédito de liquidação duvidosa são as seguintes:

2021 2020
Em 1º de janeiro 2.146 1.734
Saldo incorporado 453
Provisão (Reversão) para impairment de contas a receber, líquida 1.384 943
Contas a receber de clientes baixadas durante
 o exercício como incobráveis (708) (984)
Em 31 de dezembro 2.822 2.146
Em 31/12/2021, as contas a receber de clientes no valor de R$5.905 (R$7.180 em 
2020) encontram-se vencidas, mas não impaired. Essas contas referem-se a 
clientes que não têm histórico de inadimplência ou cujos valores possuem garantias 
reais.
10. Conta corrente fábrica: 2021 2020
Conta corrente fábrica (i) (93) 196
Fundo retido fabricante - veículos (ii) 83.878 33.073
Fundo retido fabricante - peças (ii) 23.980 14.581
Garantias pendentes (iii) 2.747 1.572
Revisões pendentes (iii) 115 106
Bonificação (iv) 16.949 20.063
Provisão para perdas de garantia (1) (37)
Outros valores adiantados 979 1.010

128.554 70.564
Circulante (20.698) (22.910)
Não circulante 107.856 47.654
(i) Corresponde a conta movimento firmada contratualmente entre a Companhia e a 
Montadora. (ii) Referem-se a aplicações financeiras vinculadas à conta corrente 
fábrica, remuneradas a 100% do CDI em 2021 e 2020, que estão sob gestão da 
Montadora. (iii) Referem-se a valores a serem pagos pela Montadora por conta de 
mercadorias fornecidas e serviços prestados a clientes, em conformidade com o 
termo de garantia/revisões dos veículos novos. (iv) Refere-se à bonificação a receber 
em decorrência de incentivos de vendas estabelecidos pelas políticas da Montadora.

11. Estoques: 2021 2020
Veículos novos 101.944 53.205
Veículos usados 172 422
Peças, acessórios e pneus 49.877 37.833
Provisão para perdas de estoque (1.707) (410)
Outros 4.893 2.955

155.179 94.005
12. Impostos a recuperar: 2021 2020
ICMS (i) 19.480 17.105
Imposto de renda 4.791 8.845
COFINS 522 2
PIS 113 1
Contribuição social 167 717
Outros 105 356

25.178 27.026
Circulante (6.137) (10.285)
Não circulante 19.041 16.741
Créditos sobre aquisições de veículos interestaduais para comercialização. 
A Companhia enviou ao fisco pedido de habilitação de parte dos créditos referentes à 
competência 2011 a 2014, conforme ao Art.73 do RICMS-SP. Até 2021, o fisco 
homologou os pedidos de habilitação de crédito do ICMS solicitado pela Companhia 
no total de R$4.786 (2019 - R$3.584) Em relação ao saldo residual, a Companhia 
está avaliando a possibilidade de efetivar novos pedidos de homologação, bem como 
outras oportunidades de consumir os atinentes créditos tributários. Em 2021, a 
Companhia contratou uma consultoria especializada para comercializar o crédito 
tributário de R$4.786 (homologado). 13. Imposto de renda e contribuição social 
diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram calculados 
sobre as diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto e os valores 
contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas 
atualmente para determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de 
renda e de 9% para a contribuição social (Nota 21). Os valores para compensação 
futura são os seguintes:
Imposto de renda e contribuição social diferidos 2021 2020
Ativo (passivo) de imposto diferido
Ativo (passivo) de imposto diferido
 a ser recuperado em até 12 meses 118 1.919
Ativo de imposto diferido a ser recuperado depois de 12 meses 17.052 26.734

17.170 28.653
No ativo não circulante 2021 2020
Créditos tributários: 
Tributos diferidos sobre: Prejuízos fiscais 16.018 30.901
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 960 730
Provisão para contingências 392 405
Participação nos lucros 2.269 1.267
Derivativos - 229
Direito de uso 597 463
Outros ajustes 1.538 752

21.774 34.747
No passivo não circulante: Débitos tributários:
Tributos diferidos sobre: Depreciação econômica 141 133
Derivativos 4.145 5.912
Outros ajustes 318 49

4.604 6.094
Tributos diferidos, líquidos 17.170 28.653
Os ativos diferidos de imposto de renda e contribuição social decorrentes de prejuízos 
fiscais e diferenças temporárias são reconhecidos contabilmente levando-se em 
consideração a realização provável desses tributos, a partir de projeções de 
resultados elaboradas com base em premissas internas e em cenários econômicos 
futuros que podem, portanto, sofrer alterações. 14. Investimentos: Os investimentos 
em coligadas estão demonstrados conforme segue:

Rodobens 
Comércio e 
Locação de 

Véiculos 
Ltda. (ii)

Rodobens 
Veículos 
Comer- 

ciais  
Bahia S.A.

Rodobens 
Veículos 

Comerciais 
Cuiabá 
S.A. (i)

Rodobens 
Veículos 

Comerciais 
Rondônia 
Ltda. (iii) Total

Capital social 251.583 16.213 110.716 4.000 -
Percentual de
 participação 10,11% 20,63% 50,00% -
Patrimônio líquido
 (passivo a
  descoberto) 275.689 (24.289) 111.850 (11.955) -
Resultado
 do exercício 119.627 6.208 10.010 5.257 -
Movimentação:
Em 31/12/2019 17.349 (6.664) 7.850 - 18.535
Saldo de
 incorporação 16.206 - - (8.674) 7.532
Resultado de
 equivalência
  patrimonial 2.604 372 728 68 3.772
Ajustes patrimoniais
 nas investidas 19 - - - 19
Aumento de capital - - 731 - -
Juros sobre capital
 próprio
Dividendos/lucros
 distribuídos - - (246) - -
Baixa por
 incorporação - - (9.063) - -
Em 31/12/2020 36.178 (6.292) - (8.606) 21.280
Resultado de
 equivalência
  patrimonial 12.098 1.281 - 2.628 16.007
Ajustes patrimoniais
 nas investidas (13) - - - (13)
Dividendos/lucros
 distribuídos (20.380) - - - (20.380)
Em 31/12/2021 27.883 (5.011) - (5.978) 16.894
(i) Em 30/11/2020 a investida Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A foi 
incorporada pela Companhia. (ii) Em decorrência da incorporação da Rodobens 
Veículos Comerciais Cuiabá S.A. pela Companhia, houve a transferência de 
11.775.281 quotas da Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda., 
representando um aumento na participação da investida de 4,68%. (iii) Em 
decorrência da incorporação da Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. pela 
Companhia, houve a transferência de 2.000 quotas da Rodobens Veículos Comerciais 
Rondônia Ltda., representando 50,00% do capital da investida. 15. Intangível:

Em 31/12/2020 Software Outros
Intangível em 

andamento Total
Saldo inicial 3.795 8 42 3.845
Saldo de incorporação 2.256 - 2.256
Aquisições 392 - 408 800
Alienações (11) - - (11)
Amortização (1.138) (1) - (1.139)
Saldo contábil líquido 5.294 7 - 5.751
Em 31/12/2020
Custo total 13.210 999 450 14.659
Amortização acumulada (7.916) (992) - (8.908)
Saldo contábil líquido 5.294 7 450 5.751
Em 31/12/2021
Saldo inicial 5.294 7 450 5.751
Aquisições 971 - 2.732 3.703
Alienações/Baixas (286) - - (286)
Amortização (1.802) (2) - (1.804)
Saldo contábil líquido 4.177 5 3.182 7.364
Em 31/12/2021
Custo total 10.175 999 3.182 14.356
Amortização acumulada (5.998) (994) - (6.992)
Saldo contábil líquido 4.177 5 3.182 7.364
Taxas anuais de amortização 20% 10%

16. Imobilizado:
Em 31/12/2020

Benfeitorias em proprie- 
dades de terceiros (i) Instalações

Máquinas e 
equipamentos

Ferramentas e 
instrumentos

Móveis e 
utensílios Veículos (ii)

