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Aocsi27 dia(s) do mês de novembro de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
DE POLICIA FEDERAL NO PARANÁ, em Curitiba/PR, perante CHRISTIAN ROBERT 
WURSTER, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nº 9.417, comigo, 
Escrivão(ã) de Polícia Federal, ao final assinado e declarado, presente VALDEMIR 
FLÁVIO PEREIRA GARRETA, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), 
filho(a) de FRANCISCO APARECIDO GARRETA e MARIA VALZELINDA PEREIRA 
GARRETA, nascido(a) aos 10/11/1964, natural de São Paulo/SP, instrução ensino 
superior - graduação, profissão Empresário, documento de identidade nº 
81099952/SSP/SP, CPF 076.437.108-80, residente na(o) Rua padre Joao Manoel, 
654, 7 Andar, bairro Jardins, São Paulo/SP, email vflavio@uol.com.br. lnquirido(a) 
sobre os fatos em apuração pela Autoridade Policial, na presença de seu(sua, s) 
advogado(a, s) DANYELLE DA SILVA GALVÃO, inscrito na OAB/PR sob nº 40508, 
advertido dos seus direitos constitucionais, inclusive de permanecer calado e de 
ser assistido por advogado, RESPONDEU: QUE foi durante muito tempo militante 
político do PT, sendo que em 2009, constituiu uma empresa de comunicação FX 
GLOBAL, pelo que passou a prestar serviços nessa área; QUE pelo que lembra os 
seus principais clientes em 2009 eram a TOM BRASIL, CARTA CAPITAL, FORJA 
TAUROS, HOPI HARI, ROTAS DAS BANDEIRAS; QUE a partir de 2010 criou a 
empresa MARCA COMUNICAÇÕES destinada a atender o público privado, ficando a 
FX destinada ao atendimento de clientes eleitorais e do setor público; QUE a MARCA 
COMUNICAÇÃO, que passou a se chamar COMUNICAÇÃO MAIS, possuía uma 
carteira de 30 clientes, dentre os quais OAS, INVEPAR, METRÔ DO RIO, CBPO, 
CONSTRUTORA EMPAR SANCO, e ODEBRECHT, chegando no ano de 2015 de ter 
um faturamento mensal da ordem de R$1 .700.000,00, com uma carteira de 80 
colaboradores; QUE a FX atuou até 2012 fazendo campanhas eleitorais para vários 
partidos, entre eles o Diretório Nacional do PT, o Diretório Estadual de SP do PT e 
também, por exemplo, a campanha de GABRIEL CHALITA; QUE depois realizou 
campanhas no PERU entre 2013 e 2014; QUE após 2013 o declarante deixou de ser 
filiado ao PT; QUE a relação com JOÃO VACCARI possui vários momentos, isto é, o 
primeiro momento ocorreu na greve de 1983, mas nunca teve uma relação próxima, 
até ele vir exercer o cargo de tesoureiro do Diretório Nacional do PT; QUE a partir de 
ele assumir a tesouraria do partido, manteve relações com ele no âmbito comercial e 
pessoal; QUE em 2014 fez a campanha do PT em São Paulo e no Rio de Janeiro para 
governador e ambas ficaram devendo um total de R$27 milhões, sendo que nesse 
período intesinficou os contatos com VACCARRI; QUE em 2012 fez 06 campanhas 
municipais para o PT e VACCARI disse para ficar tranquilo porque o Diretório Nacional 
saldaria os pagamentos ainda durante as campanhas, o que foi feito, através de 
transferências entre os diretórios; QUE em 2014 o pagamento devido não ocorreu, 
tanto que até hoje processa os diretórios do PT em São Paulo e no Rio de aneiro, 
tendo conseguido o bloqueio de contas do diret?rio paulista; QU~ não tem rela ão com 

1 a PETROS nos últimos quinze anos; QUE e colega de LUIS CARLOS A ONSO.~ 
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FERNANDES governo no municlpio de São Paulo no período de 2003/2004 e 0 
reencontrou quando_ele assumiu a presidência da PETROS; QUE sabe dizer que'Luls 
CARLOS é ~conom,sta, mas desconhece a experiência dele no mercado; QUE após 
ele ser pres1d_ente da PETROS passou a ter mais contatos com LUIS CARLOS, pois 
pre~tava serviços a INVEPAR; QUE a INVEPAR era uma empresa de logística cujos 
~~C)OS ~ram a ~ETRO~, PREVI, FUNCEF e OAS; QUE diante disso LEO PINHEIRO 
