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Bulhões & Advogados Associados S/S         Eduardo Sanz Advogados Associados 
 

EXMOS. SRS. DRS. PROCURADORES DA REPÚBLICA DO GRUPO DE TRABALHO 
DA LAVA JATO DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

 

SIGILOSO 

Ref.: Acordo de Colaboração de Marcelo Bahia Odebrecht 

 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, Colaborador da Justiça 

com dados de qualificação já conhecidos, vem, por seus 

advogados signatários, apresentar a mídia anexa, contendo 

elementos de corroboração de seus relatos, nos termos que a 

seguir passa a expor: 

 

01. Conforme já esclarecido em petição protocolizada 

junto a esse Grupo de Trabalho - Lava Jato no dia 05/02/2018, após 

a progressão para o regime fechado diferenciado ocorrida em 

19/12/2017, o Colaborador teve acesso a um HD contendo o 

espelhamento de seu computador apreendido, quando passou a 

realizar buscas por mais elementos de corroboração dos fatos 

relatados no acordo por ele celebrado - cópia disponibilizada pela 

Força-Tarefa Lava Jato da Procuradoria da República em 

Curitiba/PR1. 

                     
1 Desde as tratativas do acordo de colaboração o Colaborador manifestou a 
importância de acessar o conteúdo de seu notebook aprendido pela Polícia Federal 
em 19/06/2015, para elaboração de seus relatos e obtenção de elementos de 
corroboração. Posteriormente à homologação do acordo, o acesso ao computador foi 
possibilitado a partir da indicação, pelo Colaborador, das possíveis senhas de 
desbloqueio (depoimento prestado à Polícia Federal em Curitiba no dia 04/08/2017 
– evento 342, DESP1, do Inquérito Policial nº 5071379-25.2014.404.7000/PR), bem 
como por diligências realizadas por técnicos de TI da empresa leniente Odebrecht 
S.A. junto à Polícia Federal, que dispensaram a necessidade de token para acessar 
a máquina (reunião realizada com peritos criminais federais em 04/09/2017 – 
laudo nº 1943/2017 - evento 342, DESP1, do Inquérito Policial nº 5071379-
25.2014.404.7000/PR). A cópia do conteúdo extraído do notebook foi entregue pela 
Força Tarefa Lava-Jato do MPF no Paraná à defesa técnica do Colaborador em 
05/12/2017. 
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02. Somente mais recentemente, contudo, o Colaborador 

teve pleno acesso ao conteúdo de referido HD, que se fez 

possível mediante um programa de pesquisa/indexação e com os 

e-mails em parte descriptografados. Foi então que o Colaborador 

pôde verificar haver aproximadamente 480 mil e-mails, 230 mil 

attachments e 70 mil documentos no espelhamento 

disponibilizado. 

03. Considerando o volume de dados e visando localizar 

os elementos de corroboração relacionados a fatos relatados no 

seu Acordo de colaboração premiada, ou mesmo evidências que 

possam conduzir a novas linhas investigativas, o Colaborador 

tem procurado filtrar os e-mails conforme o período em que 

foram trocadas as mensagens, seus interlocutores, além de 

outros critérios que possibilitem direcionar a pesquisa de 

forma mais efetiva. 

04. O Colaborador já percebeu que esse exercício 

demanda um considerável tempo, tendo em vista inclusive, como 

já mencionado, o significativo volume de dados e arquivos 

existentes, de modo que tem priorizado a busca por elementos 

relativos ao objeto das ações penais e dos inquéritos policiais 

que estão em trâmite.  

05. Como resultado das pesquisas já efetuadas para 

reforçar a efetividade de sua colaboração, e em complemento aos 

conjuntos de e-mails já apresentados na petição protocolizada 

no dia 05/02/2018, nesta oportunidade o Colaborador encaminha 

em anexo para conhecimento desse Grupo de Trabalho uma mídia 

CD-R contendo arquivos digitais (impressões em formato ‘.pdf’ 

- Portable Document Format) de conjunto de e-mails que 

corroboram seus relatos a seguir relacionados, com menção ao 

item específico de seu Acordo de Colaboração2: 

                     
2 Esclareça-se que, pelo fato de corroborarem mais de um relato do 
Colaborador, alguns e-mails podem constar de mais de um arquivo anexo. 
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a. Anexo 4.2.2 (4 e-mails de 04/05/2009 a 09/10/2009, em 4 páginas): 
E-mails que corroboram os pagamentos do “Evento El Salvador via 
Feira”; 
 

b. Anexo 4.2.4 (6 e-mails de 23/06/2010 a 22/09/2010, em 7 páginas): 
E-mails que corroboram os pagamentos ao “Menino da Floresta”; 

 

c. Anexo 4.2.5 (3 e-mails de 17/04/2011 a 21/06/2011, em 3 paginas): 
E-mails que corroboram as tratativas referentes aos pagamentos ao 
“Programa OH”; 

 

d. Anexos 5 e 5.2 (24 e-mails de 14/08/2008 a 03/08/2013, em 32 
páginas): E-mails que contextualizam a relação e as tratativas de 
temas diversos referentes a Luiz Inácio Lula da Silva e comprovam 
também pedidos de ajuda financeira para terceiros, que direta ou 
indiretamente beneficiaram Lula (entre eles o Sítio de Atibaia, 
o filme “Lula, o filho do Brasil”, ajuda financeira ao irmão, 
sobrinho etc.). 
Os e-mails mostram também a influência que Lula tinha - e a 
interlocução de diversos temas por seu intermédio - mesmo após 
ter deixado a Presidência da República. 

Destaca o Colaborador que o e-mail datado de 21/06/2011 reforça 
o conhecimento de Lula sobre a “conta-corrente” mantida com 
Antônio Palocci (Italiano). 

Com relação a vários acertos financeiros do interesse de Lula que 
não foram especificamente descontados da “Planilha Italiano”, o 
Colaborador destaca que o e-mail datado de 22/08/2012 esclarece 
um débito feito diretamente na fonte BJ da Planilha Italiano, no 
valor de R$ 15 milhões, combinado com Antônio Palocci (Itália) 
para cobrir de modo global, sem especificar/detalhar, acertos 
financeiros diversos em benefício de Lula, incluindo palestras, 
frete de aeronave, etc. 