Equipamentos 
de informática

Obras em 
andamento (iii) Total

Saldo inicial 5.864 338 1.547 880 1.016 2.551 200 175 12.570
Saldo de incorporação 3.773 57 1.263 341 673 386 48 49 6.590
Aquisições 22 39 32 253 101 1.227 20 591 2.285
Alienações - (3) (498) - (8) (1.483) (5) - (1.997)
Transferência 154 - - - - - - (154) -
Depreciação (1.276) (80) (263) (268) (227) (344) (69) - (2.527)
Em 31/12/2020 8.537 351 2.081 1.206 1.555 2.337 194 661 16.921
Custo total 22.717 4.017 7.510 5.020 7.653 4.668 5.426 661 57.671
Depreciação acumulada (14.180) (3.666) (5.429) (3.814) (6.098) (2.331) (5.232) - (40.750)
Em 31/12/2020
Saldo contábil, líquido 8.537 351 2.081 1.206 1.555 2.337 194 661 16.921
Em 31/12/2021
Saldo inicial 8.537 351 2.081 1.206 1.555 2.337 194 661 16.921
Aquisições 4.181 128 262 526 929 2.662 42 2.907 11.637
Alienações (1.062) (85) (319) (30) (140) (625) (3) - (2.264)
Transferência 597 18 - - - - - (616) -
Depreciação (1.995) (88) (293) (421) (321) (487) (85) - (3.690)
Em 31/12/2021 10.258 324 1.731 1.281 2.023 3.887 148 2.952 22.605
Custo total 23.737 3.908 7.032 4.971 8.133 6.159 5.295 2.952 62.188
Depreciação acumulada (13.479) (3.584) (5.301) (3.690) (6.110) (2.272) (5.147) - (39.583)
Saldo contábil, líquido 10.258 324 1.731 1.281 2.023 3.887 148 2.952 22.605
Taxas anuais
 de depreciação Variável 10% 10% 20% 10% 8% e 20% 20%
(i) As benfeitorias em propriedades de terceiros referem-se a reformas nos prédios locados para atendimento aos padrões da marca. As depreciações são conforme o prazo 
remanescente de vigência dos contratos de aluguel dos imóveis onde as benfeitorias foram realizadas, que variam entre 1 a 10 anos. (ii) São substancialmente veículos 
utilizados para test-drive. (iii) Refere-se a reformas e benfeitorias em andamento para atendimento aos padrões da marca Mercedes Benz.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados Senhores(as), A empresa Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A., uma das maiores distribuidoras de veículos comerciais representante da marca Mercedes-Benz no Brasil e integrante das Empresas Rodobens, um dos maiores grupos empresariais do país, oferece uma plataforma diversificada de produtos e serviços disponíveis em múltiplos canais para seus clientes. Nossa longa experiência no segmento de Veículos 
Comerciais nos permite oferecer um atendimento de excelência e personalizado, contribuindo para a evolução crescente dos resultados e possibilitando atingir clientes dos mais diversos segmentos e para as mais variadas finalidades. Neste contexto, temos a satisfação de submeter à apreciação de Vossas Senhorias as demonstrações financeiras desta Revendedora de Veículos Comerciais, correspondentes ao ano findo em 31/12/2021, 
compreendendo o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa. Compreendem também, as obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária findo nessa data. As notas explicativas e o relatório dos auditores independentes são 
partes integrantes dessas demonstrações financeiras. Estas demonstrações financeiras estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No ano de 2021, superamos o resultado histórico do ano de 2020 com o maior faturamento desde a criação da Unidade com 1,4 Bilhões de receita bruta, um crescimento de 114%. Registrou o resultado líquido de R$103 milhões em 31/12/2021. O patrimônio líquido em 
31/12/2021 representa o total de R$236,1 milhões. Avançamos na aceleração de nossa transformação digital, com a otimização de nossos modelos de negócios e o uso de inovação aberta e tecnologias digitais para criação de novas fontes de resultado. A plataforma de Balcão digital, criada para conectar de forma remota compradores e vendedores de peças, lubrificantes e pneus, segue em forte ritmo de expansão de clientes. 
Externamos nossos mais sinceros agradecimentos, reforçando o compromisso pela contínua busca de melhoria, aperfeiçoamento de nossos processos e profissionalismo na condução de nossos negócios. Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. São José do Rio Preto/SP, 11/04/2022.
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Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.continuação...
17. Fornecedores: 2021 2020
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. (i) 75.115 56.534
Mercedes-Benz do Brasil Ltda. 8.067 6.746
Sociedade Michelin de Participações Indústria e Comércio Ltda. 2.191 3.353
Fornecedores - Empresas ligadas 2.607 625
Outros fornecedores - Nacionais 7.886 10.944

95.866 78.202
(i) A Companhia mantém saldo de fornecedores junto ao Banco Mercedes-Benz do 
Brasil S.A., visto que a montadora realizou cessão de crédito do seu direito as contas 
a receber a esta instituição financeira, sem que houvesse alteração das condições 
originais da negociação (preço e prazo). 18. Contratos de arrendamento: A partir de 
01/01/2019, a Companhia aplicou a norma CPC 06 (R2) - Arrendamentos, utilizando 
a abordagem retrospectiva modificada, que não exige a apresentação comparativa 
de períodos anteriores. Na adoção inicial, os passivos foram mensurados pelo valor 
presente dos pagamentos remanescentes, descontados à taxa incremental sobre os 
arrendamentos da Companhia e os ativos de direito de uso foram mensurados pelo 
valor igual ao passivo de arrendamento a valor presente. A Companhia utilizou o 
método de interpolação para apurar a taxa incremental (taxa individual) de todos os 
contratos vigentes de arrendamento mercantil - as taxas variam de 8,36% a 9,84%. 
A Companhia aplicou o expediente prático com relação à definição de contrato de 
arrendamento, aplicando os critérios de direito de controle e obtenção de benefícios 
do ativo identificável, prazo de contratação superior a 12 meses, expectativa de prazo 
de renovação contratual, contraprestação fixa e relevância do valor do bem 
arrendado. Os principais contratos de arrendamento da Companhia referem-se à 
locação dos imóveis das concessionárias. 
(a) Ativos de direito de uso: Direito de uso sobre imóveis

2021 2020
Em 1° de janeiro 20.347 12.453
Saldo de incorporação - 9.277
Atualização monetária 2.957 1.038
Adição por novos contratos - 159
Redução por baixa (1.929) -
Depreciação (3.805) (2.580)
Em 31 de dezembro 17.570 20.347
(b) Passivo de Arrendamento: 2021 2020
Em 1o de janeiro 21.708 12.947
Saldo de incorporação - 9.765
Juros provisionados 1.907 1.185
Juros pagos (1.907) (1.185)
Atualização monetária 2.957 1.038
Adição por novos contratos - 159
Redução por baixa (1.929) -
Pagamentos (3.411) (2.201)
Em 31 de dezembro 19.325 21.708
Circulante (3.395) (3.406)
Não circulante 15.930 18.302
No quadro abaixo, a análise de seus contratos com base nas datas de vencimento:
Vencimento das prestações 2021 2020
Menos de 1 ano 4.971 5.200
Entre 1 e 2 anos 9.198 4.824
Entre 2 e 5 anos 7.932 12.654
Acima de 5 anos 2.555 5.870
Valores não descontados 24.656 28.548
Juros embutidos (5.331) (6.840)

19.325 21.708
(c) Resultado de Arrendamento: 2021 2020
Arrendamentos variáveis, de baixo valor ou com prazo
 inferior a 12 meses 1.957 1.625
amortização do arrendamento de aluguel 3.805 2.580
Despesas financeiras 1.907 1.185

7.669 5.390
19. Empréstimos:
Modalidade Moeda Encargos financeiros ao ano 2021 2020

Capital de giro R$
Variação de CDI + juros anuais 

de 2,25% a 2,73% 61.275 66.870

Capital de giro EUR
Juros de 1,06% a.a 
(2019 - 0,33% a.a) 66.162 67.627

Capital de giro U$
Juros de 2,95% a.a (2019 - 

2,52% a 4,1% a.a) - 16.068
127.437 150.565

Circulante (127.437) (83.767)
Não circulante - 66.798
Os empréstimos na modalidade capital de giro têm por objetivo captar recursos para 
aquisição de veículo. Os empréstimos são garantidos por aval da controladora 
Rodobens S.A. (atual denominação da antiga GV Holding S.A.) Os saldos não 
circulantes por ano vencimento são como segue:

2021
Em 2022 66.798

66.798
20. Provisão para contingências: Nas datas das demonstrações financeiras, a 
Companhia apresentava os seguintes passivos, e correspondentes depósitos 
judiciais, relacionados às contingências:

2021
Montante provisionado Depósitos judiciais sem provisões

Trabalhistas 204 12
Cíveis 922 781
Tributárias 25 2.175

1.151 2.968
2020

Montante provisionado Depósitos judiciais sem provisões
Trabalhistas 313 57
Cíveis 865 79
Tributárias 13 1.882

1.191 2.018
As movimentações na provisão para contingências são as seguintes:

2021
Cível Trabalhista Tributária Total

Em 1° de janeiro 865 313 13 1.191
Constituições 516 201 14 731
Reversões (388) (304) (2) (694)
Pagamentos (71) (6) - (77)
Em 31 de dezembro 922 204 25 1.151

2020
Cível Trabalhista Tributária Total

Em 1° de janeiro 1.055 311 - 1.366
Saldo de incorporação 303 32 13 348
Constituições 634 153 - 787
Reversões (71) (46) - (117)
Pagamentos (1.056) (137) - (1.193)
Em 31 de dezembro 865 313 13 1.191
(a) Natureza das contingências: A Companhia é parte envolvida em processos 
trabalhistas, cíveis e tributários em andamento, e está discutindo essas questões 
tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicável, são 
amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas 
decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, 
amparada pela opinião de seus consultores legais internos e/ou externos. As 
naturezas das obrigações mais relevantes são sumariadas como segue: 
• Trabalhistas e previdenciárias - consistem, principalmente, em reclamações de 
empregados vinculadas a disputas sobre o montante de compensação pago sobre 
demissões. • Cíveis - consistem, substancialmente, por ações de indenizações por 
danos morais e danos materiais. (b) Passivos contingentes: Em 31/12/2021, a 
Companhia tem ações de natureza tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos 
de perda classificados pela administração como possíveis, com base na avaliação de 
seus consultores jurídicos, no montante estimado de R$25.029 (2020 - R$23.371), 
para as quais não há provisão constituída. 21. Imposto de renda e contribuição 
social: A reconciliação entre a despesa de imposto de renda e de contribuição social 
pela alíquota nominal e pela efetiva está demonstrada a seguir:

