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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

TERMO DE DECLARAÇÕES
que presta PAULO ROBERTO SALVADOR
Ao(S)17 dia{s) do mês de maio de 2017, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ, em Curitiba/PR, perante IVAN ZIOLKOWSKI,

Delegado de Polícia Federal, 1a Classe, matrícula n° 17.190, comigo, Escrivão(ã) de
Polícia Federal, ao final assinado e declarado, presente PAULO ROBERTO
SALVADOR, sexo masculino, nacionalidade brasileiro, divorciado(a), filho(a) de
HORACIO SALVADOR e MARIA FAUSTA GRIGOLETO SALVADOR, nascido(a) aos
06/07/1955, natural de Jau/SP, instrução ensino superior - especialização, profissão
Bancário(a), documento de identidade n° 7520155/SSP/SP, CNH 01327767704, CPF
817.603.298-00, residente na(o) Rua Xavier de Almeida, 930 - CASA, bairro Ipiranga

CEP 4211001, São Paulo/SP, celular (11)996522242, endereço comercial na(o) Rua
São Bento, 365 - 19a ANDAR, bairro Centro, CEP 1011100, São Paulo/SP, fone
(11 )32952800, email paulops.rba@gmail.com. Inquirido(a) sobre os fatos em apuração
pela Autoridade Policial, na presença de seu(sua, s) advogadofa, s) NATASHA DO
LAGO, inscrito na OAB/SP sob n° 328992, RESPONDEU: QUE sua atividade nos
últimos quinze anos de 2003 a 2016 foi dirigente sindical do SINDICATO DOS

BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, OSASCO E REGIÃO QUE desde 2009 atua como

coordenador da EDITORA ATITUDE QUE é o único administrador da ATITUDE QUE
atua com pessoa jurídica contratada pela ATITUDE para prestar o serviço de
administração QUE conhece AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO QUE o
conheceu num congresso do partido dos trabalhadores em 2010 em Brasília QUE foi

ao congresso para divulgar a REVISTA DO BRASIL QUE é comum ir a congressos
para divulgar a publicações QUE a REVISTA DO BRASIL tinha como tiragem

360.000 até 2016 QUE a partir de 2016 será somente no formato digital QUE todas
as edições anteriores estão disponíveis no site: www.redebrasil.com.br QUE a
empresa TREVISAN BDO realizou auditoria em 2009 para atestar as tiragens
apontadas QUE tratou com a AUGUSTO RIBEIRO a respeito dos contratos das fls 78
e 109 do Apenso 1 QUE em 2010 em São Paulo se encontrou na sede da SETAL
onde AUGUSTO RIBEIRO se apresentou como representantes de interesses no
SINAVAL QUE ele desejava uma valorização da nacionalização nas empresas
petrolíferas QUE o declarante o convidou a ser cotista da REVISTA DO BRASIL QUE
a REVISTA foi desenvolvida para atuar como jornalismo patrocinado focado nos
interesses do trabalhador QUE num terceiro encontro, o declarante apresentou um
orçamento de R$ 150.000,00 por mês para reportagens voltadas ao incentivo à
indústria petrolífera nacional QUE AUGUSTO RIBEIRO recusou a proposta QUE
depois, por telefone, ele aceitou a proposta por 100 mil reais por 12 meses QUE
fecharam um acordo e assinaram o contrato QUE na época os diretores da empresa
eram LUÍS CLÁUDIO MARCOLINO, IVONE SILVA, SÉRGIO NOBRE e TEONILIO
BARBA QUE conhece JOÃO VACCARI NETO do BANCO BANESPA e do
SINDICATO DOS BANCÁRIOS
QUE VACCARI não teve nenhum tipo de
intermediação nesse negócio QUE não sabe se VACCARI estava no congresso er
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QUE apresenta documento juntado no processo 50195012720154047000 que

comprova as reportagens sobre a industria petrolífera QUE antes do contrato, houve
pouco menos reportagens sobre a industria petrolífera QUE houve um acréscimo

notório nas reportagens sobre as industrias petrolíferas depois do contrato QUE antes

do contrato não havia jornalismo patrocinado de outras empresas petrolíferas exceto
os sindicatos QUE esse foi o primeiro contrato de jornalismo patrocinado QUE depois
não houve mais contratos desta natureza exceto com os sindicatos QUE apresenta as
notas de prestação de serviço com os sindicatos
QUE houve entretanto diversas
inserções publicitárias de empresas publicas e privadas QUE o editor PAULO

DONIZETTI DE SOUZA recebeu orientação do declarante para focar nesse assunto de

petróleo após a assinatura do contrato QUE o segundo contrato foi realizado em 2013
QUE no período entre abril de 2011 até a assinatura do contrato é notório que as
reportagens a respeito da industria do petróleo diminuíram QUE conhece IVONE

MARIA DA SILVA, era diretora do SINDICATO e da editora, QUE conhece CARLA
GALLANI, secretaria da editora QUE não conhece EDUARDO PEDRO(SETAL) fl 8
QUE JUVANDIA MOREIRA LEITE, sócia da ATITUDE e presidente do sindicato
QUE conhece SÉRGIO APARECIDO NOBRE, que era sócio-administrador da
ATITUDE QUE conhece JOAQUIM BARRONCAS DO NASCIMENTO QUE é o agente
comercial contratado pela editora ATITUDE QUE JOHNYS SOUZA DO NASCIMENTO
é sócio da empresa de JOAQUIM QUE MAINA EDICAO E EDITORAÇÃO DE
TEXTOS LTDA. - ME 15359574000128 é usada por seu filho para produção e curso
de teatro
QUE quer consignar que a editora ATITUDE sempre trabalhou com
transparência nas contas QUE editora somente tem uma conta bancária para facilitar
a prestação de contas QUE todas as emissões de notas e cheques são nominais
Nada mais havendo a ser consignado, determinou a Autoridade que fosse encerrado o
serrte termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado, inclusive por mim,
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. Cinüa Maria Santos Martins, Escrivã de Polícia Federal 2a Classe'

maf/ícula n° 18.343, que o lavreLAUTORIDADE
DECLARANTE
ADVOGADO(A)
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