Destaca, ainda, que os e-mails de 29/12/2010 a 14/01/11 contêm 
citações diretas ao Sítio de Atibaia (objeto da Ação Penal nº 
5021365-32.2017.404.7000, da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR), 
demonstrando em que medida o Colaborador tomou conhecimento sobre 
o assunto, ao final, já na fase de conclusão e entrega da obra. 

Por fim, o e-mail de 30/12/2010 também reproduz os temas alinhados 
previamente entre Marcelo e seu Pai para encontro com Dilma e 
Lula, corroborando agenda apresentada por Emilio Odebrecht. 
 

e. Anexo 5.1 (19 e-mails de 05/07/2010 a 08/11/2010, em 22 páginas): 
E-mails complementares aos que foram apresentados na petição de 
05/02/2018. 
Os e-mails de 08/07/2010 e 08/09/2010 corroboram pagamentos para 
a compra do terreno do “Instituto Lula” (objeto da ação penal nº 
5063130-17.2016.404.7000 da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR), 
explicitando claramente que foram debitados da Planilha Italiano, 
que à época continha 3 fontes (número citado em e-mail entregue 
na petição de 05/02/2018, cujas fontes são identificadas no e-
mail anexo de 05/07/2010). 

Os e-mails de 11/08/2010 até 16/08/2010 confirmam dois encontros 
de Emilio Odebrecht com Lula, nos quais, acredita o Colaborador, 
tratou-se do tema do e-mail 23/08/2010 enviado a Branislav Kontic 
(assessor de Antonio Palocci). Este e-mail de 23/08/2010 confirma 
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as anotações encontradas na agenda de Marcelo Odebrecht (“Meet PR 
– 200 inclui 100. Nao 300. Ou 100 Vac”), juntadas no seu anexo 5 
de sua colaboração, em que o Colaborador demonstra que Lula tinha 
conhecimento do “conta-corrente” com Antonio Palocci (Italiano). 

A troca de e-mails de 19/08/10 com Branislav Kontic (assessor de 
Antonio Palocci) comprova a reunião com Palocci (“chefe”) e 
Roberto Teixeira (“advogado”), citada nos e-mails de 13/08/2010 
da petição de 05/02/2018. 

A troca de e-mails de 04/11/2010 com Branislav Kontic (assessor 
de Antonio Palocci) comprova as orientações para o Prédio do 
Instituto Lula pedidas a Antonio Palocci e mencionadas nas trocas 
de e-mail de 03 à 07/11/2010 da petição apresentada em 05/02/2018. 

O e-mail de 08/11/2010 confirma os e-mails de mesma data da 
petição apresentada em 05/02/2018. 

 

f. Anexo 6.1.2 (4 e-mails de 22/08/2012 a 03/10/2014, em 6 páginas): 
E-mails complementares aos que foram apresentados na petição de 
05/02/2018, que esclarecem os acertos envolvendo o empreendimento 
em questão (BMX) e outras tentativas na mesma linha, corroborando 
os pagamentos efetuados por conta desse crédito. 

 

g. Anexo 6.2.2 (7 e-mails de 13/08/2010 a 26/03/2013, em 11 páginas): 
E-mails que corroboram o relato e ainda demonstram um pedido 
anterior de Guido Mantega para a mesma revista, no valor de R$ 
500 mil. Segundo acredita o Colaborador, este primeiro pedido não 
foi descontado do “conta-corrente” que manteve com Guido Mantega, 
dado que, à época, provavelmente só existia a “Planilha Italiano” 
e ainda não havia sido acertada a dinâmica dos créditos e débitos 
da planilha que posteriormente veio a ser chamada de “Pós-Itália”. 

 

h. Anexo 8.7 (38 e-mails de 10/06/2010 a 12/08/2013, em 42 páginas, 
e 16 registros de agenda de 06/10/2008 a 30/11/2010, em 16 
páginas): E-mails que contextualizam e corroboram os fatos 
relatados, deixando evidente que Juscelino Dourado ficou 
responsável por operacionalizar os repasses de Benjamin 
Steinbruch (“Aço”) para o PT. 

O Colaborador esclarece que a citação a “DM” se refere a Duda 
Mendonça, o que sinaliza que em 2010 os recursos para a 
candidatura de Paulo Skaf também foram para ele, parcialmente ou 
mesmo na integralidade. 

Quanto ao reembolso pela CSN, porém, não fica claro se ocorreu na 
Obra de Aços Longos ou na Obra da Transnordestina, pois os e-
mails encontrados sinalizam ambas as alternativas, sendo que o 
Colaborador não se recorda como se deu ao final e em que valor. 

Na agenda também há parte de registros de encontros com Benjamin 
Steinbruch, que corroboram este relato, assim como de outras 
tratativas conjuntas envolvendo o governo federal (Refis da Crise, 
tributação de lucros no exterior, etc.). 
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i. Anexo 16 (2 e-mails de 06/02/2009 a 08/02/2009, em 2 páginas): e-
mails complementares da petição apresentada em 05/02/2018. 

 

j. Anexo 22.5 (2 e-mails de 10/02/2015 a 02/02/2015, em 2 páginas): 
e-mails sobre encontro com Eduardo Cunha. 

 

 

06. Por oportuno, o Colaborador esclarece que os 

arquivos digitais originais dessas mensagens, que demonstram a 

sua higidez, assim como seus anexos (attachments), podem ser 

obtidos diretamente no computador que se encontra apreendido 

junto à Polícia Federal em Curitiba/PR (cf. evento 342, DESP1, 

do Inquérito Policial nº 5071379-25.2014.404.7000/PR), do qual 

a Força Tarefa Lava Jato da Procuradoria da República no Paraná 

também detém cópia. 

07. Por fim, no intuito de otimizar e priorizar as 
buscas por novas provas de corroboração, o Colaborador se 

coloca mais uma vez à disposição de Vossas Excelências para 

efetuar quaisquer pesquisas relativas a assuntos específicos 

que sejam considerados prioritários. Para tanto, é suficiente 

a requisição por e-mail ou outro meio de comunicação formal à 

sua defesa técnica, com a concessão de prazo razoável para a 

realização das pesquisas. 

 

Pede deferimento. 

Brasília/DF, em 28/02/2018. 

