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From:
Sent:

To:
Cc:

Marcello Miller <marcellomiller@hotmail.com>
quinta-feira, L6 de março de 2Ol7 12:49

Flesch, Esther M.
Steinhoff, Camila

Subject: Re: Plano - CONFIDENTIAL - ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE

IPO: entre meados de abril e infcio de malo.

Esqueci de expor a seguinte ideia: talvez possamos - ante a decisåo deles de adiantar a conversa com o MpF epostergar com as autoridades dos EUA - adiantar etapas à do contato com as autoridades.

Também é importante que vocês perguntem se mais algum advogado participa, para que eles abram para vocês aparticipaçåo da criminalista (Fernanda Tórtima), R partiidat, talvez convenha estabelecer em algum nfvel os termos dereferência do relacionamento entre nós e ela.

Lembro que a Fernanda é clara ',protegida,, do Francisco

Abraços,
Marcello

Sent from my iPhone

>on16Mar2017,al12''09,Flesch,EstherM..@>Wrote:

> Obrigada, Vc sabe quando será o lpO?

> Em 16 de mar de 2017, às 11:57, Marcello Miller <
escreveu

> Camila,

> Tudo bem?

> Examinei. Nåo tenho comentários sobre o plano em si, que está perfeito. Já sobre a empresa, tenho:

> 1)eles já estäo conversando com o MPF, mas nåo seise väo contar para vocês; talvezvocês possam perguntarse jáhouve algum contato (como se eu nåo tivesse te contado nada). Acho provável que eles abram alguma coisa para vocêssobre isso, mas näo tudo;

> On '16 Mar 2Q17, at 11'.28, Steinhoff, Camita

> 2) eles resolveram ir ad BS I ts a queeståo sendo submetidos, rcza fizeram, esim que as investigaçöes ultar a empresapoder vir a fazer acordo). com ensamentedos riscos' e eles dizem que, por causa dessas advertências, já mudaram sua linguagem nos risk assessments,

> Fico à disposiçåo.

> Marcello

> Sent from my iPhone



> CONFIDENCIAL E SIGILOSO
> PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL
> ATTORNEY-CLI ENT PRIVI LEGE

> Marcello,

> bom dia !

> Segue anexo o plano de investigaçäo, para sua revisäo e comentários.
> Como gostarfamos de levar o plano impresso e como eu preciso sair do escritório às '13:00 para uma entrevista e de lá
vou direto para o cliente, será que vc. consegue passar os olhos no plano até as 13:00?

> Muito obrigada !

> Camila

> Camila Steinhoff
> Sócia - Compliance e lnvestigaçöes
> Rua Arq. Olavo Redig de Campos, '105 - 31o. andar
> Ediffcio EZ Towers, Torre A - 04711-904
> Såo Paulo - SP - Brasil
> Tel,:+55 (11) 3048-6973
> Cel.:+55 (1 1) 98193-1405

> <image00'1.png>

> This message may contain confidential and privileged information. lf it has been sent to you in error, please reply to
advise the sender of the error and then immediately delete this message. Please visit

BeB6m3qzApl0ObSpQQTZDvOqHU2Y&e=> for other important information concerning this message.

> <Preliminary lnvestigation Plan - DRAFT FOR DISCUSSION - PRIVILEGED AND CONFlDENTlAL.xlsx>

> This message may contain confidential and privileged information, lf it has been sent to you in error, please reply to
advise the sender of the error and then immediately delete this message, Please visit
www.trenchrossiewatanabe,com.br/disclaimer for other important information concerning this message.



From:
Sent:

To:

Cc:

Subject:

Camila,

Iudo bem?

Examinei, Não tenho comentários sobre o plano em si, que está perfeito. Já sobre a empresa, tenho:

L) eles já estão conversando com o MPF, mas não sei se vão contar para vocês; talvez vocês possam perguntar se já
houve algum contato (como se eu não tivesse te contado nada), Acho provável que eles abram alguma coisa para vocês
sobre isso, mas não tudo;

2) eles resolveram ir adiante com o lPo da JBS lnternational, admitindo risco elevado nos risk assessments a que estão
sendo submetidos, mas sem perfeita clareza sobre a origem desses riscos (não estão falando do que fizeram, e sim que
as investigações em curso podem resultar até em prisão dos controladores, com a contingênci, ¿e á 

"mpresa 
poder vir

afazer acordo)' Não querem contato com as autoridades dos EUA antes do lpo, Eu os adverti extensamente dos riscos,
e eles.dizem que, por causa dessas advertências, já mudaram sua linguagem nos risk assessments,

Fico à disposição,

Ma rcello

Sent from my iPhone

on 1.6 Mar 20!7, at lt:2ï,steinhoff, ca m ila <eam ila,steinhoff @trenchrgssi,com> wrote

CONFIDENCIAL E SIGILOSO
PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL
ATTORNEY-CLI ENT PRIVI LEG E

Marcello,

bom dia !

Marcello M iller < marcellomiller@hotmail.com >

quinta-feira, L6 de março de 2017 II:57
Steinhoff, Camila
Flesch, Esther M.
Re: Plano - CONFIDENTIAL - ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE

segue anexo o plano de investigaçåo, para sua revisåo e comentários.
Como gostarfamos de levar o plano lmpresso e como eu preciso sair do escritório às j3:00 para umaentrevista e de lá vou direto para o cliente, será que vc. consegue passar os olhos no plano até as
13:00?

Muito obrigada I

Camila

Camila Steinhoff



Sócia - Compliance e lnvestigaçÖes

Rua Arq. Olavo Redig de Campos, 105 - 310

Ediflcio EZ Towers, Torre A - 04711-904

São Paulo - SP - Brasil

Tel.:+55 (1 1) 3048-6973

Cel.:+55 (1 1) 98193-1405

andar

<image001.png>

This message may contaln confidential and privileged informatlon, lf it has been sent to you in error, please reply to advlse the sender of the
error and then lmmedlately delete this message. Please visit www.trenchrossiewatanabe.com.br/dlsclalm€r for other important lnformatlon
concerning thls message,

<Preliminary Investigation PIan - DRAFT FOR DISCUSSION - PRIVILEGED AND
CONFIDENTIAL.xIsx>
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Comun¡caçãa Advogado - Cliente
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Def¡nição da linha de report do caso2
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Nota de Preseruaçåo de
Documêntos
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TRW/J&F
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Documentos
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