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Ao(s) 04 dia(s) do mês de abril de 2016, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante IVAN ZIOLKOWSKI, 
Delegado de Polícia Federal, 1 ª Classe, matrícula nº 17 .190, comigo, Escrivão(ã) de 
Polícia Federal, ao final assinado e declarado, presente RONAN MARIA PINTO, sexo 
masculino, nacionalidade brasileira, divorciado(a), filho(a) de Antonio Natalício Pinto e 
Joviana Santana, nascido(a) aos 06/05/1953, natural de Patos de Minas/MG, instrução 
primeiro grau incompleto, profissão Comerciante, documento de identidade nº 
18691000/SSP/SP, CPF 097.607.171-15, residente na(o) Rua Dona Carlota, 262, apto 
51, bairro Vila Bastos, CEP 9040230, Santo André/SP, fone (11 )49921856, celular 
(11)999108084, fone (11)44358114, email ronanmariapinto@dgabc.com.br. 
lnquirido(a) sobre os fatos em apuração pela Autoridade Policial, na presença de 
seu(sua, s) advogado(a, s) ELAINE MATEUS DA SILVA, inscrito na OAB/SP sob nº 
106347 e LUIZA ALEXANDRINA VASCONCELOS OLIVER, inscrito na OAB/SP sob nº 
235045, o Procurador da República DIOGO CASTOR DE MATTOS, RESPONDEU 
QUE exerce a atividade de comerciante QUE é proprietário do Diário do Grande ABC e 
empresas de transporte NOVA SANTO ANDRE, EMPRESA DE TRANSPORTE 
URBANO E RODOVIÁRIO DE SANTO ANDRE QUE nunca recebeu dinheiro de 
origem política QUE a razão de movimentar recursos pessoais pelas contas de suas 
pessoas jurídicas é porque sempre fez desta forma QUE não tem conta pessoa física 
QUE passou o controle acionário das empresas GUAIANAZES, INDAIATUBANA e 
CURUÇÁ para seus filhos que as administram QUE a ROTEDALI parou de operar com 
o poder publico QUE a VIAÇÃO CIDADE DO SOL foi incorporada pela CURUÇA 
QUE é o responsável pela administração das contas bancárias das empresas que 
administra o declarante QUE não lembra quais os créditos da empresa VIAÇÃO 
CIDADE DO SOL informadas pela RFB QUE a defesa se compromete a entregar os 
documentos para esclarecer a questão QUE sobre o motivo que levou ele comprar 
parte do jornal DIÁRIO GRANDE ABC foi que essa empresa em 2003 estava com 
dificuldades financeiras viu uma oportunidade de negócios QUE os filhos de EDSON 
DOTTO inicialmente procuraram o declarante para oferecer parte do jornal QUE 
inicialmente foram adquiridos em 2003 20% das ações QUE depois MAURY DOTTO 
vendeu 39,83% para o declarante QUE 40% restantes foram comprados de MAURY 
em 2007 QUE para isso efetivou um pagamento de aproximadamente 4 milhões de 
reais QUE esse valor obteve através de empréstimo com as próprias empresas do 
declarante QUE não sabe quais empresas do declarante emprestaram o valor QUE 
parte da documentação sobre o empréstimo foi apreendida QUE sobre seu 
conhecimento a respeito do esquema de corrupção no sistem.a de transportes na 
Prefeitura de Santo André, diss~ que n~nca praticou a_tos de corr~pção ~UE soube 
sobre esse esquema de corrupçao pela imprensa depois da moríe ~o prefeito CELSO 
DANIEL QUE não conhece MARCOS VALÉRIO FERNANDES ÓE SOUZA QUE 
conhece BRENO ALTMAN de Santos em 1993 na gestãa.~6 prefeito DAVID 
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CAPRISTANO QUE o encontro foi em Santos no gabinete do prefeito QUE teve 
depois vários contatos com BRENO a partir de 2003 QUE uma pessoa chamada 
ARTUR, pessoa ligada a DAVID CAPRISTANO, marcou um encontro com BRENO em 
2003 QUE BRENO perguntou se o declarante estava comprando o DIARIO ABC QUE 

depois BRENO disse que estava interessado em escrever colunas para o DIARIO ABC 
QUE depois BRENO manifestou o interesse em comprar parte do jornal QUE sabia 

que BRENO tinha ligação com o PT QUE no total pagou pelo jornal em torno de 28 