 
 
 

Eduardo Sanz 
OAB/PR 38.716 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 4 de maio de 2009 13:49

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Você pode me atualizar dos acertos com a mulher do amigo do italiano? 
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De: Hilberto M Alves da Silva Filho

Enviado em: terça-feira, 5 de maio de 2009 09:32

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Res: Re: RES:

Isto mesmo 
R$  3 (US$ 1,5) + R$ 2 (complemento libreado depois) 
Com a liberacao no dia 6/5 (amanha) de R$ 500 completa os 5 e encerra este programa 
 
 
 
------Mensagem original------ 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Hilberto Silva Filho 
Enviada em: Mai 4, 2009 18:16 
Assunto: Re: RES: 
 
Deixe eu entender: El Salvador = 5. Falta 500. 
------Original Message------ 
From: Hilberto Silva 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: RES:  
Sent: May 4, 2009 18:12 
 
Saldo Programa 1 de R$ 18 MM (R$17 + R$1 )    = R$ 3.7 MM 
  
Saldo Programa El Salvador de R$ 5 MM (R$ 3 + R$ 2 )     = R$ 500 mil que 
estarei atendendo até dia 06/05 portanto zerando este programa El Salvador 
 
  _____   
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: segunda-feira, 4 de maio de 2009 13:49 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
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De: Hilberto M Alves da Silva Filho

Enviado em: quarta-feira, 6 de maio de 2009 12:02

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: RES:

É isto mesmo hoje falta 500 mais esta semana estarei liquidando no dia 06 
proxima quarta 
Recorde que liberamos primeiro R$ 3 MM(US$ 1,5 mil) e depois mais R$ 2 que 
venho atendendo e so falta estes 500 
Do programa dos 18 tem um salldo de R$ 3,7 mil 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: segunda-feira, 4 de maio de 2009 18:17 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: Re: RES: 
 
Deixe eu entender: El Salvador = 5. Falta 500. 
------Original Message------ 
From: Hilberto Silva 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: RES: 
Sent: May 4, 2009 18:12 
 
Saldo Programa 1 de R$ 18 MM (R$17 + R$1 )    = R$ 3.7 MM 
 
Saldo Programa El Salvador de R$ 5 MM (R$ 3 + R$ 2 )     = R$ 500 mil que 
estarei atendendo até dia 06/05 portanto zerando este programa El Salvador 
 
  _____ 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: segunda-feira, 4 de maio de 2009 13:49 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
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De: Hilberto M Alves da Silva Filho

Enviado em: sexta-feira, 9 de outubro de 2009 17:47

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: Italiano e Feira

Anexos: Posição Feira 09-10-09.xls

Em anexo planilha com a numerologia salicitada 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: sexta-feira, 9 de outubro de 2009 16:58 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: Italiano 
 
Pode liberar a ultima parcela (de outubro) de JD. 
O italiano me pediu para pagarmos o adicional de El.Sal. que ela pediu. Quanto é mesmo? 
Depois me mande quanto estamos a descobertos. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 23 de junho de 2010 12:45

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Menino da Floresta vai lhe procurar. (BJ sabe quem eh, veja pois ele vai lhe ligar). Acertei com ele antecipar R$ 2M 
por conta projeto Renault para evento. (BJ: este valor sera descontado do italiano). 
Dos 2 ele precisa uns 500 no time oficial  Disse que vamos ter um valor finito para o Nacional e que vai ter que sair 
de la.  
BJ: semana que vem precisamos fechar estas contas dos times oficiais. 
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De: Hilberto M Alves da Silva Filho

Enviado em: quarta-feira, 7 de julho de 2010 08:37

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Res:

Nao 
------Mensagem original------ 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para:Hilberto Silva Filho 
Assunto:  
Enviada em: Jul 7, 2010 08:30 
 
JV jah lhe procurou? 
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De: Hilberto M Alves da Silva Filho

Enviado em: quinta-feira, 8 de julho de 2010 10:50

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: 

Falei com JV e marcamos encontro na minha volta aqui em SP 
Foi conveniência dele fazermos na minha volta 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quinta-feira, 8 de julho de 2010 10:00 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: 
 
PM vai lhe falar sobre uma demanda de 10 para vc descontar do credito do 
italiano (alem do que conversamos ontem) 
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De: Hilberto M Alves da Silva Filho

Enviado em: quarta-feira, 18 de agosto de 2010 12:27

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Res: Re: Menino da Floresta

Ok 
------Mensagem original------ 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para:Hilberto Silva Filho 
Assunto: Re: Menino da Floresta 
Enviada em: Ago 18, 2010 12:24 
 
Fale direto com Luciano. Ja estou orientando ele. Atrasar vai dar desgaste desnecessario. 
------Original Message------ 
From: Hilberto Silva 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Menino da Floresta 
Sent: Aug 18, 2010 11:46 
 
Acabo de receber a conta do partido para cumprir nosso compromisso de 500 
para ele via bônus. 
 
Solicitei de JCG que deixasse aprovado este valor para quando tivesse as 
orientações e o mesmo saiu 
 
de férias sem deixar autorizado. 
 
Vou tentar segurara até o retorno dele que é no dia 25 deste para fazermos 
pela ETH 
 
Alguma outra orientação ? 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 20 de agosto de 2010 22:50

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Assunto: Re: Enc: Doação de Campanha

Ok. 
 

From: Hilberto M Alves da Silva Filho  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Fri Aug 20 19:40:14 2010 
Subject: Enc: Doação de Campanha  

 
Para conhecimento 

 

De: Hilberto M Alves da Silva Filho  
Para: 'jorgeeedvaldo.acre@gmail.com' <jorgeeedvaldo.acre@gmail.com>  
Enviada em: Fri Aug 20 19:36:11 2010 
Assunto: Res: Doacao de Campanha  

Caro Jorge, 
 
Confirmo doação no valor de R$ 500 mil dividido em 2 depósitos de 250 efetuados pela empresas Alcidia e Eldorado  
 
Grato 
 
Hilberto 
 

De: Jorge e Edvaldo Acre <jorgeeedvaldo.acre@gmail.com>  
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho  
Enviada em: Wed Aug 18 12:52:11 2010 
Assunto: Doacao de Campanha  

Caro senhor Hilberto, 
  
  
Conforme entendimento com o senhor, ja foram feitas as tratativas necessarias com o PT Nacional. 
Eles aguardam o seu encaminhamento. 
  
A doacao devera ser feita na conta abaixo especificada com a emissao do respectivo recibo eleitoral. 
  
