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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

TERMO DE DECLARAÇÕES

que presta DALTON DOS SANTOS AVANCINI

AO(S) 06 dia(s) do mês de maio de 2015, nesta Superintendência Regional do

Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA

SILVA, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula n° 8.190, comigo,

Escrivão(ã) de Polícia Federal, ao final assinado e declarado, presente DALTON DOS

SANTOS AVANCINI, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de

SIDNEY AVANCINI e MARIA CARMEN MONZONI DOS SANTOS AVANCINI,

nascido(a) aos 07/11/1966, natural de São Paulo/SP, instrução terceiro grau completo,

profissão engenheiro, documento de identidade n° 17507332/SESP/SP, CPF

094.948.488-10, residente na(o) Rua Doutor Miranda de Azevedo, 752, apto 117,

bairro Vila Anglo Brasileira, CEP 05027000, São Paulo/SP, celular (11)96352553,

email avancini@camargocorrea.com, devidamente assistido por sua advogada ANA

FERNANDA AYRES, OAB/SP 291728. com escritório na Rua Bela Cintra, 756,

conjunto 12, São Paulo/SP, fone 11 26793500, inquirido, RESPONDEU: QUE , presta

os presentes esclarecimentos com base no acordo de colaboração anteriormente

firmado com o MPF e com a Policia Federal; QUE , apresenta nesta oportunidade

alguns elementos de sua agenda entre 2009 e 2012, sendo que destes compromissos

constam os encontros mantidos com as empresas componentes do cartel, conforme

declarado em seus termos de colaboração; QUE , acerca desses documentos hora

apresentados, os quais lhe foram fornecidos pela empresa CAMARGO CORRÊA, por

meio do escritório LEVY SALOMÃO, destaca uma reunião havida empresa ANDRADE

GUTIERREZ no dia 12/09/2011, oportunidade em que provavelmente foi discutida a

participação das empresas do cartel na TUBOVIAS do COMPERJ; QUE , essa reunião

se deu apôs o bid, onde foram vencedoras CAMARGO/OAS/SETAL, onde o preço nao

fora aceito pela PETROBRAS, que promoveu o rebid; QUE , a reunião teria como

objetivo fechar o acordo para o rebid dessa obra, todavia o mesmo não fora exitosq

não sendo fechado o acordo para as TUBOVIAS, o que resultou na liberação da£

empresas para apresentarem as suas propostas, considerando inclusive a informação—^

de que a PETROBRAS teria convidado empresas menores para apresentarem as suas

propostas; QUE , presume que essa iniciativa da estatal não tenha uma explicação

comercial lógica; QUE , foram convidadas para essa reunião do dia 12/09/2011 as

pessoas de RICARDO PESSOA, MÁRCIO FARIAS, ILDEFONSO COLARES, ELTON

NEGRÃO, OTHON MORAES, AGENOR MEDEIROS e copiadas no email do convite

as provavelmente secretarias RAQUEL VERGUEIRO PRADO, CCALIXTO (CLAUDIA

CALIXTO), EMILENE COSMO DA SILVA ANDRADE (ANDRADE GUTIERREZ),

MARIA. BROTAS (UTC) e PTOMASELLI (ODEBRECHT); QUE , considerando as

empresas convidadas, muito provavelmente foram discutidos outros pacotes de obras

da PETROBRAS nessa reunião; QUE, acha provável que a anotação referente ao dia

14/10/2009, onde consta "reunião fechamento SCHAHIN HCC" esteja relacionada ao

fechamento da proposta quanto ao pacote de obras do HCC do COMPERJ; QUE ,

observa que essa pratica estava de acordo com a diretriz do cartel em eventualmente
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atender os interesses das empresas menores eis que a obra seria de fato executada

pela CAMARGO; QUE , destaca que a licitação do HCC do COMPERJ acabou sendo

vencida pela ALUSA, a qual veio a apresentar proposta inexequivel; QUE , perguntado