milhões de reais fora o passivo QUE BRENO apresentou a empresa VIA INVESTE 
que poderia realizar o financiamento para comprar comprar nova frota de ônibus QUE 
encontrou-se nessa oportunidade com BRENO FISHBERG QUE fez a negociação 
com a VIA INVESTE mas quem emprestou foi a REMAR QUE pagou parte dos 
valores em espécie QUE foram apreendidos recibos dos pagamentos na busca 
assinados pelo OSWALDO QUE pagava em torno de 319 mil reais por mês retirados 
do lucro de suas empresas QUE fez outros negócios com OSVALDO como cessão de 
crédito que não foi aceita pela RFB QUE fez uma espécie de compensação prejuízo 
causado por OSWALDO, a razão de não ter pago o restante das parcelas QUE se 
encontrou com BRENO em um hotel em São Paulo em 2004 QUE tratou com BRENO 
de um empréstimo da VIA INVEST para suas empresas QUE esse empréstimo 
tratado nao era para o pagamento do jornal QUE BRENO não estava sozinho mas 
não lembra quem eram QUE SILVIO PEREIRA não estava nesse encontro QUE 
tomou empréstimo de 5,7 milhões com a VIA INVEST QUE o contrato era de 6 milhões 
QUE os pagamentos de quitação para a REMAR foram contabilizados pela 
EXPRESSO NOVA SANTO ANDRE bem como a entrada dos recursos emprestados 
QUE não é verdade a afirmação de MARCOS VALÉRIO de que o depoente tinha 
interesse na compra o jornal Diário do Grande ABC, por conta de notícias que o 
vinculavam a morte do prefeito CELSO DANIEL QUE por volta de 2012 o vice 
presidente do jornal O TEMPO de Belo Horizonte fez uma proposta para o declarante 
vender o DIARIO ABC QUE essa pessoa de maneira aparentemente casual disse que 
iria se encontrar com MARCOS VALERIO QUE o declarante então desistiu da venda 
QUE acredita que MARCOS VALERIO tenha citado seu nome por essa negativa em 
vender o jornal QUE não tem conhecimento do contrato de mútuo feito entre a 
REMAR e 2S QUE não conhece MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA e ALBERTO 
YOUSSEF QUE não sabe sobre contrato de mútuo, encontrado na sede da ARBOR 
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, entre a REMAR e a empresa 2S 
PARTICIPAÇÕES no valor de 6 milhões de reais, envolvendo MARCOS VALÉRIO e 
OSWALDO RODRIGUES VIEIRA QUE foram pagos à REMAR algumas parcelas da 
dívida mas não lembra quanto QUE essa documentação foi apreendida QUE 
desconhecia um contrato entre 2S PARTICIPAÇÕES e a REMAR, que aparece como 
mutuária final a empresa EXPRESSO NOVA SANTO ANDRÉ, inclusive inserida 
cláusula que dispõe que no caso de descumprimento do contrato entre a duas últimas 
será rescindido o contrato QUE sobre ENIVALDO QUADRADO disse que nunca tratou 
diretamente com ele QUE não se recorda de ENIVALDO QUA_/~RADO QUE não 
tinha conhecimento de que a empresa 2S PARTICIPAÇõ9ts era utilizada por ll/ 
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MARCOS VALÉRIO para movimentação de recursos ilícitos QUE sobre a afirmação de 
MARCOS VALÉRIO, que informa que BRENO AL TMAN seria a pessoa utilizada pelo 
PT para contato com o depoente disse que não sabia que BRENO AL TMAN falava em 
nome do PT QUE BRENO AL TMAN indicou ROBERTO COSSO como editor chefe 
do jornal em torno de 2005 QUE o declarante aceitou QUE ROBERTO ficou como 
editor chefe por 4 meses QUE o declarante percebeu que o jornal estava com viés 
político favorável ao PT QUE por essa causa o declarante demitiu o editor QUE não 
tem conhecimento do porque ele teria pedido para MEIRE POZA guardar o referido 
contrato na sede de sua empresa de consultoria QUE não tem conhecimento que 
ENIVALDO QUADRADO teria ficado responsável para colher as assinaturas do 
contrato em questão QUE conhece OSWALDO RODRIGUES VIEIRA QUE não sabe 
se o conhece pessoalmente LUIZ CARLOS CASANTE QUE apresentada uma foto de 