ELEIÇÃO 2010 - DIRETÓRIO NACIONAL PT 
BANCO DO BRASIL S/A (001) 
AG: 3344-8 
CC: 132.133-1 
CNPJ: 00.676.262/0002-51 
  
A conta é identificada, portanto há três campos que deverão ser preenchidos pelo doador: 
1º - Razão Social ou Nome (pessoa física) 
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2º   ----------------------------- 
3º CNPJ ou CPF(pessoa física) 
  
Após a doação ser recebida e for identificada a origem, sera feito contato para emissão de recibo . 
  
Qualquer contato pode ser feito com Solange atraves dos telefones 11 3243.1321/3243.1356 ou pelo email 
solange@pt.org.br 
  
  
  
  
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 22 de setembro de 2010 17:57

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: RES: 

Acertamos de liberar algo do aço até chefe JD e ele se entenderem? 
Me passe depois a nova posição. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Enviada em: quarta-feira, 22 de setembro de 2010 17:41 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: 
 
Conversa clara e perfeitamente entendida 
Chefe de JD falará com o Aço. 
 
Atualizada planilha incluindo Menino da Floresta 
Voce precisa de uma nova posição com estas correções ? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quarta-feira, 22 de setembro de 2010 09:27 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: Fw: 
 
Conseguiu checar? 
------Original Message------ 
To: Hilberto Silva 
Subject: 
Sent: Sep 20, 2010 21:44 
 
Como foi a conversa JD vs Aco? 
Na conta do Italiano acho que vc nao colocou os 2M do menino da Floresta 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: domingo, 17 de abril de 2011 21:06

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: Conta Italiano

LM vai usar mais US$ 3 do credito para pais JB. 
Italiano me disse que ainda tinha 6.5 reais para pagar a JD do passado (parece que JD deu uma sumida e ainda não 
foi feito). Sabia que era culpa deles não ter acontecido ainda. Havia ainda este valor a pagar? 
Sua amiga baiana vai lhe procurar para planejar mais 16 reais. Veja oque consegue jogar no tempo e lá para fora. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: domingo, 8 de maio de 2011 20:17

Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Assunto: Re: Enc: Re: Peru

Neste caso esse pessoal do PT vem a um bom tempo inflacionando toda a America Latina com a faca sendo dada 
pelo amigo de meu pai, Italiano e Magnata! 
 
----- Original Message ----- 
From: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Sun May 08 19:13:23 2011 
Subject: Enc: Re: Peru 
 
Ou seja inventamos a Roda a cada movimento e perdemos a dinamica conquistada antes.....e o cara deve estar 
enfiando a faca na turma.... 
Enviado do Blackberry 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Luiz Antonio Mameri 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Benedicto Barbosa da Silva Junior; Jorge Henrique Simoes Barata Enviada em: Sun 
May 08 16:34:23 2011 
Assunto: Res: Re: Peru 
 
E faz semanas que estamos falando com ele. 
Amanha mesmo está marcado um encontro com ele. 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Cc: Luiz Antonio Mameri 
Enviada em: Sun May 08 16:25:20 2011 
Assunto: Re: Peru 
 
Sim. E faz semanas que digo para lhe falarem e se aproximarem dele antes que a OAS ocupe todos os espacos... 
 
----- Original Message ----- 
From: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Sun May 08 12:03:03 2011 
Subject: Peru 
 
Vi q parte da assessoria de campanha do Humalla (é assim q se escreve) esta sendo feita pelo Garreta (tem OAS por 
tras......) Vcs ja sabiam???? 
Enviado do Blackberry 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 21 de junho de 2011 13:06

Para: Luiz Antonio Mameri

Qd mencionar ao amigo de BJ que o acerto do evento foi com Italiano/amigo de meu pai, e não com PT, importante 
não mencionar nada sobre minha conta corrente com Italiano pois só ele e amigo de meu pai sabem. 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: quinta-feira, 14 de agosto de 2008 08:39

Para: Marcos Wilson; Marcelo Bahia Odebrecht; Pedro Novis

Assunto: RES: Filme:

O meu interlocutor já esta ciente desde 08/08 conforme alinhamento com MW,após conclusão da negociação com 
JR. 
 

 

De: Marcos Wilson  
Enviada em: quarta-feira, 13 de agosto de 2008 20:08 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Pedro Novis 
Cc: Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: Filme: 
 

Por orientação de PN, pedi que AA comunicasse nosso apoio a quem de direito e eu fiquei de avisar EO. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 13 de agosto de 2008 19:54 
Para: Marcos Wilson; Pedro Novis 
Cc: Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: Filme: 
 
PN: AA vai avisar seminário? 
 

De: Marcos Wilson  
Enviada em: quarta-feira, 13 de agosto de 2008 17:02 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Pedro Novis 
Cc: Rossana Chiarella 
Assunto: RES: Filme: 
 

Nosso apoio será de 750 mil e não apareceremos. Rossana está cuidando da operação com João Rodarte/Roberto 
D’Avila. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: sexta-feira, 1 de agosto de 2008 13:38 
Para: Marcos Wilson; Pedro Novis 
Cc: Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: Filme: 
 

Marcos, 
De minha parte oque PN e meu pai definirem ok. 
Minha opiniao e que AA construa com o seminario para so participarmos se houver falta da recursos (o que nao deve 
ser o caso) 

From: Marcos Wilson  
To: Pedro Novis; Marcelo Bahia Odebrecht  
Cc: Alexandrino Alencar; Marcio Polidoro; Rossana Chiarella  
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Sent: Fri Aug 01 10:24:59 2008 
Subject: Filme:  
Depois de uma conversa com AA, RC e JR/CDN tivemos a confirmação de uma demanda de um milhão de reais 
para apoiar o filme de interesse do nosso cliente e cujo projeto está sendo coordenado pelo amigo do Alexandrino. 
Pedi a MP para entregar a EO um livro assinado pelo cliente. Entendi como sendo uma maneira de agradecimento 
antecipado pelo apoio. A proposta feita por MBO de formar um Fundo para atender ao pedido tornou-se inviável 
porque os outros doadores fazem questão de aparecer ao contrário de nossa posição. E PN ficou, a pedido de MBO, 
de falar com EO sobre nossa participação. Lembro, finalmente, que não há incentivo fiscal.E que a produtora é a do 
João Rodarte/Roberto D’Ávila.Por favor, avisem se houver uma outra orientação. Marcos 
 