se o preço da obra de terraplenagem da RNEST, objeto do contrato

0800.0033808.07.2 em que a CAMARGO foi consorciada com a ODEBRECHT,

GALVAO ENGENHARIA e QUEIROZ GALVAO foi objeto de sobrepreço a fim de

custear os valores a serem pagos a titulo de propinas, diz não recordar embora isso

possa ter ocorrido; QUE , acredita que os valores pagos a titulo de propina tenham

sido negociados de forma individual pelas empresas, eis que a CAMARGO veio a

pagar 8.7 milhões de reais a titulo de propina em favor da campanha de EDUARDO

CAMPOS para o Governo de Pernambuco por meio de um contrato fictício com a

MASTER TERRAPLENAGEM, junto ao CONSÓRCIO CNCC, onde a CAMARGO era

lider e poderia operacionalizar tais pagamentos sem ter de dar explicações, conforme

detalhado no seu termo de colaboração numero 10; QUE , presume que os demais

consorciados tenham feito o mesmo, observando que, conforme mencionado naquele

termo, MÁRCIO FARIA DA SILVA, Diretor da ODEBRECHT disse que esse valor sobre

a terraplenagem da RNEST seria devido; QUE , pelo que recorda essa conversa com

MÁRCIO FARIA se deu pessoalmente, estando presente também EDUARDO LEITE;

QUE , no tocante a existência de sobrepreço em alguns itens do contrato da

terraplenagem da RNEST, o que considera bastante provável, acrescenta ainda que a

lider desse consórcio e os representantes das empresas junto a obra poderão fornecer

mais detalhes acerca disso, eis que a inserção de valores adicionais é uma tarefa um

tanto complexa, sendo certo que esse pacote inclusive foi alvo de questionamentos

pelo TCU nesse aspecto; QUE , perguntado se no caso presente como a CAMARGO

seria ressarcida dos mais de oito milhões de reais que veio a pagar pos conta dessa

obra, informa que o valor seria devolvido no lucro global do consórcio, ja inflacionado

pelos valores acrescidos com essa finalidade; QUE , conforme anteriormente

mencionado nos seus termos de colaboração 02 e 14, no caso das obras capitaneadas

pela CAMARGO o custo da propina era inserido na rubrica "contingências" o qual

demandava diversos fatores variáveis, como clima (caso nao houvesse o pagamento

de verbas de chuvas), fatores trabalhistas, riscos técnicos, riscos financeiros, dentre'

outros itens; QUE , essa medida tinha por objetivo inclusive sustentar eventual
questionamento acerca do sobrepreço, eis que a discussão seria em torno de questões

estatísticas, sem um elemento concreto ou um único fator que pudesse indicar a

majoração de fato se buscava implementar; QUE , perguntado o que sabe acerca da

empresa CONSTRUCTORA DEL SUR, com sede no Panamá, diz não recordar day

mesma; QUE , perguntado qual empresa brasileira atuava naquele pais, afirma que

tinha maior penetração naquele pais era a ODEBRECHT, sendo que a CAMARGO

CORRÊA, ao que sabe. teria sido convidada pela ODEBRECHT para a realização de

estudos acerca da participação na ampliação do canal do Panamá; QUE , perguntado

acerca da utilização de financiamento do BNDES para a realização de obras no

exterior, afirma que a CAMARGO atuou na Angola e Venezuela, ao que se recorda,

sendo que nesses casos teve de conseguir os os contratos para depois tentar obter o

financiamento junto ao BNDES para a execução da obra; QUE , assevera que a

IPLN01339/2014 fls. 2/3



SR/DPF/PRj

Fl:

Rub:

obtenção desses financiamentos foi extremamente burocrático e difícil, acreditando

que parte do financiamento das obras da Venezuela ainda nao tenha sido liberado.

Nada mais havendo a ser consignado, d*

presente termo que, lido e achado confori ne vai por todos assinado.