rn1c1ou Jantares rnforma1~ entre o declarante, CARLOS BORGES (diretor da FUNCEF), 
GUTAVA ROCHA (presidente da INVEPAR), o próprio LEO PINHEIRO (presidente da 
?~S), ANTONIO CARLOS MATA PIRES (vice-presidente da OAS), cujos encontros se 
limitaram a duas oportunidades, mas com mais frequência se reuni com LEO 
PINHEIRO e LUIS CARLOS; QUE os contatos com LUIS CARLOS passaram a ser 
intensos, porém não diários; QUE também tinha relação com ele por conta de prestar 
informações sobre a situação de empresas pertencentes ao grupo INVEPAR relativas 
a preservação da imagem; QUE também teve relação com CARLOS FERNANDO 
COSTA, da PETROS, porque ele virou presidente da PETROS e passou a tratar esses 
assuntos com ele; QUE acredita que a formação de CARLOS FERNANDO COSTA 
seja de economista, mas não não conhece a experiência dele no mercado; QUE a 
respeito de LEO PINHEIRO, o conheceu inicialmente em 1992 e o procurou em 2009, 
quando constituiu a MARCA, para prospecção de negócios; QUE em 2010 passou a 
trabalhar com a área internacional da OAS, sendo que em 2011 , a partir do sucesso na 
campanha presidencial no PERU, passou a trabalhar para a OAS CONSTRUTORA, 
momento em que os contatos com o Sr. LEO PINHEIRO se tornaram praticamente 
diários; QUE tal relação durou até a prisão de LEO PINHEIRO em 2014; QUE 
continuou prestando serviço â OAS até o vencimento do contrato em agosto de 2015; 
QUE alguns meses depois do dito vencimento do contrato com a OAS, a INVEPAR 
encerrou o contrato com a COMUNICAÇÃO MAIS o que levou, em termos práticos, a 
inviabilização da empresa, tendo sido obrigado a vender ativos pessoais para arcar 
com os custos pessoais e da empresa (indenização trabalhista, REFIS, etc.); QUE 
conversou com LÉO PINHEIRO sobre a sucessão na presidência da PETROS em 
2014, pois ele tinha muita preocupação que assumisse alguém oriundo da área 
financeira da PETROBRAS, tanto que, pediu ao declarante para que tentasse 
convencer LUIS CARLOS a voltar atrás. Porém, LUIS CARLOS se recusou a falar com 
o declarante; QUE mostrada amensagem contida no Evento 2 ANEXO66 dos autos, 
sobre mensagem de 11/01/2014, em que o senhor perguntou para LÉO PINHEIRO se 
ele tinha novidades sobre a PETROS ("news da petros'), ao que LÉO PINHEIRO 
respondeu fazendo relato sobre a situação da sucessão na presidência da PETROS, 
respondeu que o interesse no assunto era porque se a sucessão na PETROS se 
desse para CARLOS COSTA ou NEWTON CARNEIRO estaria de certa forma 
preservadas suas relações comerciais com a INVEPAR; QUE portanto a informação 
tinha uma importância estratégica especial; QUE tanto RAMIL TON LIMA MACHADO 
JÚNIOR, quanto MATEUS COU~INH~ DE SÁ OLIVEIRA, da OA,S er~m assessores 
da presidência da empresa e por Iss~ tinha contato com ambos, a~e,:n disso, o Sr. LEO 
PINHEIRO determinou que os recebimentos de recursos em especIe da OAS fossem 
tratados pelo declarantes com eles; QUE não teve outra espécie de relacionamento 
com ambos; QUE em relação a ODEBRECHT, es_clarece que em 2011, a campanha a 
presidência do PERU ficou devendo US$700 mil ao declarante e JORGE BARATA 
pediu para O declarante para receber no Brasil, em espécie, de FER ANDO 
MIGLIACCIO; QUE FERNANDO era o coordenador do Seto~ de o~ raçõe~ ~ 
Estruturadas, ou seja, a pessoa a quem o declarante passava as mformm~aes par~ 
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entr~~ em contato com a secretária de PAUL ATIT, marcou uma reunião; QUE na 
reuniao se apresentam na ODEBRECHT, PAULO MELO e outra pessoa cujo nome 
não se r~corda (não sendo PAUL ATIT); QUE PAULO informa que vão arcar com 0 
compr~m,sso e a ODEBREC~T _pede o endereço para a entrega do dinheiro que 
montaria a ordem de R$2 mrlhoes; QUE a ODEBRECHT realizou a entrega dos 
valores nos FLATs determinados pelo declarante, pelo que WILLIAN retirou nos FLATs 