ET.: Minha posição:embora seja um desejo do cliente e que já anda bem adiantado  (o filme tem as características 
dos Filhos de Francisco), acho que este tipo de louvação maléfico e poderá vir a ser um tiro no próprio pé do cliente.  
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 12 de novembro de 2008 15:37

Para: Alexandrino Alencar; Emilio Odebrecht

Cc: Pedro Novis; Newton Souza

Pontos para agenda com seminário (estarei indo pela manhã para a Venezuela): 
 
1) IPI:  

Peço que AA se atualize com NS e ou MF amanhã. 
Hoje estamos no seguinte pé: Falei com o italiano na sexta a noite, temos na pratica duas alternativas (para o IPI 
crédito prêmio, visto que alíquota zero será refis mesmo) ou sai uma MP com a data de corte de 90 para o 
congresso levar para 2002, ou GM aceita que venha uma iniciativa do congresso pegando carona em alguma 
MP. Esta ultima alternativa é viável por tratar-se de uma medida que ajuda a resolver uma grande pendência do 
setor exportador no momento atual. GM tem fugido de nós e estamos tentando estar com ele. Na pratica precisa 
ter um encontro do GM com o amigo de meu pai, na presença dos empresários e ou do Beluzzo para dar o 
suporte político a GM para enfrentar sua equipe. O que tem também nos complicado é que Rubens (Cosan) e 
Benjamin (CSN) começaram a adotar a estratégia do passarinho na mão melhor que dois voando, visto que o 
problema maior de Benjamin é liberar o refis do alíquota zero onde ele tem autuação, e do Rubens o IPI crédito 
prêmio (ainda que com Refis) pois ele compensou e tem autuação. 

 
2) Líbia: 

Continua-se não conseguindo marcar/agenda para MJorge ir a Líbia levar convite a Kadafi. Acho que o convite 
deveria ir logo via embaixador. 
O italiano insinuou (ou jogou verde para colher maduro) que um contato de lá (Muktah) insinuou ao seminarista 
(cuidado pois o seminarista não quer que o italiano diga que foi ele) que em função das obras que conquistamos 
estavam entendendo que tínhamos cumprido nossos compromissos políticos aqui, com o amigo de meu pai. 
Expliquei ao italiano que nossas obras lá são por custo reembolsável (em parceria, uma delas com uma estatal) 
e de margem apertada e que não tivemos nenhuma orientação neste sentido de inserir nada para dar aqui. 
Daniel ficou de contactar o Muktah (a quem o Kalifa, nosso sponsor conhece bem) e perceber se existe alguma 
orientação 

 
3) Jirau: 

Face aos acontecimentos de hoje acho importante que se atualize amanhã com Meireles visto que HV está fora. 
 
4) Equador: 

Nada de novo fora o depoimento hoje no congresso aqui. Importante se atualizar com Mameri amanhã 
 
5) O italiano me perguntou sobre como anda nosso apoio ao filme de Lula, comentei nossa opinião (com a qual 

concorda) e disse que AA tinha acertado a mesma com o seminarista, mas adiantei que se tivermos nos 
comprometido com algo, seria sem aparecer o nosso nome. Parece que ele vai coordenar/apoiar a captação de 
recursos 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 24 de novembro de 2010 17:01

Para: Alexandrino Alencar; Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: Re: RES: Res:

Ok 
------Original Message------ 
From: Alexandrino Alencar 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: Hilberto Silva 
Subject: RES: Res: 
Sent: Nov 24, 2010 16:55 
 
15 por trimestre,por 12 meses. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quarta-feira, 24 de novembro de 2010 16:52 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: Res: 
 
Qual valor e prazo? 
------Original Message------ 
From: Hilberto Silva 
To: Alexandrino Alencar 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Res: 
Sent: Nov 24, 2010 16:38 
 
 
Aguardo ok de MO e a definição do prazo 
Já que estamos falando de compromisso mensal ------Mensagem original------ 
De: Alexandrino Alencar 
Para:Marcelo Bahia Odebrecht 
Para:Hilberto Silva Filho 
Assunto: 
Enviada em: Nov 24, 2010 16:31 
 
Conforme alinhado com MO vamos manter o programa do irmão do chefe com codinome Metralha.Pelas minhas 
contas deveríamos começar em dezembro. 
 
 
 
Alexandrino 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 10 de dezembro de 2010 12:52

Para: Roberto Simoes; Marcio Faria da Silva; Fernando Barbosa

Amigo de meu pai muito interessado e apoiando iniciativas nossas no MD. 
Vai reforcar nossa posicao junto a NJ. 
 
Navios PB: disse que vai sem falta fazer na Bahia. A ida da Fiat para PE (mais uma, nos ajuda) 
 
Fale com FR pois amigo reforcou continuarmos fazendo negocios com Magnata. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 10 de dezembro de 2010 13:52

Para: Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Res:

Ok 
 
----- Original Message ----- 
From: Alexandrino Alencar 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Fri Dec 10 10:51:18 2010 
Subject: Res: 
 
Falei com seu pai e ele disse para ir em frente. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Alexandrino Alencar 
Enviada em: Fri Dec 10 10:28:30 2010 
Assunto:  
 
Esta caindo muito o cel na estrada. 
Depois do que amigo de meu pai disse você precisa avaliar se vale a pena insistir com geologo para marcar minha 
reuniao a 2, ou esperamos a de 4. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 28 de dezembro de 2010 17:22

Para: Luiz Antonio Mameri; Claudio Melo Filho; Benedicto Barbosa da Silva Junior; 

Paul Elie Altit; Marcio Faria da Silva; Henrique S. do Prado Valladares

Assunto: Re: Res:

Eh uma conversa em teoria conceitual mas seria importante voces me repassarem o que tem de relevante que devo 
mencionar ou ser questionado. 
 
Paul: preciso aquela agenda do MCMV. 
 
HV: algo de BM? 
 
----- Original Message ----- 
From: Luiz Antonio Mameri 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Sent: Tue Dec 28 14:18:29 2010 
Subject: Res: 
 
Excelente noticia. 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Luiz Antonio Mameri; Claudio Melo Filho Enviada em: Tue Dec 28 14:14:06 2010 
Assunto:  
 
Ela e ele marcaram comigo e meu pai no dia 30 em BSB. Com isto não devo ir na posse 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 20:59

Para: Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Res: Re: Res:

Sitio? 
 
