
 

 

NOTA DE REPÚDIO 
 

A empresa Rodonave Navegações vem a público repudiar, com 
veemência, as declarações publicadas pelo Vereador Conrado 
Wolfring através das redes sociais e grupos de whatsapp. Que, de 
forma raivosa, proferiu calúnias e difamações de toda sorte contra 
esta empresa, seus funcionários e demais integrantes da sociedade. 

 Esta empresa informa que não possui qualquer benefício fiscal 
ou financeiro concedido pela Câmara de Vereadores. Que de igual 
forma não possui nenhum benefício fiscal no município de Itaituba, 
sendo uns maiores contribuintes de impostos da cidade. 

 Lembra que ao todo mais de 70 famílias trabalham na empresa 
e dela retiram o seu sustento, todos moradores de Itaituba, alguns, 
trabalhadores estão a décadas na empresa. Todos registrados como 
determina a Lei. 

 A empresa lembra que adotou, por iniciativa própria, a isenção 
da tarifa para os pedestres, como forma de apoio ao desenvolvimento 
social. São aproximadamente 34.000 pessoas atendidas 
mensalmente com essa gratuidade. 

 A empresa realizou investimentos como reformas de quadra 
esportiva, praças e da orla de Itaituba e em Miritituba. Beneficiando 
a toda sociedade com essas medidas. 

 De igual forma estuda, junto ao Departamento de Trânsito de 
Itaituba, melhorias para retirada do tráfego de veículos pesado da 
região central da cidade. O que irá requerer pesado investimento e 
irá beneficiar a todos, inclusive reduzindo o número de acidentes. 

 A Rodonave Navegações, seus proprietários e funcionários 
acreditam na cidade de Itaituba. Apoiam o seu desenvolvido e aqui 
investem. Geram emprego e renda. 

 A Rodonave Navegações nunca fez nem fará qualquer ato 
contrário ao desenvolvimento da cidade, seja a ponte ou qualquer 
outro, por entender que esse é o caminho natural do crescimento. De 
igual forma respeita as manifestações sociais por entender que é 
expressão da democracia. 



 

 

Registra que participou do desenvolvimento da cidade e irá 
continuar atuando para oferecer um serviço com segurança, contínuo 
e com respeito ao usuário, sempre em busca de melhorias. 

Esclarecemos que, diferente do que foi dito pelo Vereador 
Conrado nunca atuamos no sentido de fazer qualquer lobby ou 
exercer qualquer influência sobre a Câmara de Vereadores ou 
qualquer autoridade política ou policial. Primeiro por ser contra a 
política desta empresa e por entender que a Câmara de Vereadores 
não se deixará influenciar por qualquer influência externa que vá de 
encontro aos interesses da sociedade. Tanto que, recentemente foi 
convidada a prestar esclarecimentos das suas ações na Câmara de 
Vereadores e, quando se apresentou, recebeu questionamentos de 
todos os Vereadores. Apenas o Vereador Conrado Wolfring não 
apresentou nenhuma pergunta ou questionamento. 

Finalmente, reiteramos que o passe livre cedido a algumas 
autoridades constituídas, bem como a ambulâncias, viaturas da 
Polícia Militar, Policia Civil, Policia Rodoviária Federal, Força 
Nacional, Exercito, Marinha e Aeronáutica, dentre outras, tem o 
condão de colaborar com ações de fiscalização e exercício da 
função, sem que haja custo anos entes, promovendo a agilidade na 
realização da travessia. Sem qualquer outro intuito. 

 Por essas e outras razões esta empresa merece o respeito das 
autoridades constituídas, não podendo se manter inerte frente as 
acusações infundadas que afirma nos vídeos publicados o Vereador 
Conrado Wolfring que, pelo conhecimento jurídico que possui, 
deveria saber que calúnia e difamação é conduta tipificada no código 
penal brasileiro. 

 O departamento jurídico já está tomando as medidas cabíveis. 

 

Itaituba-PA, 07 de junho de 2021. 

A Diretoria  