LUIZ CARLOS CASANTE acredita ter se encontrado pessoalmente mas não tem 
certeza QUE não tem nenhum conhecimento ou envolvimento a respeito dos fatos que 
poderiam ser alvo de extorsão ao ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, JOSÉ 
DIRCEU e GILBERTO CARVALHO QUE não sabe sobre a afirmação de OSWALDO 
RODRIGUES VIEIRA, que ele e LUIZ CARLOS CASANTE tiveram comissão de 5%, 
em virtude de intermediar o contrato em questão QUE não sabia que os valores 
advindos da REMAR eram na verdade do FRIGORÍFICO BERTIN QUE questionou 
OSVALDO sobre o porque a REMAR estava realizando o empréstimo e OSVALDO 
deu a entender que seriam empresas do mesmo grupo QUE a respeito de supostas 
notas promissórias emitidas pelo declarante em favor da REMAR, como garantia do 
mútuo efetuado entre as empresas essas foram devolvidas conforme eram realizados 
os pagamentos QUE os pagamentos eram feitos na empresa DIARIO GRANDE ABC, 
sempre para o OSVALDO QUE foi tentado pagar em cheque mas OSWALDO 
RODRIGUES não aceitou QUE sempre enviava via fax orientação para a VIA INVEST 
onde depositar o dinheiro do empréstimo QUE sobre qual seria o motivo que levou a 
empresa REMAR repassar valores à MERCEDES e INDUSCAR para compra de 
diversos veículos em nome da INTERBUS, empresa esta da qual o depoente já fez 
parte do quadro societário e que seu filho é representante, respondeu que tratavam-se 
de fornecedores do declarante QUE desconhece que o FRIGORÍFICO BERTIN estaria 
envolvido no mesmo contrato de mútuo QUE nunca foi orientado por OSWALDO 
RODRIGUES para acertar os valores diretamente com o FRIGORIFICO BERTIN 
QUE OSWALDO RODRIGUES nunca entregou notas promissórias pessoalmente ao 
declarante QUE não tem conhecimento da possibilidade de dinheiro em questão ser de 
empréstimos contraídos por JOSÉ CARLOS BUMLAI através do BANCO SCHAHIN 
QUE não tem conhecimento que o dinheiro era de destinação política, mais 
precisamente do Partido dos Trabalhadores QUE não conhecimento da contratação 
pela PETROBRAS do GRUPO SCHAHIN em navio-sonda, como quitação do 
empréstimo QUE não tinha conhecimento que os valores advindos do empréstimo 
contraídos por BUMLAI foram repassados para o grupo BERTIN e posteriormente 
passadas à empresa REMAR AGENCIAMENTO E ASSESSORJA QUE não conhece 
SANDRO TORDIN e SALIM SCHAHIN QUE conhece SILVl;O\JOSÉ PEREIRA da 
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época do governo da prefeita ERUNDIDA QUE era empresário na cidade de São 
Paulo QUE o conhecia das tratativas sobre o funcionamento do transporte publico 
com a prefeitura de São Paulo QUE nunca encontrou SILVIO para tratar de negócios 
QUE sobre seu envolvimento nas campanhas políticas em Santo André, nunca doou 
para campanhas políticas QUE teve contato com JOSE DE FILLIPI JUNIOR porque ele 
foi no seu jornal QUE acredita que o último contato com ele foi quando ele era prefeito 
de Diadema QUE nunca tratou de negócios com JOSE DE FILLIPI QUE não teve 
algum envolvimento nas eleições de 201 O e 2012 QUE não possui contas no exterior, 
diretamente ou indiretamente, inclusive através de pessoas jurídicas, das quais é sócio 
ou administra QUE sabe que seu filho DANILO tem uma empresa em Miami QUE não 
sabe o que a empresa faz QUE a empresa foi usada para comprar um imóvel em 
Miami QUE sabe que filho tem contas declaradas no exterior. QUE mesmo após a 
compra do jornal foram publicadas no DIARIO GRANDE ABC diversas notícias que 
sobre a morte de CELSO DANIEL e todos investigados. Nada mais havendo a ser 
consignado, determinou a Autoridade que fosse encerrado o presente termo que, lido e 
achado conforme vai por todos assinado, inclusive por mim, 
Leonardo Carbonera, Escrivão de Federal, 3ª Classe, matrícula nº 19.315, que 
o lavrei. 