AUTORIDADE :

DECLARANTE :

ADVOGADA :

LTON DOS SÀNTiJ)S AVANCINI

erminou a Autoridade que fosse encerrado o
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LEVY& SALOMÃO

ADVOGADOS

Assunto: Reunião com CNO

Local: Em principio Rio

Inicio: qua 20/10/2010 14:30

Fim: qua 20/10/2010 18:00

Recorrência: (nenhuma)

Organizador: Dalton Santos Avancini



LEVY& SALOMÃO

ADVOGADOS

Assunto: Reunião sobre Comperj

Início: seg 10/01/2011 14:00

Fim: seg 10/01/2011 17:00

Recorrência: (nenhuma)

Organizador: Dalton Santos Avancini



LEVY& SALOMÃO

ADVOGADOS

Assunto:

Local:

Início:

Fim:

Recorrência:

Organizador:

Fone (11)8149-1956

Sr. Argenoi - OAS

Praia de Botafogo, 440 -18° andar

seg 28/02/201115:00

seg 28/02/2011 16:30

(nenhuma)

Dalton Santos Avancini



LEVY& SALOMÃO

ADVOGADOS

Assunto:

Local:

Inicio:

Fim:

Recorrência:

Status da reunião:

Organizador

Reunião sobre E&P

Rio de Janeiro

qui 08/09/2011 09:30

qui 08/09/2011 12:30

(nenhuma)

Organizador da conferência

Dalton Santos Avancini



LEVY& SALOMÃO

ADVOGADOS

Assunto: Fechamento com Shain - HCC

Início: qua 14/10/2009 15:00

Fim: qua 14/10/2009 17:00

Recorrência: {nenhuma)

Status da reunião: Organizador da conferência

Organizador: Dalton Santos Avancini

Participantes necessários: Dalton S. Avancini; Eduardo Hermelino Leite



LEVY& SALOMÃO
ADVOGADOS

ANA PAULA MARTINEZ

(11)3555-5059

amartinez@levysalomao.com.br

ALEXANDRE DITZEL FARACO

(11)3555-5116

afaraco@levysalomao.com.br

AV BRIG FARIA LIMA, 2601

12° ANDAR-01452-924

SÃO PAULO - SP - BRASIL
TEL(11)3555-5000

FAX( 11)3555-5048

SBN - Q 1 - BL B - N" 14 - ED CNC

2o ANDAR - SL 201 - 70041 -902

BRASÍLIA- DF - BRAZIL
TEL+55 61 2109-6070

FAX+55 61 2109-6091

PRAIA DE BOTAFOGO. 440

15° ANDAR-22250-908

RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL

TEL(21)3503-2000

FAX(21)3503-2035

www levysalomao.com br

4042/15492

São Paulo,

5 de maio de 2015

Dr. Pierpaolo Cruz Bottini

Dra. Ana Fernanda Ayres Delloso

Bottini & Tamasauskas Advogados

Rua Bela Cintra, 756 cj 12 - Consolação

São Paulo-SP - Brasil - 01415-000

Ref.: Resposta à solicitação de documentos feita em 04 de maio de 2015

Caros Drs. Pierpaolo e Ana Fernanda,

1- Em 04 de maio de 2015, Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.

("Companhia") recebeu requerimento do Sr. Dalton dos Santos Avancini, por intermédio de

V.Sas., para que apresentasse documentos relacionados a (i) dados de composição do

consórcio da obra da REPAR; (ii) dados da composição do consórcio da obra do Centro

Administrativo de Vitória; (iii) dados da composição dos consórcios de todas as obras

contratadas pela Companhia com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (anos de 2004 a

2014); e (iv) agenda e e-mails relacionados ao seu cliente nos anos de 2004 a 2014.