----- Original Message ----- 
From: Alexandrino Alencar 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Wed Dec 29 17:52:04 2010 
Subject: Res: Re: Res: 
 
No encontro de amanhã pode atualizar que ate 15/01 a reforma estará pronta.A equipe de C Armando esta dentro 
do cronograma. 
 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Alexandrino Alencar; Benedicto Barbosa da Silva Junior Enviada em: Wed Dec 29 05:37:58 2010 
Assunto: Re: Res: 
 
Ok 
 
----- Original Message ----- 
From: Alexandrino Alencar 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Sent: Wed Dec 29 05:23:18 2010 
Subject: Res: 
 
O Carlos Armando ficou de falar com GA e GK,no dia 03/01,para confirmar,ate pra saber como esta a relação dos 
dois. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Alexandrino Alencar Enviada em: Wed Dec 29 05:15:31 2010 
Assunto:  
 
Vai haver o jantar la em casa nos dias 12 ou 13? 
Antes estou no Mexico, e depois passo duas semanas fora, soh voltando inicio de fevereiro. 



9

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 30 de dezembro de 2010 11:04

Para: Luciana Aparecida Fonseca; Maria Cecilia Saraiva Bartolomeu

Assunto: Imprimir e entregar a meu pai (pref antes dele embarcar para BSB)

Ptos para conversa: 
1) "Passagem" do historico de parceria 
2) Quem fala em nome dela e para que tema (chamar atencao para JSG) 
3) Convite (para os 2) eventos Padres e Hijos. 
4) Disponibilizar apoio junto ao Congresso. 
5) Citar nossa ampla atuacao alinhada com as politicas de governo com empresas/socios especificas para cada 
segmento, e buscar orientacoes: 
- MCMV: Bairro Novo (falar preco e infras, ida Mangueiral) 
- Saneamento incl energia lixo: Foz 
- Energia (AHEs e Gas): ODB Energia 
- Infraestrutura: CNO e OTP (Urgencia Aeros vs modelo Miami) 
- Agenda Nacional Petroquimica/Comperj: Braskem 
- Etanol e Plastico Verde: ETH/Braskem 
- Pre-sal: OOG e CNO (falar Subsea e sondas)  
- Defesa (dualidade Min Integracao e MDIC: fragatas vs BA, Braco Forte): JV com EADS 
6) Nossa atuacao exterior alinhada com Geopolitica Brasil. 
 
Com ele 
- estadio Corinthians 
- Obras sitio 
- 1a palestra Angola 
- Instituto 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 30 de dezembro de 2010 12:58

Para: Carlos Armando Paschoal; Benedicto Barbosa da Silva Junior

Assunto: Re: Res: Encontro hoje com PR

Temos compromisso de 15? 
Entendo que não eh soh questao de obter o financiamento, mas quem vai paga-lo. Divida tem que ser paga! 
------Original Message------ 
From: Carlos Armando Paschoal 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
To: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Subject: Res: Encontro hoje com PR 
Sent: Dec 30, 2010 11:21 
 
Se perguntar, o projeto esta' sendo desenvolvido dentro do cronograma, estamos trabalhando em alternativas para 
o financiamento complementar e o pedido de credenciamento ao BNDES será apresentado em Janeiro. 
O tal jantar ainda não tive confirmacao de GA e estou checando como anda a relacao de GK com GA (parece que 
cordial) mas estou confirmando. 
A reforma/ ampliacao de Atibaia esta' no cronograma. A partir da proxima semana trabalharemos em 2 turnos e dia 
15 será entregue.   
------Mensagem original------ 
De: Marcelo Odebrecht 
Para: Benedicto Barbosa da Silva 
Para: Alexandrino Alencar 
Para: Carlos Armando Guedes Paschoal 
Assunto: Encontro hoje com PR 
Enviada em: Dez 30, 2010 11:01 
 
Tem algo que devo dizer a ele sobre o estadio do Corinthians? Adianta aventar a hipotese dele ir ao tal jantar. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 30 de dezembro de 2010 14:15

Para: Carlos Armando Paschoal; Alexandrino Alencar

Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Assunto: Re: Res: Fw: Enc: REFORMA

Ok 
 

From: Carlos Armando Paschoal  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar  
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior  
Sent: Thu Dec 30 10:38:11 2010 
Subject: Res: Fw: Enc: REFORMA  

A equipe informou hoje pela manha que esta tudo  
conforme programado. O mais importante nesse tipo de obra e' que não ha indefinicoes por parte do proprietario. 
Eu diria que temos como meta o dia 15 e não havendo imprevistos a alcancaremos.  
Temos um eng senior (Fred) que se instalou em Atibaia e esta' cuidando pessoalmente do assunto com equipe de 
sua confianca. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Alexandrino Alencar; Carlos Armando Paschoal  
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior  
Enviada em: Thu Dec 30 09:55:07 2010 
Assunto: Fw: Enc: REFORMA  

Piscina (ainda sem laje), Suites ainda sendo rebocadas, Sauna a ser contratada. 
Nos nos comprometemos com 15/1 ou seria mais seguro dizer ate o final de janeiro, tentando antecipar? 
 

From: Alexandrino Alencar  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Wed Dec 29 18:18:01 2010 
Subject: Enc: REFORMA  

 

De: Emyr Diniz Costa Junior  
Para: Carlos Armando Paschoal; Alexandrino Alencar  
Enviada em: Wed Dec 29 17:49:34 2010 
Assunto: ENC: REFORMA  

Companheiros, 
Segue acompanhamento da nossa obra. Estamos no caminho certo. 
sds 
 

 
 

De: Frederico Marcos de Almeida H Barbosa  
Enviada em: quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 19:24 



12

Para: Emyr Diniz Costa Junior 
Assunto: REFORMA 
 
EMYR, 
 
SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO ATUALIZADO DAS OBRAS. 
 
AMANHÃ ENCERRA ÀS 18 HORAS E RETORNA ÁS 7:00 HORAS NO DOMINGO, 02/01.  
 
O PLANEJADO É DAR CONTINUIDADE ATÉ A CONCLUSÃO (SE TUDO DER CERTO: DIA 15/01). 
 