AUTORIDADE 

ADVOGADO(A) 

ADVOGADO(A) 

DIOGO CASTOR DE MATTOS 
Procurador da República 
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AO(sJ04 dia(s) do mês de abril de 2016, nesta Superintendência Regional do Departamento de 
Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante IVAN ZIOLKOWSKI, Delegado de Polícia Federal, 1ª 
Classe, matrícula nº 17 .190, comigo, Escrivão(ã) de Polícia Federal, ao final assinado e 
declarado, presente SILVIO JOSE PEREIRA, sexo masculino, nacionalidade brasileira, 
solteiro(a), fílho(a) de Odovaldo José Pereira e Maria Alice da Silva Pereira, nascido(a) aos 
04/05/1961, natural de Osasco/SP, instrução terceiro grau completo, profissão Sociólogo, 
documento de identidade nº 11397413/SSP/SP, CPF 032.824.968-85, residente na(o) Rua 
Doutor Seng, 287, apto 91, bairro Bela Vista, CEP 1331020, São Paulo/SP, celular 
(11 )996541313, email sjosepereira@gmail.com. lnquirido(a) sobre os fatos em apuração pela 
Autoridade Policial, na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) LUIS ALEXANDRE RASSI, 
inscrito na OAB/DF sob nº 23299, presente o Procurador da República DIOGO CASTOR DE 
MATTOS, RESPONDEU: QUE é cozinheiro QUE trabalha com essa atividade desde 2005 
QUE trabalha no restaurante TIA LELA QUE recebeu em 2004 quando era secretario geral do 
PT um veículo da marca Land Rever da empresa GDK QUE um dia estava com CESAR, 
presidente da GDK, e disse que o poder era efêmero e que o importante era realizar os 
sonhos, comentou que era um sonho ter um jipe de guerra QUE foi encontrar com 
GUIMARAES que era presidente do BANCO POPULAR QUE então CESAR chegou com o 
carro QUE falou com VIVIAN PERPETUO, secretaria do secretario geral QUE disse para ela 
procurar CESAR e saber qual o valor do carro para QUE queria entregar um Ecosport na troca 
pagar pelo jipe QUE declarou o carro no imposto de renda QUE não viajou com FERNANDO 
ANTONIO GUIMARÃES HOURNEAUX DE MOURA no ano de 2004 em avião emprestado 
pela empresa GDK para distribuir dinheiro para campanhas eleitorais (especificamente para o 
Rio de Janeiro, Vitória, Cariacica e Fortaleza). QUE o objeto social da DNP EVENTOS era uma 
empresa de eventos e o local de funcionamento empresa era nos fundos do restaurante TIA 
LELA QUE tinha somente um funcionários QUE realizou diversos eventos no restaurante 
desde 2005 até a presente data QUE eram eventos todos os finais de semana QUE os 
eventos são de 100 a 400 pessoas QUE não lembra o faturamento anual QUE em todos os 
eventos foram emitidos notas fiscais QUE vendeu um pacote promocional de cestas para a 
OAS presentear seus clientes e funcionários QUE recebeu por esse pacote de cesta em torno 
de 80 mil reais QUE essas cestas foram fornecidas também para a UTC QUE não sabe dos 
serviços para a CONSTRUTORA OAS nos anos de 2009 a 2011, os quais atingiram o 
montante de R$ 486.160,00 QUE conhece Leo Pinheiro da OAS do governo da prefeita 
Erundina QUE perderam o contato e voltou falar com Leo Pinheiro na eleição de Lula QUE 
como o declarante coordenação o cadastro de indicações para o governo QUE efetivamente 
não fazia as nomeações QUE quem escolhia e nomeava era a Casa-civil e os ministérios 
QUE os empresários achavam que o declarante nomeava as pessoas QUE todos achavam 
que o declarante tinha o poder de escolher e nomear QUE Leo Pinheiro e outros empresarios 
o procuram porque achavam que o declarante era poderoso dentro do partido QUE o e-mail 