2- Em atendimento a esse pedido, e como demonstração de boa-fé e espírito

cooperativo, encaminhamos os documentos relevantes requeridos e que foram selecionados ao

longo da investigação interna feita pela Companhia sobre os fatos apurados no bojo da

"Operação Lava Jato", com o suporte do escritório de advocacia Levy & Salomão Advogados

e a empresa de auditoria forense KPMG.

Atenciosamente,

ma Paula Martinez
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ADVOGADOS

Docuntnt IO; OJ.104.33230

From Dalton Santos Avancr:

■^o=mcrosoítontr*'ou=exch3nqe adnrstrativ* group

VJbhf23í(;d2327494f

6cecda2f>

To Eduardo Hermelno Ltue

-.o=rr«roso(toftir>e.lou=ej(Cí«n9e admrv-strative group

Víb*f23S;€7927(ÇIM85(H8

Ce:

Bcc:

Sub*ct F*d CONFIRMAÇÃO: Reunâo 12' às 15h em SP
Da* Sib 03 Set 2011 08:34 13 BRT

Attachments: maqeOOi jpq

Enviado vü Pãd

Iníao da mensagem encamnhada

D« P3tncia de O(ive*a e Silva --paírcia oirveraígjoas com>

Data. 2des*»mbfode20U 15hO8min2isBRT

Poq: "Maroo Fana daiSlva (maroofana^jíodeCfechi coíp)" 'marootanj@odebrecht.cofn>. Bton

Negrão de Azevedo Júnior (etton negraoçgagnet com br) <etton.negra<^3gn«t.com.br>.
*ornora«&@quetnxg3lvao.com' <ornoraes@queirccgaVao.com>. "Rjcardo Rtetro Pessoa

incanjopessoa^^irawccombrj^rcanJopessoaiijpuRratec.cofnbr*. Dalton Santos Avancm

* a^-ancan*g'Can\ifgocorreacom:>

Ce: Agenor Mede*o$ ••AMederos^oas corr>, "ptomaselli^odeorechi com' <ptom3.se£ii$j}odebrecht

com>. Raquel Verguero Prado <raquel podo^camxgocorrea com>. "ccalijao@quetf02gafvao com"

* cca!ix«>g<)ueiroiga(vao com>. *nvanatyot3s^utccom.br"<rnanabrotas4£uBc.comtir>. Emüene

Cosmo da S>\ã Andnutf ««frufene andrade^agnetcom br>

Aisuito: CONFlRNtAÇAO: Reunõo 12/às 15h em SP

Boa tarde a eodos

Cons«gumos finaknente confirmar a preserça de todos os partopantes para a reunião acna

A mevrj será realizada no escntòno da Ardrade Gucierre: em São Paulo, na Rua Dr. Geraldo
Campos More/a. 375 - BrooWin

Cordialrrente.



LEVY& SALOMÃO

ADVOGADOS

Assunto: Reunião com o senhor Agenor Medeiros

Local: Rua Dr. Geraldo Campos Moreira. 375 - Brooklin.

Início: seg 12/09/2011 15.00

Fim: seg 12/09/2011 16:00

Recorrência: (nenhuma)

Organizador Dalton Santos Avancini

Boa tarde.

Em nome de Dr. Agenor Medeiros, eu gostaria de confirmar com vocês a disponibilidades dos senhores

Ricardo Pessoa

Mareio Faria

lldetonso Colares

Dalton Avancini

Para a reunião acima, a ser realizada nos escritórios da Andrade Gutierrez em São Paulo.
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ADVOGADOS

Assunto: Reunião com Maurício Godoy

Local: OAS - Praia de Botafogo, 440 / 18°

Início: ter 13/09/2011 15:30

Fim: ter 13/09/2011 17:00

Recorrência: (nenhuma)

Organizador: Dalton Santos Avancini
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Ana Lucia Guimarães de Carvalho

De: Ricardo Pessoa - UTC Engenharia < RicardoPessoa@utc.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 3 de agosto de 2012 15:07

Para: Carmen Lucia de Castro Grangeiro; marciofaria@odebrecht.com;

ptomaselli@odebrecht.com; Maria de Brotas - UTC Engenharia;

mramalho@oas.com; Ana Lucia Guimarães de Carvalho; Dalton Santos

Avancini; mireíla.nascimento@agnet.com.br; leandro.aguiar@agnet.com.br

Assunto: RES: Reunião sobre Estratégia

Prioridade: Alta

Scnhorcs(as).