EU PREVI IMPLANTAR OS DOIS TURNOS A PARTIR DA PRÓXIMA SEMANA DE FORMA A CONCILIAR O TELHADO COM 
OS ACABAMENTOS. VAMOS AVALIAR ATÉ DO DIA 05/01 SE MELHORARÁ A PRODUTIVIDADE SEM ACRESCER OS 
CUSTOS E SERÁ NECESSÁRIO PARA O PRAZO. 
 
DESEJO UM FELIZ 2011 PARA VOCÊ EXTENSIVO AOS FAMILIARES!! MUITA SAÚDE, PAZ E REALIZAÇÕES EM TODOS OS 
ÂMBITOS!!! 
 
GRATO, 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 14 de janeiro de 2011 12:32

Para: Carlos Armando Paschoal; Alexandrino Alencar; Benedicto Barbosa da Silva 

Junior

Assunto: RES: Reforma Atibaia.

ok 
 

De: Carlos Armando Paschoal  
Enviada em: sexta-feira, 14 de janeiro de 2011 12:25 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Assunto: Enc: Reforma Atibaia. 
Prioridade: Alta 

 
99% concluida. 
Amanha retiramos nosso pessoal e terminamos ultimos retoques com os adicionais solicitados na proxima semana 
com pessoal local. 
 

De: Emyr Diniz Costa Junior  
Para: Carlos Armando Paschoal  
Enviada em: Fri Jan 14 09:03:56 2011 
Assunto: RES: Reforma Atibaia.  

CAP, 
Estamos terminando 99% das obras contratadas inicialmente até amanhã e retirando nosso pessoal de lá sem falta. 
 
Na semana que vem ainda vamos fazer pente fino e pequenos serviços na área externa com pessoal local sob a 
liderança de nosso encarregado geral. O Cliente está satisfeito com tudo que foi feito no exíguo prazo e fortemente 
atrapalhado pela últimas chuvas.  
 
O Cliente pediu alguns adicionais, o que inclusive fizeram com que lhe pedisse uma verba extra.  Estes adicionais 
também vão ser feitos na semana que vem. 
 
O Cliente nos disse que o morador do sitio não está preocupado com a extensão do prazo. 
 
O mais importante que estamos tirando nosso pessoal de lá amanhã. 
 
sds 
 

 
 

De: Carlos Armando Paschoal  
Enviada em: sexta-feira, 14 de janeiro de 2011 09:13 
Para: Emyr Diniz Costa Junior 
Assunto: Reforma Atibaia. 

 
Favor confirmar se efetivamente a entrega será amanhã. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 23 de março de 2011 07:34

Para: Ernesto Sa Vieira Baiardi; Alexandrino Alencar; Luiz Antonio Mameri

Assunto: Re: Res: Re: Res: Re: RES: Conversa de hoje com amigo de EO

Realmente eh um bando de porra louca!  
O sobrinho não era aquele que estavamos apoiando? 
 

From: Ernesto Sa Vieira Baiardi  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Luiz Antonio Mameri  
Sent: Wed Mar 23 06:37:30 2011 
Subject: RE: Res: Re: Res: Re: RES: Conversa de hoje com amigo de EO  

O sobrinho esta envolvido com Mario na operacao do CS. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada: quarta-feira, 23 de março de 2011 11:32 
Para: Ernesto Sa Vieira Baiardi; Alexandrino Alencar; Luiz Antonio Mameri 
Assunto: Re: Res: Re: Res: Re: RES: Conversa de hoje com amigo de EO 

 
Sobrinho? CS? Estou perdido. 
Não seria o pecuarista? 
 

From: Ernesto Sa Vieira Baiardi  
To: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht; Luiz Antonio Mameri  
Sent: Wed Mar 23 01:31:42 2011 
Subject: Res: Re: Res: Re: RES: Conversa de hoje com amigo de EO  

Pode ser o sobrinho atuando.  
Alex, ele deu algum feedback do andamento das nossas conversas com o sobrinho ? 
Me avisem com relação a conferência, pois preciso costurar por aqui. 
 

De: Alexandrino Alencar  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Luiz Antonio Mameri; Ernesto Sa Vieira Baiardi  
Enviada em: Tue Mar 22 19:19:19 2011 
Assunto: Res: Re: Res: Re: RES: Conversa de hoje com amigo de EO  

Nos falamos amanhã 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Luiz Antonio Mameri; Ernesto Sa Vieira Baiardi  
Cc: Alexandrino Alencar  
Enviada em: Tue Mar 22 19:02:36 2011 
Assunto: Re: Res: Re: RES: Conversa de hoje com amigo de EO  

Deixe eu entender melhor amanha. 
Alex: amanha me fale 
 

From: Luiz Antonio Mameri  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Ernesto Sa Vieira Baiardi  
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Cc: Alexandrino Alencar  
Sent: Tue Mar 22 19:00:58 2011 
Subject: Res: Re: RES: Conversa de hoje com amigo de EO  

Sim 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Luiz Antonio Mameri; Ernesto Sa Vieira Baiardi  
Cc: Alexandrino Alencar  
Enviada em: Tue Mar 22 18:55:09 2011 
Assunto: Re: RES: Conversa de hoje com amigo de EO  

CSFB? 
 

From: Luiz Antonio Mameri  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Ernesto Sa Vieira Baiardi  
Cc: Alexandrino Alencar  
Sent: Tue Mar 22 18:53:43 2011 
Subject: RES: Conversa de hoje com amigo de EO  

EXATAMENTE!!!!!!! 
Alex deve ter mais detalhes. 
 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: terça-feira, 22 de março de 2011 19:49 
Para: Luiz Antonio Mameri; Ernesto Sa Vieira Baiardi 
Cc: Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: Conversa de hoje com amigo de EO 

 
CS? 
 

From: Luiz Antonio Mameri  
To: Ernesto Sa Vieira Baiardi; Marcelo Bahia Odebrecht  
Cc: Alexandrino Alencar  
Sent: Tue Mar 22 18:42:31 2011 
Subject: Conversa de hoje com amigo de EO  

Alex acaba de me ligar. 
Colocou-se o assunto de Ernesto. 
O dito cujo vai antes de jul/ago. 