datado de 20/02/2011 em que Leo Pinheiro envia a seguinte mensagem "Caro Silvinho, Vc viu 
a proposta. O que achou? Leo Pinheiro"? era na verdade sobre uma sugestão que Leo tinha 
mandado para o declarante para realizar um projeto de revista de culinaria no Brasil QUE 
prestou para a UTC ENGENHARIA declarados no ano de 2011, os quais atingiram o 
montante de R$ 35.722,29, provavelmente serviços de fornecimento de cestas de natal como 
para a OAS QUE manteve contato na UTC ENGENHARIA para a contratação de tais servic,o~ 
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direto com RICARDO PESSOA QUE não sabe porque a UTC ENGENHARIA declarou os 
serviços no valor de R$ 22.522,50 e a DNP EVENTOS no montante de R$ 35.722,29 QUE a 
relação que possui com JULIO GERIN CAMARGO é a mesma com os demais empresários 
QUE não conhece a empresa TREVISO DO BRASIL EMPREEDIMENTOS QUE o 
recebimento de 12 mil pode ter sido pagamento da OAS ou UTC QUE conhece AUGUSTO 
RIBERITO MENDONÇA NETO QUE foi apresentado por VACCARI QUE fez um trabalho de 
monitoramento eleitoral QUE esse serviço empresa PROJETEC PROJETOS E 
TECNOLOGIAS, de AUGUSTO, ensejou o recebimento de R$ 154.000,00 no ano de 2010 
QUE subcontratou outra empresa de GUSTAVO VENTURI para esse serviço QUE não 
conhece serviços prestados para a FX COMUNICAÇÕES GLOBAL declarados nos anos de 
2013, os quais atingiram o montante de R$ 43.000,00 QUE pode ser um serviço de 
monitoramento eleitoral para a VALDEMIR FLAVIO PEREIRA GARRETA QUE alugou para a 
campanha de FERNANDO HADDAD carros de som pelo montante de R$ 250.00,00 QUE 
alugava as peruas de pessoas físicas QUE o objeto social da empresa CENTRAL DE 
EVENTOS era organização de eventos QUE funcionava na Raposo Tavares, km 19 QUE 
tinha 5 empregados fixo e sócios da CENTRAL DE EVENTOS era o declarante o DOUGLAS 
PINHEIRO QUE os principais serviços prestados pela CENTRAL DE EVENTOS foram a 
campanha do Lula em 2006 QUE diante das vultosas quantias recebidas pela CENTRAL DE 
EVENTOS declaradas em prestações de contas eleitorais, como eram prestados tais serviços 
e quais eram as empresas subcontratadas para a realização de tais serviços aduz que tinha 
que pagar os diversos subcontratados QUE não lembra de serviços prestados para a TOME 
ENGENHARIA declarados no ano de 2009, ensejando o recebimento de R$ 38.800,00 QUE 
não conhece ADIR ASSAD QUE não sabe o que ensejou o recebimento de 50.000,00 da 
empresa SP TERRAPLENAGEM em 22/09/2009 QUE FERNANDO ANTONIO GUIMARÃES 
HOURNEAUX DE MOURA não tinha cargo dentro do PT QUE FERNANDO DE MOURA era 
amigo de JOSE DIRCEU QUE tinha relação de amizade pelo partido QUE não teve 
participação na aprovação do nome de RENATO DE SOUZA DUQUE para a diretoria de 
serviços da PETROBRAS QUE quem decidiu a escolha dele foi o governo QUE não é 
verdade o que JOSÉ DIRCEU afirmou em interrogatório em Juízo, que RENATO DE SOUZA 
DUQUE foi indicação do depoente QUE os valores recebidos da UTC, OAS e TOMÉ não são 
tem relação como uma forma de "cala boca" pelo caso mensalão QUE a relação que possui 
com JULIO CESAR DOS SANTOS é de amizade QUE conhece a empresa TGS 
CONSULTORIA QUE não conhece as operação financeiras que manteve com JULIO CESAR 
DOS SANTOS e a TGS CONSULTORIA QUE o patrocínio da PETROBRAS para o projeto 
cinemamostra de Varão, o qual foi executado pelas empresas TGS CONSULTORIA e 
CENTRAL DE EVENTOS E PRODUÇÕES. 