Para mim o ideal c dia 16 . qualquer horário.

Sds.

ffiutc

Ricardo R. Pessoa

Dir. Superintendente

Tel. +55 11 3124.1210

Fax : *55 11 3259.2539

i^, Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e o compromisso com o meio ambiente

"O emitente desta mensagem e responsável por seu conteúdo e endereçamento Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado

Sem a devida autorização, a divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação em desconformidade com as normas internas da

UTC Engenharia são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal "

" fhe sendor ot this message is responsible for its content and addressmg The receiver shall take proper care of it Without due authorization. lhe

publication, reproduction, distribution or the performance of any other action not conforming to UTC Engenharia internai policies and procedures is

(oroicitien mú nade tu uíscrpimary civil or criminal sanctions

De: Carmen Lucia de Castro Grangeiro |"mailto:carmen.grangeiro(giqueirozgalvao,com]

Enviada em: sexta-feira, 3 de agosto de 2012 12:43

Para: 'marciofaria@odebrecht.com'; 'ptomaselli@odebrecht.com'; Maria de Brotas - UTC Engenharia; Ricardo Pessoa

- UTC Engenharia; 'mramalho@oas.com1; 'ana@camargocorrea.com.br'; 'avancini@camargocorrea.com';

'mirella.nascimento@agnet.com.br'; 'leandro.aguiar@agnet.com.br'

Assunto: RES: Reunião sobre Estratégia

Prezados Senhores,

Solicito verificar a possibilidade de agendarmos uma reunião sobre Estratégia a pedido do Sr. lldefonso Colares nas

seguintes datas:

Dias 9, 10, 16 ou 17 às 9h3O ou 14h30

Local: Matriz Queiroz Galvão

Aguardo confirmação.

Atenciosamente,



LEVY& SALOMÃO

ADVOGADOS

Carmen Lúcia Grangeiro

Secretária

Construtora Queiroz Galvão S.A

Tei.; 55-21-2131-7225

Fax.. 55-21-2240-6271

www queirozqalvao com

'queiroz gafado
CONSTRUÇÃO

O conteúdo desta mensagem e de seus anexos é de uso restrito e confidencial, sendo o seu sigilo protegido por lei. Estas informações

não podem ser divulgadas sem prévia autorização escrita. Se você não é o destinatário desta mensagem, ou o responsável pela sua

entrega, apague-a imediatamente e avise ao remetente, respondendo a esta mensagem. Alertamos que esta mensagem transitou por

rede pública de comunicação, estando, portanto, sujeita aos riscos inerentes a essa forma de comunicação. A CONSTRUTORA QUEIROZ

GALVÃO S.A. não se responsabiliza por conclusões, opiniões, ou outras informações nesta mensagem que não tenham sido emitidas por
seus integrantes.

El contenido de este mensaje y ei de sus anexos es de uso restringido y confidencial, siendo su contenido protegido por Ia ley. Estas

informaciones no pueden ser divulgadas sin previa autorización escrita. Si usted no es ei destinatário de este mensaje o ei responsable

para su entrega, bórrelo mmediatamente y avise ai remitente, respondiendo a este mensaje. Alertamos que este mensaje transito por Ia

red pública de comunicación, estando por Io tanto, sujeta a riesgos inherentes a esta forma de comunicación. CONSTRUTORA QUEIROZ

GALVAO S.A. no se responsabiliza por conclusiones, opiniones, u otras informaciones en este mensaje que no fueron emitidas por sus
integrantes.