2021 2020
Imposto Contribuição Imposto Contribuição

de renda social de renda social
Resultado antes da tributação 148.776 148.776 10.779 10.779
Alíquota máxima 25% 9% 25% 9%

(37.194) (13.390) (2.695) (970)
Ajuste sobre adições (exclusões) permanentes:
Equivalência patrimonial 4.002 1.441 943 339
Despesas indedutíveis (803) (146) (395) (138)
Dedução PAT (Programa de
 Alimentação ao Trabalhador) 207 - - -
Incentivos fiscais
 de anos anteriores - - 58 21
Créditos diferidos de anos anteriores,
 reconhecidos no exercício - - 22.722 8.180

Outros - - (297) (111)
Tributos no resultado
 do exercício (33.788) (12.095) 20.336 7.321
22. Patrimônio líquido: (a) Capital social: Em 30/11/2020 a Companhia aprovou a 
redução do capital social em R$23.230, mediante a absorção dos prejuízos 
acumulados, também foi aprovado nessa data, em decorrência da absorção do 
acervo da Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A incorporado pela Companhia, o 
aumento do capital social em R$101.658. O capital social é representado por 
140.176.501 ações no valor nominal de R$1,00 cada, sendo 73.133.094 ações 
ordinárias nominativas e 67.043.407 ações preferenciais nominativas. A cada ação 
ordinária corresponderá um voto nas Assembleias Gerais ou o direito ao voto múltiplo 
nos casos e na forma previstos em lei. As ações preferenciais não conferem direito a 
voto, salvo em condições e hipóteses em que a lei determine em contrário. 
(b) Reserva legal: A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% 
do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. 
(c) Distribuição de dividendos: Conforme determinado no Estatuto Social, do 
montante do lucro líquido apurado ao final de cada exercício, 25% serão destinados 
aos acionistas (dividendo mínimo obrigatório), após sua compensação com a 
constituição da reserva legal. Em 24/11/2021 e 31/12/2021, houve a distribuição de 
lucros proporcional no valores de R$20.000 e R$24.440, respectivamente, 
totalizando R$44.440, sendo o valor de R$24.314 à sócia Rodobens Administradora 
de Consórcios Ltda, o valor de R$19.482 à sócia Rodobens S.A, o valor de R$134 à 
sócia Maria Ignez Escobar Verdi, o valor de R$39 à sócia Juliane Verdi Haddad, o valor 
de R$32 ao sócio Marcio Anisio Haddad, o valor de R$59 ao sócio Waldemar Verdi 
Junior, o valor de R$48 à sócia RV Holding Ltda, o valor de R$38 à sócia Beny Maria 
Verdi Haddad, o valor de R$11 à sócia Cristiane Verdi Haddad, o valor de R$35 à sócia 
Alessandra Escobar Verdi Kleinert, o valor de R$35 à sócia Ena Lucia Escobar Verdi 
Caldeira, o valor de R$11 ao sócio Milton Jorge de Miranda Hage, o valor de R$11 ao 
sócio Hamilton Sebastião Farinazzo e o valor de R$190 aos outros acionistas. 
(d) Ajustes patrimoniais e lucros acumulados: Em 2020, os ajustes patrimoniais 
referem-se a baixa do hedge accounting de derivativos financeiros (swap) 
designados como hedge de fluxo de caixa, no montante de R$406, e equivalência 
patrimonial das investidas no montante de (R$13) (2020 - R$19). (e) Retenção de 
lucros: A reserva de retenção de lucros, nos termos do artigo 194 da Lei 6.404/76, foi 
criada com a finalidade de preservação da liquidez da Companhia, de modo que 
possa fazer frente às necessidades de investimento próprio e em suas respectivas 
sociedades coligadas e/ou controladas, com o intuito de desenvolver e fortalecer 
seus negócios e, ainda, a manutenção do capital de giro. A reserva de retenção de 
lucros é constituída por meio de deliberação em assembleia geral, que poderá 
destinar os lucros líquidos que excederem o montante necessário à formação da 
reserva legal e ao pagamento do dividendo obrigatório. Em 31/12/2021 o saldo 
remanescente do lucro líquido do exercício de 2021 no valor de R$73.308 está 
disponível na rubrica “Retenção de lucros” (2020 - R$34.473) e terá sua destinação 
deliberada em Assembleia. Em 30/04/2021, o saldo do lucro remanescente de 2020 
no montante de R$34.473, foi deliberado para a reserva de retenção de lucros.
23. Receita líquidas de vendas e serviços prestados: 2021 2020
Vendas bruta de veículos novos 939.011 416.044
Vendas bruta de peças e acessórios 211.961 117.876
Vendas bruta de pneus 189.248 88.149
Vendas bruta de oficina mecânica 26.210 15.747
Vendas bruta - Faturamento direto 11.581 5.677
Vendas bruta de serviços de recapagem 13 2.617
Vendas bruta de serviços terceirizados 3.050 2.226
Vendas bruta de outros produtos e serviços 723 237
Dedução de vendas de mercadorias:
Devolução e cancelamento de vendas (20.262) (11.435)
PIS (1.423) (787)
COFINS (6.552) (3.626)
ICMS (103.804) (43.154)
Dedução de vendas de serviços:
PIS (649) (428)
COFINS (2.977) (1.970)
ISS (1.695) (1.067)
Receita líquida 1.244.435 586.106
24. Custos das vendas e dos serviços prestados: 2021 2020
Custo de veículos novos 705.213 331.494
Custo de peças e acessórios 143.202 81.468
Custo de pneus 156.628 75.653
Custo da oficina mecânica 5.046 8.448
Custo de serviços de recapagem - 2.726
Custo de serviços terceirizados 2.033 1.360
Custo de outros produtos e serviços 821 574

1.012.943 501.723
25. Despesas com vendas: 2021 2020
Pessoal (inclui comissões sobre vendas) 39.939 14.582
Cortesias de venda 339 461
Despesa de propaganda e publicidade 1.804 754
Garantias comerciais 1.484 684
Serviços prestados por terceiros 2.335 1.391
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 1.384 943
Provisão para perdas de garantias - 16
Outras 3.553 845

50.838 19.676
26. Despesas gerais e administrativas: 2021 2020
Pessoal 39.910 23.624
Aluguéis 1.957 1.625
Serviços prestados por terceiros 2.161 1.056
Repasse ao Centro de Serviços Compartilhados (i) 10.057 4.605
Limpeza e vigilância 6.393 4.353
Depreciação e amortização 8.716 5.443
Viagens e hospedagens 963 642
Tecnologia da informação 1.212 118
Comunicação 1.115 727
Despesas indedutíveis 674 939
Impostos, taxas e contribuições 1.026 913
Combustível 1.210 758
Energia elétrica 1.406 809
Outras 6.509 5.759

83.309 51.371
(i) O Grupo ao qual a Companhia pertence possui um Centro de Serviços 
Compartilhados (“CSC”), responsável pelo gerenciamento de determinadas 
atividades operacionais para as empresas pertencentes ao Grupo (contabilidade, 
jurídico, tecnologia da informação, central de atendimento, entre outros).
27. Outras receitas, líquidas: 2021 2020
Resultado na alienação de bens e intangíveis 420 68
Recuperação de garantia/revisão 46 94
Recuperação de despesas 36.388 628
Outras receitas 1.002 213

37.856 1.003
(i) Refere-se, substancialmente, a venda de concessão da filial de Curitiba-PR, 
ocorrida em junho de 2021. O valor de venda acordado foi de R$38.000, sendo 
R$36.405 referente a cessão dos direitos da concessão, R$1.805 pela venda em 
benfeitorias nos imóveis e R$510 pela venda de ativos imobilizados. O pagamento foi 
acordado em 2 parcelas de R$19.000, uma paga na data efetiva da venda e a outra 
será paga em até 12 meses, acrescidas pelo CDI entre a data da assinatura do 
contrato de venda até a data do efetivo pagamento.