(http ://noblat. og lobo.globo. com/noticias/noticia/2007 /06/o-em presario-silvio-pereira-63946. htmt 
consultado em 30/03/2016) foi contratado antes do declarante ser sócio QUE possui imóvel na 
Avenida Professor Francisco Morato, 2203, ap. 83 QUE pagou o imóvel adquirido da TGS 
CONSULTORIA no montante de R$ 65.000,00 com cheques QUE não tinha em conhecimento 
que a TGS CONSULTORIA está envolvida na lavagem de ativos de JOSÉ DIRCEU, fato que é 
objeto de acusação QUE a justificativa para a valorização de tal bem, posto que após dois 
anos da compra, em 2010, vendeu tal bem por R$ 220.000,00 é a valorização do mercado 
QUE esse imóvel da Rua Gasparino Lunardi, 313, pertence à sua mãe QUE DEBORAH 
NEISTEIN atuava nas empresas DNP e CENTRAL DE EVENTOS ajudando o declarante na 
administração QUE conhece RONAN MARIA PINTO mas nunca teve contato mais próximo 
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com ele QUE não tem conhecimento de chantagem sofrida por GILBERTO CARVALHO, LUIZ 
INÁCIO LULA DA SILVA e JOSÉ DIRCEU de RONAN MARIA PINTO QUE não solicitou para 
MARCOS VALÉRIO participar de reunião com RONAN MARIA PINTO no HOTEL MERCURE 
(HOTEM PUMA), localizado na Avenida 23 de maio em São Paulo QUE participou de tal 
reunião QUE BRENO AL TMAN era ligado ao JOSÉ DIRCEU e WLADIMIR POMAR QUE não 
acha que BRENO era a pessoa utilizada pelo PT para ser o contato com RONAN MARIA 
PINTO QUE viu uma vez JOSÉ CARLOS DA COSTA MARQUES BUMLAI no saguão do hotel 
LEHOTEL, em 2002 ou 2006 QUE não sabe informar sobre a destinação de parte (cerca de 
R$ 6.000.000,00) dos valores emprestados por JOSÉ CARLOS BUMLAI junto ao BANCO 
SCHAHIN em favor de RONAN MARIA PINTO QUE não sabe de algo que envolva LULA, 
JOSÉ DIRCEU E GILBERTO CARVALHO na morte de CELSO DANIEL QUE não tem 
conhecimento a respeito dos fatos vinculados à morte do ex-prefeito de Santo André, CELSO 
DANIEL QUE depois do mensalão, não teve atividade política nem teve contato com membro 
do governo. Nada mais havendo a ser consignado, determinou a Autoridade que fosse 
encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado, inclusive por 
mim, , Leonardo Carbonera, Escrivão de Polícia Federal, 3ª Classe, 
matrícula nº 19.315, que o lavrei. 

AUTORIDADE : ..... 

DECLARANTE · 

ADVOGADO(A) 
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