This e-mait and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the named recipient, please notify the sender

immediately and do not disclose the contents to any other person, use it for any purpose, store or copy the information. In the event of

any techmcal difficulty with this email, please contact the sender. CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A. is not responsible for

conclusion, opinions or any kind of information m this message that doesn't come from our personnel.
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ADVOGADOS

Ana Lúcia Guimarães de Carvalho

De:

Enviado em:

Para:

Assunto:

Ana Lúcia Guimarães de Carvalho

terc.a-feira, 7 de agosto de 2012 18:56

Carmen Lúcia de Castro Grangeiro

RES: Reunião sobre Estratégia

Ok. Presença do Dalton confirmada.

CAMARCK)

CORRÊA

Ana Carvalho

BOARO Executivo

Tel 5b 11 2787 4566 f ax 55 1 I 2787 4572

anatojcarnargocorrea com

www camargocorrea com br

De: Carmen Lúcia de Castro Grangeiro fmailto:carmen,grangeiro(g)queirozgalvao.com]

Enviada em: terça-feira, 7 de agosto de 2012 18:49

Para: 'marciofaria@odebrecht.com'; 'ptomaselli@odebrecht.com'; 'maria.brotas@utc.com.br';

'ricardopessoa@utc.com.br1; 'mramalho@oas.com'; Ana Lúcia Guimarães de Carvalho; Dalton Santos Avancini;

'mirella.nascimento@agnet.com.br1; 'leandro.aguiar@agnet.com.br'

Assunto: Reunião sobre Estratégia

Senhores,

ratificando: a reunião está confirmada para 14h30 do dia 9 de agosto.

Locat: Matriz Queiroz Galvao

Rua Santa Luzia, 651/ 69 andar.

Atenciosamente,

Carmen Lúcia Grangeiro

Secretária

Construtora Queiroz Galvão S.A.

Tel : 55-21-2131-7225

Fax.: 55-21-2240-6271

www.queirozaalvao.com

1queiroz qalvâo
CONSTRUÇÃO

De: Carmen Lúcia de Castro Grangeiro

Enviada em: sexta-feira, 3 de agosto de 2012 16:42

Para: 'marciofaria@odebrecht.com1; 'ptomaselli@odebrecht.com'; 'maria.brotas@utc.com.br';

'ricardopessoa@utc.com.br'; 'mramalho@oas.com'; 'ana@camargocorrea.com.br'; 'avancini@camargocorrea.com';

'mirella.nascimento@agnet.com.br'; 'leandro.aguiar@agnet.com.br'

Assunto: RES: Reunião sobre Estratégia

Senhores, podemos então confirmar às 14h30 do dia 9 de agosto?

Atenciosamente,

Carmen Lúcia Grangeiro

Secretária
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ADVOGADOS

De: Iídefonso Colares Filho

Para: marciofariaceodebrccht.com ; ptomaselhvgodebrecht.com ; Ricardo Pessoa

UTC Engenharia; Maria de Brotas - UTC Engenharia;

avancms@camarEOCorrea.com; anacgcamargocorrea.com.br;

mramalho@oas.com ; lpinheiro@oas.com'; leandro.aguiar@agnet.com.br :

mirella.nascimento@agnet.com.br

Enviada em: Mon Sep 03 17:33:33 2012

Assunto: ENC: Reunião Estratégia

Prezados Senhores.

Confirmo minha presença e do Sr. Petronio Eras na reunião na UTC dia 11/9 às

i5h. Estamos levando nosso representante perante o grupo.

ndefonso Colares

Presidência

Construtora Queiroz Galvào S.A.