28. Resultado financeiro:
Receita financeira 2021 2020
Receita financeira de títulos e valores mobiliários (i) 5.411 2.080
Variação monetária ativa (ii) 44.620 43.589
Valor justo sobre hedge accounting 1.149 -
Outras receitas financeiras (iv) 2.684 573
Total da receita financeira 53.864 46.242
Despesa financeira: Empréstimo bancários (4.758) (5.048)
Variação monetária passiva (ii) (47.047) (44.579)
Despesas com taxas nos recebimentos em cartão
 de débito e crédito (iii) (1.496) (852)
Despesas com juros passivos (121) (125)
IOF - Imposto sobre operação financeira (6) (121)
Encargos sobre arrendamento (1.907) (1.185)

Valor justo sobre hedge accounting (428) (1.055)
Outras despesas financeiras (iv) (533) (609)
Total da despesa financeira (56.296) (53.574)
Resultado financeiro (2.432) (7.332)
(i) As receitas financeiras sobre títulos e valores mobiliários são compostas pelos 
resultados das aplicações em CDBs e Fundos conforme taxas/cotas descritas na 
Nota 7; (ii) Referem-se na maior parte de atualização monetária referente a 
empréstimo tomado em dólar e operação de swap; e (iii) Referem-se às cobranças de 
percentuais sobre o valor de operação, sendo que estes podem variar de acordo com 
a bandeira utilizada; (iv) Os valores de outras receitas e despesas financeiras são 
compostos por juros, multas, descontos, atualização monetária (Selic) e outras.
29. Transações com partes relacionadas:
(a) Saldos:

2021
Ativo Passivo

Aplicações Contas a receber Avisos de Mútuo Fornece- Aviso de lança- Adiantamento Dividendos
Empresa credora / devedora fincanceiras de clientes (i) lançamentos (ii) financeiro dores (iii) mentos (ii) de clientes a pagar
Banco Rodobens S.A. 1.108 4.364 - - 32 - 85 -
Casa Bela Locação de Imóveis
 e Participações Ltda. - - - - 35 - - -
Rodobens Administradora de Consórcio Ltda. - 290 2 - - 812 - 13.371
Portobens Administradora de Consórcio Ltda. - 500 - - - - 1 -
Rio Diesel Veiculos e Pecas S.A. - 2 - - - - - -
Rodobens Administradora
 e Corretora de Seguros Ltda. - 112 - - - - 2 -
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. - - 16 - - - - -
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. - 8 105 11.644 - - - -
Rodobens Veículos Comerciais
 Pernambuco Ltda - 20 155 3.126 11 - - -
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. - 2.566 106 10.566 319 - - -
Rodobens Comércio e Locação
 de Veículos Ltda. - 16 - - 33 30 5 -
Rodobens Comunicação Empresarial Ltda. - - - - 8 - - -
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. - 949 3 - 55 - 1 -
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. - - - - 96 - - -
Rodobens S.A - - - - - - - 10.713
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. - 6.499 291 - 1.743 54 - -
RV Holding Ltda - - - - - - - 26
Verhaw Locacao de equipamentos
 de Informatica - - - - 2 - - -
Outros - 378 - - 273 - - 556

1.108 15.704 678 25.336 2.607 896 94 24.666
2020

Ativo Passivo
Contas a Avisos Adianta- Mútuo Aviso Adianta-

Empresa credora / devedora
Aplicações 

fincanceiras
receber de 
clientes (i)

de lança- 
mentos (ii)

mento a 
fornecedores

finan- 
ceiro

Fornece- 
dores (iii)

de lança- 
mentos (ii)

mento de 
clientes

Dividendos 
a pagar

Banco Rodobens S.A. 15.424 5.787 - - - - - 1.507 -
Rodobens Administradora de Consórcio Ltda. - 126 35 150 - - 1.165 - -
Portobens Administradora de Consórcio Ltda. - 378 - - - - - 1 -
Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda. - 36 - - - - 3 2 -
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. - 23 139 - 9.152 80 2 - -
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda - 20 238 - - 2 - - -
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. - 43 253 - 10.121 32 - - -
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. - 17 55 - - 19 79 5 -
Rodobens Comunicação Empresarial Ltda. - - 1 - - 8 - - -
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. - 157 - - - 54 - - -
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. - - - - - 102 - - -
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. - 128 371 - - 283 101 - -
Outros - 3 2 - - 45 1 1 146

15.424 6.718 1.094 150 19.273 625 1.351 1.516 146
(i) Refere-se a contas a receber relacionada a prestações de serviços e vendas a partes relacionadas, sem objetivos de lucros. (ii) Os saldos ativos e passivos referem-se a 
valores a receber e pagar de empresas ligadas relativas a reembolso de despesas entre as empresas do Grupo. (iii) Refere-se a contas a pagar relacionada a obtenção de 
serviços, compras de veículos e aluguéis com partes relacionadas, sem objetivos de lucros. (iv) Refere-se a empréstimos obtidos de partes relacionadas indexados de 100% 
a 100,5 % do CDI.
(b) Transações: (b.1) Vendas de produtos e serviços: 2021 2020
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 397 605
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. - 15.270
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. 22.142 23.789
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. 5.442 1.525
HRB Comércio de Veículos Ltda. 14 32
Banco Rodobens S.A. 4.495 487
Rio Diesel Veiculos e Pecas S.A. 20 -
BrQualy Administradora e Corretora de seguros Ltda. 18 -
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda. 1.600 1.483
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. 1.268 982
Rodobens Corporativa S.A. 28 -
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. 1.618 2.709
Portobens Administradora de Consórcio Ltda. 4.290 2.214
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. 169 78
Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda. 708 251
Rodobens Administração e Corretagem
 de Previdência Privada Ltda. - 15
Rodobens Administradora de Consórcio Ltda. 2.637 1.773
Rodobens Transp Adm Corr de Seguros 6 -
Rodobens Beneficios Corretora de Seguros 140 -
Outros 1 1

44.993 51.214
(b.2) Compras de produtos e serviços: 2021 2020
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. 27.648 22.872
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. - 1.841
Rodobens Administradora de Consórcio Ltda. 32.155 12.938
Rio Diesel Veículos e Peças S.A. - 3
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda 639 366
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. 248 713
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. 1.934 1.160
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 1.198 573
Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda. 25 5
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. - 4
Rodobens Comunicação Empresarial Ltda. 173 91
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. 21 1
Rodobens S.A. 8.792 62
Rodobens Locadora de Veículos Ltda 945 760

Portobens Administradora de Consórcio Ltda. 578 -
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 1.812 1.024
Banco Rodobens S.A. 3.639 123
Casa Bela Locação de Imoveis e Participações Ltda 420 -
GVC Geração de Valor em Cobranca Ltda. 6 -
Verhaw Locacao de equipamentos de Informatica 1.344 -
Outros - 51

81.577 42.587
(b.3) Resultado financeiro: 2021 2020

Receitas Despesas Receitas
financeiras financeiras financeiras

Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. 492 - 15
Rodobens Veículos Comerciais
 Rondônia Ltda. 445 - 17
Rodobens Veículos Comerciais
 Pernambuco Ltda 126 - -
Rodobens Asses. Tec. Ger. R. Seg. Ltda. - 69 -
Banco Rodobens S.A. - - 115
Rodobens Adm. e Corretagem
 de Previdência Privada Ltda. - 172 -

1.063 241 147
As despesas e receitas financeiras são provenientes dos contratos de mútuo 
remunerados a 100% do CDI.
(c) Remuneração do pessoal-chave da Diretoria: 2021 2020
Salários e encargos 528 490

528 490
30. Compromissos assumidos: A Companhia mantém contratos firmados junto à 
montadora, para concessão de vendas de veículos comerciais da marca Mercedes-
Benz, por prazo indeterminado. Adicionalmente, também possui contratos de 
aluguéis dos prédios nos quais são localizadas as concessionárias de veículos com 
vigências que variam de 1 a 10 anos (Nota 18). 31. Seguros: A Companhia mantém 
contratos de seguros cuja cobertura é adequada na opinião da diretoria para cobrir 
riscos com a frota e riscos prediais, com cobertura de roubo, incêndio, entre outros 
riscos, com valores compatíveis com os riscos envolvidos. Em 31/12/2021, 
a companhia possuia apólices cobrindo sua frota e os imóveis arrendados, sendo que 
a frota é segurada com 100% da tabela FIPE de acordo com seu modelo e o valor total 
do limite máximo segurado dos imóveis e outros bens patrimoniais é de R$240.548.

32. Outras divulgações sobre fluxos de caixa:
(a) Reconciliação da dívida líquida:

Empréstimos

Mútuo 
financeiro 
(passivo)

Instrumentos 
financeiros 
derivativos

Passivo de 
arrendamento

Caixa e 
equivalentes

Mútuo 
financeiro 

(ativo)
Dívida 

líquida
Dívida líquida em 1°/01/2020 142.544 17.235 (2.576) 12.947 (10.934) - 159.216
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Captações/Recebimentos 111.690 - - - - - 111.690
Pagamento de principal (147.753) (16.100) 29.208 (2.201) - - (136.846)
Pagamento de juros (5.977) (1.376) (560) (1.185) - - (9.098)
Movimentação do caixa - - - - (44.320) - (44.320)
Movimentações que não afetaram o fluxo de caixa
Saldo de incorporação - - - 9.765 - (19.241) (9.476)
Atualização monetária - - - 1.038 - - 1.038
Adição por novos contratos - - - 159 - - 159
Provisão de juros 5.142 241 - 1.185 - (32) 6.536
Variação cambial 44.835 - (43.644) - - - 1.191
Outras 84 - - - - - 84
Dívida líquida em 31/12/2020 150.565 - (17.572) 21.708 (55.254) (19.273) 80.174
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Pagamento de principal (22.566) - - (3.411) - (5.000) (30.977)
Pagamento de juros (4.608) - - (1.907) - - (6.515)
Movimentação do caixa - - - - 35.209 - 35.209
Movimentações que não afetaram o fluxo de caixa
Atualização monetária 2.957 2.957
Baixa por distrato de contrato (1.929) (1.929)
Provisão de juros 4.892 1.907 - (1.063) 5.736
Variação cambial (846) - 5.246 - - - 4.400
Dívida líquida em 31/12/2021 127.437 - (12.326) 19.325 (20.045) (25.336) 89.055

33. Adiantamentos de clientes: 2021 2020
Veículos faturados e não entregues 26.706 26.607
Adiantamento partes relacionadas 94 1.516
Outros adiantamentos de clientes 8.146 12.818

34.946 40.941
34. Adiantamento da fábrica: O adiantamento da fábrica refere-se a bonificações 
recebidas de veículos novos que estão no estoque da Companhia - bens não 
comercializados.