a encomenda e a entregou no mesmo endereço na Faria Lima, aos cuidados de 
F~LIPE; Q~E em j~neiro ~e 2015, PAULO MELO informa que, por decisões superiores 
nao pagariam n:,ars a_ diferença restante; QUE deseja acrescentar também que 
apresentou marnfestaçao no MPF, em 17 de abril de 2017, tão logo houve a 
homologação e divulgação da delação da ODEBRECHT, a fim de prestar 
esclarecimentos sobre os fatos que o envolveram e apresentar suas declarações de IR 
e colocar disposição seus próprios sigilos; QUE a petição tem o número de 
PR-PR00011396/17; QUE no inicio do mês subsequente fez contato com a Força 
Tarefa da Lava Jato para tratar de formalizar acordo de colaboração; QUE foram 
entregues anexos nos quais o declarante narra os fatos apurados nesta operação; 
QUE inclusive o declarante compareceu com sua advogada em reunião com a 
Procuradoria da República, oportunidade em que relatou os fatos e esclareceu 
eventuais dúvidas sobre questões formuladas pelo procuradores; QUE foi nesta 
oportunidade que foi negada a continuidade de um eventual acordo; QUE deseja 
esclarecer que a sua defesa tentou diversas vezes obter acesso aos autos relativos as 
declarações da ODEBRECHT sobre a TORRE PITUBA; QUE tal pedido se repetiu 
também na 13.ª Vara Federal de Curitiba/PR e também foi negado; QUE quer 
consignar que sempre que intimado colaborou com as investigações, seja na justiça 
comum ou no STF; QUE coloca a disposição a entrega das notas fiscais de prestação 
de serviço emitidas contra quaisquer clientes, inclusive a OAS, assim como qualquer 
comprovação de trabalhos realizados; QUE após os episódios que envolveram o nome 
do declarante, perdeu quase todos os clientes, restando apenas um, pelo que, a fim de 
arcar com o sustento da própria família, manutenção da empresa em funcionamento, 
foi obrigado a vender patrimônio; QUE tendo em vista a exposição do declarante na 
mídia e dificuldade de vender os imóveis, fez negócio com três deles com um dos 
sócios, o qual, por sinal, habita um dos imóveis; QUE esse sócio é EL TON PEREIRA; 
QUE perguntado sobre um documento encontrado na casa do declarante no qual 
consta um relatório com dados do telefone 11-98456-2837, constando que seu relator 
teria "efetuado um levantamento em torno do telefone 11-98456-2837 e apuramos que 
o mesmo se encontra cadastrado em nome de JOSÉ LUIZ SAMMARCO JUNIOR", 
mencionando ainda o número de CPF de JOSÉ LUIZ, o endereço residencial dele, 
data de nascimento, filiação e endereço comercial na Superintendência da Polícia 
Federal em São Paulo, respondeu que a mulher do declarante tem uma pequena 
revenda de bijuterias, sendo que dois fornecedores que estavam em dívida com ela, 
tinham recebido e deixaram de entregar a mercadoria; QUE a esposa do declarante 
forneceu os dois telefones e o declarante solicitou a um detetive que identificasse o 
endereço, pelo que foi gerado o referido relatório; QUE neste instante ~ediu par~ falar 
com a própria esposa, a fim de melhor esclarecer os fatos, o qu~ permite seJa feito na 
presença da Autoridade Policial e de sua advogada; Q_U_E apó~ ligar para sua esp?sa, 
ela confirmou esses fatos e disse que o telefone do policial esta na agenda dela e ficou 
de checar com os dois fornecedores o m~tivo d~ _terem_ passado aquele te~e!on como 
sendo deles; QUE deseja consta~ que ~ao esta investigando ~enhum pohc1al ederal, 
ou mesmo pediu para que alguem o fizesse; QUE nunca foi preso ou pro es~ado "(' 
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criminalmente antes. Nada mais havendo a ser consignado, determinou a Autoridade 
que fosse encerrado o presente termo que lido e achado conforme vai por todos 
assin.ado, inclusive por mim. · . Alexandre José Matioskí, Escrivão de 
Policia Federal, 3ª Classe, matrícula nº 19.112, que o lavrei. 
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