LEVY& SALOMÃO

ADVOGADOS

Ana Lúcia Guimarães de Carvalho

°e: Ricardo Pessoa - UTC Engenharia <RicardoPessoa@utc.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 10 de setembro de 2012 11:45

Para: icolares@queirozgalvao.com; marciofaria@odebrecht.com;

ptomaselli@odebrecht.com; Maria de Brotas - UTC Engenharia; Dalton Santos

Avancini; Ana Lúcia Guimarães de Carvalho; mramalho@oas.com;

lpinheiro@oas.com; leandro.aguiar@agnet.com.br;

mirella.nascimento@agnet.com.br; amedeiros@oas.com; João Ricardo Auler;

eiton.negrao@agnet.com.br

Assunto: RES: Reunião Estratégia

Prioridade: Alta

Senhores.

Lm função da não confirmação de alguns colegas, solicito o adiamento da rcuniào marcada para amanhã na

UTC-SP. para o dia 28/09 no mesmo horário c local.

Aguardando confirmação de todos.

Atenciosamente.

ffiutc
^■r •nowitwia•nQwitwia

Ricardo R. Pessoa

Dir. Superintendente

Tal.: +55 11 3124.1210

Fax.: +55 11 3259.2539

*A Ames de imprimir pense em sua responsabilidade e o compromisso com o meio ambtente.

"O emitenle desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado

Sem a devida autorização, a divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação em desconformidade com as normas internas da

UTC Engenharia são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, eivei e criminal."

The sender of this message is responsibie for its content and addressing The receiver shali take proper care of it. Without due authonzation, the

publication, reproduction. dislnbution or the performance of any other action not conformmg to UTC Engenharia internai policies and procedures is

forbicOen and liable Io disciphnary. civil or cnmmal sanetrons '

De: Ildefonso Colares Filho

Para: marciofariafflodebrecht.com ; ptomaselli@odebrecht.com ; Ricardo Pessoa - UTC Engenharia; Maria de Brotas

- UTC Engenharia; avanciniigicamarQOCQrrea.com ; ana(õ>camarqocorrea,com.br; mramalho@ioas.com ;

'lpinheiro@oas.com'; leandro.aquiar^aanet.com.br; mirella.nascimento@aqnet.com.br

Enviada em: Mon Sep 03 17:33:33 2012

Assunto: ENC: Reunião Estratégia

Prezados Senhores,

Confirmo minha presença e do Sr. Petronio Braz na reunião na UTC dia 11/9 às 15h. Estamos levando nosso

representante perante o grupo.

Ildefonso Colares



LEVY& SALOMÃO

ADVOGADOS

Presidência

Construtora Queiroz Galvão S.A.

Tel.. 55-21-2131-7225

Fax.; 55-21-2240-6271

yyww.queirpzqaivao com

'queiroz ga/váo
CONITAUÇÀO

O conteúdo desta mensagem e de seus anexos é de uso restrito e confidencial, sendo o seu sigilo protegido por lei. Estas informações
não podem ser divulgadas sem prévia autorização escrita. Se você não é o destinatário desta mensagem, ou o responsável pela sua

entrega, apague-a imediatamente e avise ao remetente, respondendo a esta mensagem. Alertamos que esta mensagem transitou por

rede pública de comunicação, estando, portanto, sujeita aos riscos inerentes a essa forma de comunicação. A CONSTRUTORA QUEIROZ
GAíVAO S.A. não se responsabiliza por conclusões, opiniões, ou outras informações nesta mensagem que não tenham sido emitidas por
seus integrantes.

El contenido de este mensaje y ei de sus anexos es de uso restringido y confidencial, siendo su contenido protegido por Ia ley. Estas

informaciones no pueden ser divulgadas sin previa autorización escrita. Si usted no es ei destinatário de este mensaje o ei responsable

para su entrega, bórrelo mmediatamente y avise ai remitente, respondiendo a este mensaje. Alertamos que este mensaje transito por Ia

red pública de comunicación, estando por Io tanto, sujeta a nesgos inherentes a esta forma de comunicación. CONSTRUTORA QUEIROZ
GALVAO S.A. no se responsabiliza por conclusiones, opiniones, ti otras informaciones en este mensaje que no fueron emitidas por sus

integrantes.