DIRETORIA
Libano Miranda Barroso

Diretor Presidente
Ademir Odoricio

Diretor Geral
CONTADOR

Ricardo da Mata Silva Guerreiro
CRC/SP - 276.010/O-9

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Rodobens Veículos 
Comerciais Cirasa S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas 
contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Rodobens Veículos 
Comerciais Cirasa S.A. em 31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras “. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e 
o relatório do auditor: A diretoria da Companhia é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a 
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da diretoria e da 
governança pelas demonstrações financeiras: A diretoria da Companhia é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a diretoria pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela diretoria. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
diretoria, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das coligadas 
e controladas em conjunto para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras da Companhia. Somos responsáveis pela direção, supervisão e 
desempenho da auditoria considerando essas investidas e, consequentemente, pela 
opinião de auditoria da Companhia. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance, da época dos trabalhos de 
auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido 
identificadas durante nossos trabalhos.

Ribeirão Preto, 12/04/2022

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda. Rodrigo de Camargo
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP219767/O-1

Balcão oferece oito 
vagas para pedagoga

EMPREGOS

Ao todo, Balcão de 
Empregos de Rio Preto 
desta terça-feira (19) 
ofereceu 621 vags

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

O Balcão de Empregos 
de Rio Preto desta terça-fei-
ra (19) está oferecendo 621 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
vendedor (62), motorista de 
aplicativo, apenas mulheres 
(50), auxiliar de produção 
(20), recepcionista de caixa 
(16), consultor comercial (12), 
representante comercial (10), 
pedagoga (8), entre outras. 

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
call center (20), estudantes 
de ensino médio (10), finan-
ceiro (4), engenharia civil 
(3), marketing (2), recursos 
humanos (2), psicologia (1), 

departamento pessoal (1), e 
administração (1). 

Interessados podem con-
sultar o site www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos, 
disponível gratuitamente para 
ser acessado via computado-
res, tabletes e smartphones 
conectados à internet. 

Quem preferir pode pro-
curar atendimento presencial 
no Balcão de Empregos no 
Poupatempo ou na Prefeitura 
Regional Norte. Mais infor-
mações pelo telefone: 3211 
4950.

EM 2021

Brasil tem número 
recorde de divórcios
Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

O Colégio Notarial do Bra-
sil — entidade que representa 
8.580 cartórios de notas do 
país — divulgou levantamento 
que aponta que 2021 foi o ano 
com o maior número de divór-
cios do país desde o início da 
série histórica, em 2007. 

Foram registradas 80.573 
separações em 2021. O núme-
ro superou o recorde anterior 
que havia sido batido em 
2020, com 77.509 divórcios. 
O crescimento foi de 4%, en-
quanto a população brasileira 
vem aumentando a um ritmo 
bem menor, de 0,7% ano a 
ano. 

Possibilidades
Uma das possíveis expli-

cações é a simplificação do 
processo de separação instau-
rado durante a crise sanitária 
provocada pela Covid-19 e o 
isolamento social que teriam 
potencializado os conflitos en-
tre casais. Lançado em abril de 

2020, a plataforma e-Notaria-
do permite que as separações 
pudessem ser oficializadas 
virtualmente. O processo é 
realizado por videochamada 
e conduzido por um tabelião. 

Estados
O Distrito Federal foi a 

unidade da federação que teve 
o maior aumento de divórcios 
em 2021, em comparação ao 
ano anterior com um número 
40% maior. Foram de 1.854 
em 2020 para 2.583 em 2021. 
Em seguida estiveram os es-
tados do Amapá (33%), Acre 
(27%), Pernambuco (26%) e 
Roraima (19%). 

São Paulo
O estado que registrou o 

maior número de separações 
foi São Paulo com 17.701 
divórcios. Em seguida apa-
recem Paraná (9.501), Minas 
Gerais (8.025), Rio Grande 
do Sul (6.343) e Rio de Ja-
neiro (6.039). O menor nú-
mero de divórcios ficou com 
o Amapá que registrou apenas 
100 separações em 2021. Balcão de Empregos de Rio Preto está oferecendo 621 vagas 

Quem preferir 
pode procurar 
atendimento pre-
sencial no Poupa-
tempo ou na Pre-
feitura Regional 



ESPORTES
| A8DHOJE INTERIOR

São José do Rio Preto | quarta-feira, 20 de abril de 2022

Brasileirão
Flamengo e Palmeiras se enfrentam 
nesta quarta-feira (20) no Maracanã, 
às 19h30, pelo Brasileirão

Copa do Brasil
O Corinthians joga nesta quarta-feira 
(19), às 21h30, contra a Portuguesa no 
Rio de Janeiro

Divulgação

América perdoa dívidas de 7 mil donos 
de cadeiras cativas e 200 camarotes

MIRASSOL

O cadeirante rio-pretense 
Kennedy Martins de Sousa, do 
Clube Amigos dos Deficientes 
(CAD), disputa a partir desta 
quarta-feira (20) o Uberlândia 
Weelchair Tennis Open 2022. 
A competição de tênis adap-
tado será realizada no Praia 
Clube, em Uberlândia. 

O torneio faz parte do cir-
cuito mundial de tênis em 
cadeira de rodas da Federação 
Internacional de Tênis (ITF).  
Kenedy será o único atleta da 

CAD

Rio-pretense disputa 
torneio internacional

região presente no torneio que 
deve reunir competidores de 
várias regiões do mundo.  O 
paratleta afirma que está trei-
nando forte para se destacar na 
modalidade e incentivar outros 
cadeirantes a praticarem o 
esporte em Rio Preto e região. 

“Ainda temos poucos prati-
cantes, mas o objetivo é colocar 
em ação um projeto, na Secre-
taria de Esportes de Rio Preto 
para ensinar cadeirantes a 
jogarem tênis. Joguei basquete 
por mais de 30 anos e agora 
estou no tênis. Meu objetivo é 
chegar entre os 10 melhores do 
país”, afirmou Kennedy. 

Quadras
A Secretaria de Esportes 

de Rio Preto está construindo 
quadras de tênis no Centro 
Regional que atenderá a popu-
lação da cidade. A inauguração 
deve ocorrer nos próximos me-
ses.  O paratleta do CAD já está 
se programando para disputar 
outras etapas do ITF, que de-
vem ocorrer em Florianópolis, 
Londrina e Santos.

O conselho deliberativo do 
América realizou uma reunião 
nesta semana e definiu que 
dará anistia para todos os 
proprietários de camarotes e 
de cadeiras cativas no estádio 
Benedito Teixeira (Teixeirão) 
que estavam com débitos pen-
dentes com o clube. 

“A verdade é que ninguém 
estava pagando e muitos ainda 

Os proprietários con-
tinuarão tendo pagar 
uma taxa anual pelo 
espaço no estádio

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

MIRASSOL

Catalá destaca defesa e espirito 
coletivo neste início da Série C

O técnico Ricardo Catalá 
destacou o desempenho de-
fensivo e o espírito coletivo 
na vitória do Mirassol por 1 a 
0 diante da Aparecidense no 
último fim de semana. O re-
sultado deixou o Leão com seis 
pontos na 3ª posição, sendo 
um dos 4 times com 100% de 
aproveitamento na Série C do 
Campeonato Brasileiro. 

“Acho que fizemos um bom 
jogo até o gol, ofensivamente. 
Depois disso sentimos um pou-
quinho jogar no campo adver-
sário, é natural, o jogo nunca 

é dominado 100% por uma 
equipe só, mas conseguimos 
fazer os ajustes necessários e 
fazer um jogo muito consisten-
te defensivamente e eu ressalto 
também o espirito coletivo, 
essa divisão pede muito isso, 
de saber sofrer”, comentou o 
treinador. 

Catalá ainda afirmou que a 
equipe soube fechar os espaços 
do time da casa e que poderia 
ter matado o jogo no contra-
-ataque. Sobre a pontuação, o 
técnico considera que está aci-
ma das expectativas, já que ele 
previa que as quatro primeiras 
rodadas seriam difíceis até o 
time adquiri o entrosamento. 

“Do ponto de vista de pon-
tuação é sim acima das expec-
tativas, muito importante con-
seguir fazer esses seis pontos. 
Confesso que sou mais pé no 
chão, realista e entendia que 
teríamos mais dificuldades. Os 
jogadores têm sido fundamen-
tais e muito parceiros nesse 
processo. A gente tem apertado 
e eles têm dado uma resposta. 
Obviamente tem coisas que 
levam o seu tempo natural e 
a gente não consegue acelerar 
esse processos”, comentou.

O Mirassol volta a campo 
só na segunda-feira (25) para 
enfrentar o Paysandu em casa 
pelo Brasileiro.

Segundo o presidente do conselho, são cerca de 7 mil proprietários de cadeiras cativas e aproximadamente 200 camarotes

O América estreia na 
Segunda Divisão do 
Campeonato Paulis-
ta (Bezinha) neste 
fim de semana. O 
jogo será fora contra 
a Inter de Bebedouro

O paratleta já está 
se programando 
para disputar ou-
tras etapas do ITF , 
que devem ocorrer 
em Florianópolis, 
Londrina e Santos

O técnico Ricardo Catalá destacou o desempenho defensivo e o espírito coletivo na vitória do Mirassol

da REDAÇÃO

Vinicius LIMA

Herison Pauan Alastico

 Leo Roveroni Agência Mirassol

tinham dúvidas sobre a legali-
dade da eleição no clube por 
conta dos processos na Justiça 
para seguir com os pagamen-
tos. Essa medida visa reapro-
ximar os torcedores do clube, 
que é um dos objetivos dessa 

gestão”, afirmou o presidente 
do conselho deliberativo, Emi-
lio Ribeiro Lima. 

