DECLARAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO

Vitória, 22 de fevereiro de 2019

Eu SIMONE LIMA SILVA, brasileira, casada, filha de Maria das Graças
Lima e de José Rufino da Silva, RG nº 18688993-ES, nascida aos 18/09/19982, inscrita
no CPF/MF sob nº 097.381.037-89, residente a Rua Armando Rosemberg de Menezes, nº
240, Ed. Solar Brezemisk, apt. 202,, centro de Vila Velha-ES, DECLARA para dos devidos
fins de direito a quem interessar que na data de 11 de Fevereiro de 2019 foi apresentada
pelo Sr LUIZ DAYR DILON JUNIOR a um empresário amigo dele para uma entrevista de
emprego, sendo solicitada que essa entrevista não poderia ser na sede do escritório do
entrevistador por motivos pessoais, tendo sido intermediador convencido que a entrevista
acontecesse fora da sede.
Declaro ainda, que a entrevista aconteceu dentro do veiculo no percurso
até a cidade de Guarapari onde o empresário teria que fazer o recolhimento de despesas
de sua casa para pagamento, sendo todo percurso acompanhado em outro veiculo pelo Sr
LUIZ DAYR DILON JUNIOR logo atrás, chegando no endereço de recolhimento o Sr Junior
subiu e não demorou mais que 05 (cinco) minutos e retornamos o percurso para Vitória.
Registro nessa declaração que no percurso de volta após a entrevista de
emprego enquanto o empresário parou no posto de gasolina em Guarapari para
abastecimento, adentrei a uma loja de conveniência e adquiri com meu recurso uma
garrafa de cerveja log neck, pergutado se não tinha problema me respondeu que não via
problema. Continuando a viagem eu de livre e espontânea vontade e sem autorização do
empresário
fiz um registro de um vídeo onde conversamos a respeito de filmes
pornográficos, que começou com o assunto do Deputado Federal ALEXANDRE FROTA ser
ator pornô e hoje ser Deputado.
Importante registrar nessa declaração que o empresário em questão
sempre manteve o respeito, em momento algum tocou em mim.
Declaro também que diante desse vídeo e sabendo ser ele um empresário
de vasto conhecimento e sendo ele casado, exigi a importancia de R$ XXXXXX (xxxxxxxxxx)
para que não divulgasse o vídeo e apagasse em mesu registro.
Nessa oportunidade DECLARO estar recebendo a importância acima
mencionada em espécie e me COMPROMETO a não divulgar, não comentar sobre a
existência desse vídeo e, me comprometo a entregar e apagar em todos os lugares registrei
sob pena de sofrer as iras da lei.
Por ser verdade firmo o presente.

__________________________________
Simone Lima Silva
CPF/MF 097.381.037-89
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