This e-mail and any attachments are confidential and may also be phvileged. If you are not the named recipient, please notify the sender

immediately and do not disclose the contents to any other person, use it for any purpose, store or copy the information. In the event of

any technical difficulty with this email, please contact the sender. CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A. is not responsible for

conclusion, opinions or any kmd of information in this message that doesn't come from our personnel.



LEVY& SALOMÃO

ADVOGADOS

Assunto: Visita pessoa sobre RNEST

Início: sex 18/09/2009 08:30

Fim: sex 18/09/2009 09:30

Recorrência: (nenhuma)

Organizador: Dalton Santos Avancini



LEVY& SALOMÃO

ADVOGADOS

Doe ID: Q C.7.104.23277 PJ^ Similar Items fO)

Custodian: EDUARDO LEITE

Languages: Portuguese (73%); Spanish (27%)

From: Dalton Santos Avancini

To: Eduardo Hermelino Leite

Sent: Ter 01 Fev 2011 20:24:20 BRST

Subject: Res: Café da manha

Show AH | Shc-.v Hits

Xada especifico. Se você achar oportuno a oas esta querendo liderança no processo do

comperj uma mensagem dele poderia demove-los desta idéia.

Abraço

Dalton

Mensagem original

De: Eduardo Hermelino Leite

Para: Dalton Santos Avancini

Enviada em: TueFeb oi 13:48:18 2011

Assunto: Café da manha

Dalton,

amanha terei um café com o PR as oyhs em SP. Alguma pauta?



LEVY& SALOMÃO

ADVOGADOS

Doe ID:

Custodtan:

Languages:

From:

To:

Sent:

Subject:

Attachments:

(D

LJ image001.gif

& 0.7.10434573 l§l S*] B>«

DALTCN AVANCINI

^crtuguese (1CG°3}; Enghsh («1

Dalton Santos Avancini

Similar He

Ricardo Pessoa - UTC Engenharia <ricardopessoa@utc.com.br>

Ter 04 Set 2012 11:53:10 BRT

RES: Reunião Estratégia

Show AH I Shoa H*ts

(2KB)

Ricardo.

Confirmo minha presença.

De: Ildefonso Colares Filho

Para: marciofaria<godebrecht.com ; ptomaselliigodebrecht.com ; Ricardo Pessoa

UTC Engenharia; Maria de Brotas - UTC Engenharia;

avanciniigcamargocorrea.com; anaigcamargocorrea.com.br;

mramalho@oas.com ; lpinheinxgoas.com'; leandro.aguiangagnet.com.br;

mireUa.nascimento@agnet.com.br

Enviada em: MonSep 03 17:33:33 2012

Assunto: EXC: Reunião Estratégia

Preiados Senhores,

Confirmo minha presença e do Sr. Petronio Braz na reunião na UTC dia 11/9 as

i5h. Estamos levando nosso representante perante o grupo.

Ildefonso Colares

Presidência

Construtora Queiroz Galvào S.A.



LEVY& SALOMÃO

ADVOGADOS

Assunto: Reunião com CNO

Início: qua 25/08/2010 09:30

Fim: qua 25/08/2010 11:00

Recorrência: (nenhuma)

Organizador: Dalton Santos Avancini



LEVY& SALOMÃO

ADVOGADOS

Assunto: Othon Zanoide

Local: ECRJ - Av. Nilo Peçanha, 50 - cj 2616

Início: seg 09/11/2009 11:00

Fim: seg 09/11/2009 12:30

Recorrência: (nenhuma)

Organizador: Dalton Santos Avancini



LEVY& SALOMÃO

ADVOGADOS

Assunto: Reunião PB assunto Comperj

Início: sex Xl/12/2009 09:00

Fim: sex 11/12/2009 11:00

Recorrência: (nenhuma)

Organizador: Dalton Santos Avancini