Segundo o presidente do 
conselho, são cerca de 7 mil 
proprietários de cadeiras ca-
tivas e aproximadamente 200 
camarotes. Os proprietários 
continuarão tendo pagar uma 
taxa anual pelo espaço no 
estádio.

Bezinha 
O América estreia na Se-

gunda Divisão do Campeonato 
Paulista (Bezinha) neste fim 
de semana. O jogo será fora 
de casa contra a Inter de Be-
bedouro no domingo (24), às 
10h. A equipe rio-pretense está 
treinando e fazendo a prepa-
ração para competição desde 
o mês de março. 

Inicialmente, o time seria 
comandado pelo português 
Tiago Miguel, porém o mes-
mo pediu demissão depois de 
menos de duas semanas de 
trabalho na pré-temporada. 
Quem assumiu o clube no lu-
gar foi o treinador Netto Gon-
çalves, que foi auxiliar técnico 
do Tupã no acesso para a Série 
A3 em 2013. 

O elenco já conta com 22 
atletas inscritos, com possibili-
dade de mais nomes chegarem 
ao longo da competição. Entre 
os nomes do Rubro, destaque 
para o meio-campista Klebi-
nho e o atacante Gabriel Lima, 
jogadores da base do Rio Preto 
que foram emprestados ao 
rival para ganhar experiência. 

A Bezinha neste ano será 

disputada por 36 equipes, divi-
didas em 6 grupos de seis.  Os 
times se enfrentarão em turno 
e returno, com os dois melho-
res classificados avançando 
para a próxima fase, junto com 
os quatro melhores terceiros 
colocados. O América está no 
grupo 1 com Inter de Bebe-
douro, Andradina, Catanduva, 
Penapolense e Fernandópolis.

Após 38 anos, 
seleção sub-17 
chega ao 
bi mundial

A seleção brasileira 
masculina de futebol Sub-
17 quebrou um jejum de 
38 anos ao conquistar o 
bicampeonato no Torneio 
de Montaigu (França), de 
forma invicta, depois de 
desbancar a Argentina 
na final, com vitória por 
2 a 0. 

A dupla palmeirense 
Endrick (atacante) e Luís 
Guilherme (meia) decidi-
ram para os brasileiros, 
e Augustín Ruberto des-
contou para os hermanos 
na disputa do título, na 
tarde desta segunda-feira 
(18).  Em 2018 o Brasil 
também chegou à final 
em Montaigu, mas perdeu 
nos pênaltis para Portu-
gal. O primeiro título foi 
conquistado em 1984. 

A vitória sobre a Ar-
gentina corou uma cam-
panha exitosa da seleção 
no torneio francês. Sem 
perder nenhum jogo, o 
ataque brasileiro somou 
11 gols, cinco deles mar-
cados por Endrick, ar-
tilheiro da competição, 
que balançou a rede em 
quatro partidas. O meia 
Guiherme anotou outros 
três gols. 

Na edição deste ano, 
a seleção Sub-17, coman-
dada pelo técnico Phelipe 
Leal, goleou o México na 
estreia por 4 a 0, empatou 
em 2 a 2 com a Holanda, e 
superou a Inglaterra por 3 
a 0 antes de chegar à final.

           A verdade 
é que ninguém 
estava pagando 
e muitos ainda 
tinham dúvidas 
sobre a legalida-
de da eleição no 
clube por conta 
dos processos 
na Justiça. Essa 
medida visa rea-
proximar os tor-
cedores
Emilio Ribeiro Lima, 
Presidente do Conselho

“

“
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
PROCESSO SICOM Nº 25/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2022 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, conforme quantidades e 
especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
Ata nº 01/2022 
Contratada: ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI. 
Item/Valor unitário: 2 - R$ 5,15; 4 - R$ 7,35; 12 - R$ 23,90; 13 - R$ 6,50; 17 - R$ 2,12; 26 - R$ 11,00; 34 
- R$ 13,50 e 38 -R$ 12,00. 
Ata nº 02/2022 
Contratada: FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI. 
Item/Valor unitário: 24 - R$ 72,00 e 25 - R$ 48,00. 
Ata nº 03/2022 
Contratada: MARCO ANTONIO SILVA NETO EPP. 
Item/Valor unitário: 3 - R$ 6,65; 6 - R$ 13,95; 21 - R$ 2,30; 22 - R$ 3,38; 23 - R$ 3,24 e 32 - R$ 4,19. 
Ata nº 04/2022 
Contratada: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME. 
Item/Valor unitário: 05 - R$ 15,99; 07 - R$ 3,56; 15 - R$ 0,75; 16 - R$ 2,40; 18 - R$ 10,00; 29 - R$ 9,00 e 
37 - R$ 4,90. 
Ata nº 05/2022 
Contratada: WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS EPP. 
Item/Valor unitário: 1 - R$ 1,75; 9 - R$ 1,69; 10 - R$ 9,11; 11 - R$ 1,69; 14 - R$ 2,28; 19 - R$ 2,25; 20 - 
R$ 5,92; 27 - R$ 7,45; 28 - R$ 9,65; 30 - R$ 3,35; 31 - R$ 4,65; 33 - R$ 41,34; 35 - R$ 68,99; 36 - R$ 
19,60 e 39 - R$ 8,75. 
Vigência: 12 meses. Data da assinatura: 14 de abril de 2022. Recursos orçamentários: 3390.30 – 
Material de Consumo. Base Legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decretos Municipais nº 
12.255/04, nº 13.024/05 e nº 13.552/07, Resolução nº 1056/06 e Lei Complementar nº123/06. São José 
do Rio Preto, 19 de abril de 2022. Ver. Pedro Roberto Gomes Presidente da Câmara Municipal. 
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HOMOLOGAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
PROCESSO SICOM Nº 25/2022 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza, conforme descrição 
e quantidades constantes do termo de referência – Anexo I do Edital. 
Pelo presente termo HOMOLOGO o procedimento licitatório e as propostas adjudicadas 
das empresas: ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI, CNPJ 35.841.629/0001-49, 
vencedora dos Itens/Valor unitário: 2 - R$ 5,15; 4 - R$ 7,35; 12 - R$ 23,90; 13 - R$ 6,50; 17 
- R$ 2,12; 26 - R$ 11,00; 34 - R$ 13,50 e 38 - R$ 12,00, FLASH COMÉRCIO DE 
PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI,  CNPJ 19.827.002/0001-87, vencedora dos Itens/Valor 
unitário: 24 - R$ 72,00 e 25 - R$ 48,00, MARCO ANTONIO SILVA NETO EPP, CNPJ 
34.850.802/0001-02, vencedora dos Itens/Valor unitário: 3 - R$ 6,65; 6 - R$ 13,95; 21 - R$ 
2,30; 22 - R$ 3,38; 23 - R$ 3,24 e 32 - R$ 4,19, SET CLEAN SISTEMA DE 
HIGIENIZAÇÃO LTDA ME, CNPJ 01.757.651/0001-93, vencedora dos Itens/Valor unitário: 
05 - R$ 15,99; 07 - R$ 3,56; 15 - R$ 0,75; 16 - R$ 2,40; 18 - R$ 10,00; 29 - R$ 9,00 e 37 - 
R$ 4,90 e WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS EPP, CNPJ 05.006.683/0001-08, 
vencedora dos Itens/Valor unitário: 1 - R$ 1,75; 9 - R$ 1,69; 10 - R$ 9,11; 11 - R$ 1,69; 14 - 
R$ 2,28; 19 - R$ 2,25; 20 - R$ 5,92; 27 - R$ 7,45; 28 - R$ 9,65; 30 - R$ 3,35; 31 - R$ 4,65; 
33 - R$ 41,34; 35 - R$ 68,99; 36 - R$ 19,60 e 39 - R$ 8,75. São José do Rio Preto, 14 de 
abril de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal. 
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RESOLUÇÃO Nº 1.271 
De 19 de abril de 2022 

 
Dá nova redação ao art. 108 da Resolução nº 712, 
de 13 de dezembro de 1990 – Regimento Interno, 
bem como altera o art. 1º da Resolução nº 1.265, de 
06 de outubro de 2021. 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo: 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte 
Resolução:  

 
Art. 1º Altera a redação do artigo 108 da Resolução 712, de 13 de dezembro de 1.990, 

que passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 108 As sessões ordinárias serão semanais, realizando-se às terças-feiras e às 

quintas-feiras, com início às 14 horas.    

§ 1º As sessões ordinárias a serem realizadas às quintas-feiras serão opcionais, 

devendo ser convocadas, quando houver necessidade, na sessão de terça-feira. 

................................................................................................................................” (NR) 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

  
  Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
   19 de abril de 2022. 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara 

 
Projeto de Resolução nº 002/2022 
Aprovado em 19/04/2022, na 26ª Sessão Ordinária. 
Registrado na Diretoria Legislativa da Câmara e 
Publicado no Jornal Oficial do Legislativo 
 
  Jorge Gimenez Berruezo 
          Diretor Geral 

 
Autoria da propositura:  

Ver. Jorge Menezes Silva 
rfg/ 

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 33/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 42/2022 
OBJETO: Aquisição de paçoca, pipoca, amendoim, óleo de soja e sal para uso no Juninão 
2022. 
Data da realização da Sessão Pública: 13/05/2022 
Horário: 09h30min. 

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 
Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro. 
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02. 
Monte Aprazível, 19 de abril de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

 

 

EDITAL DE LEILÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 
 

O CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos termos do Art. 
15º, parágrafos 1º e 2º e artigo 112, parágrafo único do Estatuto Social, comunica a 
quem possa interessar, que em 25/04/2022, segunda-feira, às 17:00 horas, na sede 
social da cidade na Rua Siqueira Campos, nº 2943, Centro, estará promovendo leilão 
dos títulos patrimoniais, série A, a seguir especificados: 

 
Títulos objeto do art. 15º, parágrafos 1º e 2º, e art. 112, parágrafo único: 
 

0078 0161 0201 0312 0534 0591 0597 0720 0872 0940 

1385 1415 1448 1454 1810 2079 2210 2298 2314 2377 

2392 2405 2408 2438 2657 2745 2872 2947 3064 3113 

3205 3273 3285 3321 3326 3478 3502 3525 3607 3733 

3743 3774 3800 3911 3950 4024 4058 4115 4131 4226 

 
Os interessados na compra deverão apresentar proposta, por escrito, em 

envelope lacrado, endereçado ao Clube Monte Líbano, com o nome do remetente, até o 
dia 25/04/2022, às 17:00 horas, na secretaria do clube na Rua Siqueira Campos, 
nº 2943, centro, ou através do e-mail: secretaria@montelibanoriopreto.com.br, que 
serão abertas e classificadas em seguida. 

 
O valor mínimo para o lance será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), à vista, já incluso o valor da taxa estatutária de transferência. Será adotado 
critério de sorteio para desempate, ficando a cargo do comprador o pagamento da taxa 
de custeio e outras contribuições devidas ao clube a partir de 01 de maio de 2.022, 
independente da aprovação da proposta de associado pela Diretoria, com vencimento 
no dia 10/05/2.022. 

 
Nos termos do disposto no artigo 21, parágrafo 5º do Estatuto Social, não 

serão aceitas propostas de pessoas que tenham passivo com a associação. 
 
O clube reserva-se o direito de não aceitar propostas que não consultem os 

seus interesses. 
 

  São José do Rio Preto, 28 de março de 2022. 

 
 

José Nadim Cury      Luiz Geraldo Mazzoni Junior 
     Presidente                        Diretor Secretário 
 
 
Paulo Cesar Caetano Castro    Manoel Francisco da Silveira 
 Diretor de Assuntos Jurídicos               Diretor Financeiro 

CÂMARA MUNICIPAL DE ONDA VERDE 
Av. Romano Calil, 111 - Centro, Onda Verde - SP, 15450-000 

ONDA VERDE, SP – FONE: (17) 3268-1180 
 

EDITAL RESUMIDO REABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 
A Câmara Municipal de Onda Verde/SP, por intermédio da Comissão Especial de Concurso Público, nomeada 
pelo Portaria Nº 04/2020, de 13 de janeiro de 2020, Portaria essa, alterada pela Portaria Nº 02/2022, TORNA 
PÚBLICO, na forma prevista no artigo 37, inciso II da Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, Lei 
Municipal nº 986, de 30 de dezembro de 1999, Lei Complementar nº 59, de 03 de junho de 2011 e suas alterações 
legais, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS E TÍTULOS para 
nomeação em cargos públicos vagos. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do 
presente instrumento, elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigente e 
pertinente. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 - A organização, aplicação e correção das Provas Objetivas (escrita), Práticas e de Títulos será de 
responsabilidade da Empresa José Elias Ribeiro Concursos - ME, CNPJ Nº 19.036.561/0001-79, que atenderá pelo 
nome fantasia de SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO, e as demais fases de responsabilidade da 
Câmara Municipal de Onda Verde – SP. 
1.1.1 - Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade para realização das provas, 
estas, a critério da SAWABONA CONCURSOS E CAPACITAÇÃO e da CÂMARA MUNICIPAL DE ONDA 
VERDE/SP, poderão ser realizadas em cidades próximas. 
1.1.2 – O concurso destina-se à selecionar candidatos para provimento das vagas existentes nesta data e mais as 
que vagarem ou forem criadas no período de sua validade.  
 
Item 1.2–Quadro de Cargos - Carga Horária - Referências - Vencimentos – Requisitos mínimos exigido em lei. 
 

 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1 - A REABERTURA das inscrições será feita EXCLUSIVAMENTE para o CARGO DE CONTADOR, via 
internet, no site www.sawabonaconcursos.com.br,  no período de 19 de abril de 2022 a 10 de maio de 2022, 
devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 
Acesse o site www.sawabonaconcursos.com.br,  clique em inscrições abertas sobre a cidade que deseja se 
inscrever. 
 
3. DAS PROVAS 
3.1 - LOCAL - DIA - HORÁRIO - A realização das provas está PREVISTA para o dia 05/06/2022, às 09:00 horas 
em local a ser publicado através do Edital de Convocação das Provas. 
 
ÀS 09h00, PARA OS SEGUINTES CARGOS PÚBLICOS: 
Procurador Jurídico 
Agente Administrativo 
Contador 

 
Para maiores esclarecimentos acessar o Edital Completo no endereço eletrônico 
www.sawabonaconcursos.com.br e www.cmondaverde.sp.gov.br ou nas dependências da Câmara Municipal 
de Onda Verde/SP, a partir de 18/04/2022. 

Onda Verde/SP, 13 de abril de 2022. 
 

 COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 

Descrição VAGA C/H 
SEMANAL 

VENC. 
R$ 

REQUISITO MÍNIMO 
EXIGIDO POR LEI 

TAXA 
DE 

INSCR. 
PROVA 

Agente 
Administrativo 01 30 2.762,91 Ensino Médio Completo R$ 60,00 OBJETIVA 

Procurador Jurídico 01 30 5.855,87 Ensino Superior Completo, 
Bacharel em Direito + OAB. R$ 80,00 OBJETIVA 

E TÍTULOS 

Contador 01 30 3.957,50 
Ensino Técnico ou Superior 

Completo, Bacharel em 
Ciências Contábeis + CRC 

R$ 70,00 OBJETIVA 
E TÍTULOS 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

LUCAS PARO GONÇALVES e ALAIZE MAGNANI DIAS. Ele, brasileiro, natural de Santa 
Albertina, Estado de São Paulo, nascido aos quinze (15) de outubro de um mil novecentos e noventa e dois 
(1992), com vinte  e nove (29) anos de idade, autônomo, solteiro, filho de WALTER LUCAS GONÇALVES e 
de dona JOAMA PARO GONÇALVES. Ela, brasileira, natural de Santa Albertina, Estado de São Paulo, 
nascida aos  quatro (04) de março de um mil novecentos e noventa e um (1991), com trinta  e um (31) anos de 
idade, farmacêutica, solteira, filha de EDINOR MARTINS DIAS e de dona SANDRA REGINA MAGNANI 
DIAS.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, dezoito (18) de abril de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 
3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, 
faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. GUSTAVO DE CASTRO AMBRÓZIO e CAROLINE CORREIA 
MOTA, sendo ELE filho de ADENILSON AMBRÓZIO e de ROSANA DE 
CASTRO AMBRÓZIO sendo ELA filha de MARCOS APARECIDO MOTA e 
de MARIA MARTA COSTA CORREIA MOTA;
2. DIEGO MARTINES RICARDO e ANA RITA COSTA SILVA, 
sendo ELE filho de ROBSON RICARDO e de KATIA ISABEL GERALDO 
sendo ELA filha de ALCIDES RODRIGUES DA SILVA NETO e de LIVIA DE 
CASSIA RAMADAN DA COSTA ALVES, brasileiros e residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 19/04/2022.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de 
São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1525 do Código 
Civil brasileiro para habilitação de casamento:

MICHAEL CONRAD STREICH AREVALO e RENATA BENCK. Ele, de 
nacionalidade Paraguaia, cozinheiro, divorciado, nascido em Paraguai, no 
dia 06 de agosto de 1974, filho de GUNTHER LUIS STREICH LOFFLER 
e de CARMEN NICOLAZA ARÉVALO FLEITAS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, operadora de caixa, divorciada, nascida em UMUARAMA, PR, no 
dia 25 de abril de 1978, filha de SAMUEL BENCK e de MARIA GERALDA 
DE OLIVEIRA BENCK. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 
1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 13 de abril de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de 
São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1525 do Código 
Civil brasileiro para habilitação de casamento:

CLAUDIO HENRIQUE DE MELLO TEIXEIRA e NICOLE PRETTI JUNCO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, bancário, solteiro, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 27 de junho de 1988, filho de CLAUDIO RIBEIRO 
TEIXEIRA e de MARA REGINA DE MELLO SIGNORINI. Ela, de nacionali-
dade brasileira, advogada, solteira, nascida em São Bernardo do Campo, 
SP, no dia 09 de março de 1991, filha de JOSÉ ALEXANDRE JUNCO e de 
MÁRCIA REGINA PRETTI JUNCO. 

LEONARDO LEAL FRANCO e MARIANA SEVERIANO VIEIRA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, cirurgião dentista, solteiro, nascido em Paranaíba, 
MS, no dia 03 de junho de 1992, filho de VALDECI FRANCO DA SILVA e de 
IVÂNIA LEAL FRANCO. Ela, de nacionalidade brasileira, cirurgiã dentista, 
solteira, nascida em Fronteira, MG, no dia 18 de agosto de 1989, filha de 
CÉLIO JOSÉ VIEIRA e de GISLAINE MARIA SEVERIANO VIEIRA. 

RENATO CALABRIA e PAULA KRAUTER CANÊO. Ele, de nacionalida-
de brasileira, médico, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 01 de 
maio de 1986, filho de SÉRGIO CALABRIA e de MARIA DA CONCEIÇÃO 
DA SILVA CALABRIA. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 08 de março de 1993, filha de ANTONIO 
CARLOS CANÊO e de ELIZABETH KRAUTER CANÊO. 

ARLAN GUSTAVO BIATI e ROSALHA CHAVES DA SILVA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 14 de março de 1995, filho de LUIS ALCIR FERNANDES 
BIATI e de FÁTIMA REGINA MAIOLI BIATI. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, fisioterapeuta, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 07 
de março de 1996, filha de ILSON APARECIDO DA SILVA e de SUELENI 
CHAVES DA SILVA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 
1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 19 de abril de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.
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CHAMPÃ & CAVIAR

A escolha do local da festa de debutante de Ana Letícia 
Cury Pavão, não poderia ter sido melhor: a emblemá-
tica Algodoeira, um legado familiar criado pelos avós 
maternos da aniversariante, Jorginho e Mazé Ribeiro 
Cury, espaço de festas onde a alegria sempre fez mo-
rada. O lugar é cheio de afeto e memória para seus fa-
miliares,além,é claro,daqueles que gostam de samba 
e antes da pandemia lotavam o espaço nos finais de 
semana. O début de Ana Letícia,foi uma noitada se-
dutora, produzida pelos pais da aniversariante,Neto 
Pavão e Ana Cristina Ribeiro Cury e pelos avós,Jorgi-
nho e Mazé e Junior Pavão e Suise Bassan,com décor 
desenhado pela avó,Mazé, que descartou o romântico 
em favor do moderno,com flores tropicais nos tons de 
laranja,ocre, amarelo e pink, através de flowers tou-
ches da Bibi Floral Designer.Plena de energias positi-
vas e uma atmosfera mágica,que misturava o frisson 
agitado da juventude dourada com o intenso prazer 
do reencontro familiar dos mais velhos acompanhan-
do com os olhos, cada movimento e desfrutando de 
enorme prazer entre os preciosos alcoóis.O brilho ser-
viu de inspiração,registrado nas roupas das mulheres 
formando um cenário encantador,em contraste com 
os trajes dos jovens que formaram o bolo vivo,todos 
em all black,inclusive Ana Letícia.Era hora de entender 
as novas tendências pós-pandemia e as abordagens 
glamourosas dadas pelos convidados com intensa 
cintilância. Os Djs Gerson e Mario Veloso, o MC Junnin 
e a sertaneja Mila Menin, deram conta da parte so-
nora.O estilo obsessivamente generoso das famílias 
anfitriãs,refletiu no banquete servido,que incluía de-
lícias da cozinha libanesa e brasileira,numa mélange 
de provocar aplausos do paladar.Incluam-se aí,os do-
ces e balas assinados pela tia da aniversariante, Lur-
dinha Ribeiro, que é vereadora em Paulo de Faria e se 
continuar com esse talento edulcorado, acaba prefeita 
daquela cidade. Ana Cristina, mãe da aniversariante, 
mostrou mais uma vez sua força determinada e sere-
na na organização da festa, que resultou numa noita-
da irretocável que exuberou-se em fascínio.

REPORTAGEM ANA LETÍCIA CURY PAVÃO. -  FOTOS MARCO CUNHA

CARNAVAL I 
Assim como os rodeios, a retomada da agenda dos sam-
bódromos do Rio de Janeiro e São Paulo esta semana,-
vão  oferecer a esperança de que a festa possa voltar a 
ser o que era, depois de uma carência reprimida de qua-
se dois anos.O maior camarote do Anhembi o Camarote 
Bar Brahma, foi repaginado para alcançar um patamar 
de experiências inédito para 7 mil pessoas e inclui dez 
estações de comida,beauty center,espaço de massa-
gem, área de customização do abadá,cassino, boate e 
até um espaço para networking

PAGODE
O Parque do Peão de Barretos é palco do evento “Sam-
ba Barretos” que se inicia amanhã e termina sábado. Na 
abertura, Dilsinho, Mumuzinho, Menos é Mais e Vou Zuar.
Na sexta-feira,Sorriso Maroto,Ferrugem,Karinah,Di Pro-
pósito,Envolvência e Akatu.E encerrando, dia 23,Zeca 
Pagodinho,Belo,Turma do Pagode Pixote e Presença. O 
Camarote Premium custa R$ 610,00; o Front stage,R$ 
290,00 e o stage, R$ 160,00.

CARNAVAL II 
O Camarote No 1, um dos maiores na Marquês de Sapucaí, 
remodelou seus pacotes que incluem hospedagem e até 
uma programação extra. Está mantida a  parceria com o 
Hotel Prodiy Santos Dumont,anexo ao aeroporto e que in-
clui uma agenda de festas exclusivas para os hóspedes.
Com a alta procura dos viajantes,as vendas do pacote  com 
estadia, para esta ano já estão esgotadas.A folia carioca 
é a mais salgada. Os ingressos chegam a R$ 3,5 mil reais 
por dia. O Camarote Arara um pouco mais barato, inclui  
gastronomia assinada pelo chef Alex Atala e o Camarote 
Fábula, performances circenses. Mas todos beiram os R$ 
3 mil por pessoa, por noite.

FESTA
O artista plástico Araguai Garcia construiu no co-
ração da Agerip, uma belíssima obra arquitetônica 
para abrigar seu atelier, e hoje inaugura o espaço 
com pompa e circunstância, recebendo amigos para 
uma festa como manda o figurino. Caprichoso e re-
quintado, o integrante da Academia Rio-pretense de 
Letras e Cultura- ARLEC, mais uma vez vai mostrar 
que, além das refinadas obras de arte que cria,tem 
estilo e bom gosto.

VIAGEM I
Juliano Guerta está regressando de um passeio 
pela Europa com a mulher Giuliane Midorikawa 
Guerta e as filhas  Georgia e Giulia. Depois de 
Portugal, foram para Amsterdã, de onde segui-
ram para a Bélgica depois para Paris. Chegaram 
ontem aqui para comemorar o Dia de Tiradentes. 

VIAGEM II
Viagem boa vão fazer Christiano Semedo e Suellen 
Nardini, Flávio e Mileny Pivotto, Frederico e Jô Fleury 
e Bruno e Danielly Tasse.Embarcam dia 22 de abril 
para participar em Amsterdã, da festa  do dia do Rei,-
de onde vão ver a temporada das tulipas em Keuke-
nhof, na Bélgica, hospedados no Albergue Poteaupré 
na abadia de Chimay de monges cervejeiros trapistas. 
Depois passam por Bruges e Bruxelas e retornam dia 
3 de maio a tempo de participar do Feijão Chic.

FESTA 
A Lide Noroeste Paulista marcou para o dia 8 de novembro 
a festa do 5º Prêmio Líderes Regionais. 

Save  The  Date

Dia 14 de Maio
No automóvel clube

U m a  f e s ta  i n e s q u e c í v e l

infoticket - 17 99125-9002

SONHO DE UMA 
NOITE DE OUTONO

CARNAVAL III 
O carnaval em Rio Preto vai passar batido. Nenhum dos 
clubes acenou com a possibilidade de haver alguma ma-
nifestação carnavalesca. Só mesmo para o ano que vem. 

CHAMPÃ & CAVIAR
* A Amici d’Itália 

realiza assembleia dia 30 de abril para a eleição dos 
membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal 

para o triênio 22/24.

*Exímia artista na culinária, 
Evanilida do Amaral,despediu-se dos plus intimes 

com um almoço na sexta-feira Santa, antes de viajar 
para Belô, onde foi rever os familiares.

Serviu um bacalhau dos deuses.

*Paulo Voltarelli deu um 
tempo em sua campanha à Presidência do Clube Monte 
Líbano e viajou na semana passada para uma pescaria 

em  Ayolas,no distrito paraguaio de Missiones.

*O Hospital de Base aguarda 
a confirmação do governador Rodrigo Garcia, para a 
homenagem que deverá prestar-lhe ainda este mês.

*Vera Nice Bonfá Martucci 
viajou dia 8 para os Estados Unidos.

*O bolsonarista Tarcísio de Freitas 
(Republicanos) confirmou retorno a Rio Preto dia 

22, sexta-feira para receber homenagem do Hospi-
tal de Base.

 *Teatro Paulo Moura apresenta o 
espetáculo Pink Floyd Experience dia 22 de maio.

*O aniversário de Norberta Gattaz 
será comemorado no Feijão Chic, dia 14 de maio.
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