No entanto disse que o CS quer que ele vá também. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 21 de junho de 2011 13:06

Para: Luiz Antonio Mameri

Qd mencionar ao amigo de BJ que o acerto do evento foi com Italiano/amigo de meu pai, e não com PT, importante 
não mencionar nada sobre minha conta corrente com Italiano pois só ele e amigo de meu pai sabem. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 14 de julho de 2011 08:16

Para: Alexandrino Alencar

Assunto: Re: Res:

Ok. Mas tinha entendido que havia uma expectativa de encontro com rebeldes dia 20 
 
----- Original Message ----- 
From: Alexandrino Alencar 
Sent: Thursday, July 14, 2011 05:09 AM 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Res: 
 
Seu pai avaliou quanto ao assunto estadio de nao tomarmos nenhuma iniciativa pois entende ele que faz parte do 
"charme",mas que nos preparemos com material para alguma eventualidade. 
Quanto a Libia,falei com minha interlocutora ,que me disse que ele continua sem uma definicao sobre o tema e ela 
voltaria a falar com ele amanha.Pelo que entendi ele esta focado na situacao politica interna. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: Thursday, July 14, 2011 04:53 AM 
Para: Alexandrino Alencar 
Assunto:  
 
Conseguiu confirmar encontro com Lula? Seria bom antes de 20 (caso tenha este encontro com Rebeldes Libia) 
Seriam 2 temas 
- estadio SP 
- Libia 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sábado, 20 de agosto de 2011 19:33

Para: Ernesto Sa Vieira Baiardi; Luiz Antonio Mameri; Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: Re: Res:

Pelo que entendi ele ja era uma das opcoes do lado de la, e o barbudo reforcou! Nos soh somos 
intermediarios/facilitadores para apresentar. 
  

From: Ernesto Sa Vieira Baiardi  
Sent: Saturday, August 20, 2011 06:27 PM 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Luiz Antonio Mameri; Hilberto M Alves da Silva Filho  
Subject: Res:  

  
Acho que nao devemos dizer que foi indicacao nossa e sim do barbudo qdo teve la, OK ? 
  

De: Ernesto Sa Vieira Baiardi  
Enviada em: Saturday, August 20, 2011 06:26 PM 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Luiz Antonio Mameri; Hilberto M Alves da Silva Filho  
Assunto: Res:  

  
Estamos sentando agora para a 1era reuniao 
  

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: Saturday, August 20, 2011 06:22 PM 
Para: Luiz Antonio Mameri; Hilberto M Alves da Silva Filho; Ernesto Sa Vieira Baiardi  
Assunto:  

  
Tudo ok com JS? 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: quinta-feira, 21 de junho de 2012 14:05

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Gustavo Dantas Guerra; Luiz Augusto T. Rocha; Luiz 

Antonio Mameri

Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Miguel Peres

Assunto: Res: Re: RES:

Eu sei,so que vao resguarda-lo,por isso que ela vai. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: Thursday, June 21, 2012 10:46 AM 
Para: Alexandrino Alencar; Gustavo Dantas Guerra; Luiz Augusto T. Rocha; Luiz Antonio Mameri 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Miguel Peres 
Assunto: Re: RES: 
 
Ele hoje tera um jantar com todos PRs africanos e ela vai. 
 
----- Original Message ----- 
From: Alexandrino Alencar 
Sent: Thursday, June 21, 2012 10:04 AM 
To: Gustavo Dantas Guerra; Luiz Augusto T. Rocha; Marcelo Bahia Odebrecht; Luiz Antonio Mameri 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Miguel Peres 
Subject: RES:  
 
Srs  
O amigo de EO está bastante limitado,só tendo recebido o Frances.Vou tentar,em alinhamento com o Gustavo,pedir 
um apoio com a G.E. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Gustavo Dantas Guerra  
Enviada em: quinta-feira, 21 de junho de 2012 11:48 
Para: Luiz Augusto T. Rocha; Marcelo Bahia Odebrecht; Luiz Antonio Mameri 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Alexandrino Alencar; Miguel Peres 
Assunto: Re: 
 
Luiz, 
 
Ja falei o meu assunto com o AA. 
 
GG 
 
----- Original Message ----- 
From: Luiz Augusto T. Rocha 
Sent: Thursday, June 21, 2012 09:29 AM 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Luiz Antonio Mameri 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Alexandrino Alencar; Miguel Peres; Gustavo Dantas Guerra 
Subject: RE:  
 
Miguel e Gustavo contactarão ( se é que já não o fizeram ) a AA. 
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Li que ela só recebeu 10 Presidentes , sendo 3 da África , Senegal, Nigéria e ?? Alguem sabe quem foi o terceiro 
africano? 
 
 
 
 
-----Original Message----- 
From: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Thursday, June 21, 2012 10:21 AM 
To: Luiz Antonio Mameri; Luiz Augusto T. Rocha 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Alexandrino Alencar 
Subject:  
 
O jantar de hoje de Lula para os PRs africanos (com a presenca de Dilma) vai ser no Palacio Guarabana. 
Nos ja avisamos a Lula (via AA) e ou Sergio Cabral e Eduardo Paes sobre nossas prioridades (via BJ)? 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 22 de agosto de 2012 21:04

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Na planilha da cc italia tem um credito (liquido de BJ (2) referente a prog FG) de 20.500. Lembre que o credito eh na 
verdade de 50M, sendo todavia: 
- 6.500 devolvido ao proprio BJ (V) 
- 15M que aprovei com Italia para cobrir pedidos do amigo meu pai (sem que ele saiba que usamos o credito) o que 
inclui palestras, jato... 
-  8M para compensar parte do custo de geracao de LM (agora EB). 
 
Seria bom mostrar a plan a BJ e depois me mandar uma revisada. 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: quinta-feira, 4 de outubro de 2012 09:48

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Res:

Marcelo 
Ele ficou de ajudar no assunto Etanol junto com o amigo de seu pai,e passa pela paridade com gasolina. 
A diferenca esta em 40 cts/l. 
Alem da visao dele para a Domingueira. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: Thursday, October 04, 2012 07:39 AM 
Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Alexandrino Alencar 
Assunto:  
 
Vou estar com Italiano hoje a tarde. Algo da parte de vcs? 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: quinta-feira, 18 de outubro de 2012 19:59

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Ernesto Sa Vieira Baiardi

Assunto: RES: RES: Conversa amigo

Vou ligar amanhã cedo pra ele 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quinta-feira, 18 de outubro de 2012 19:58 
Para: Alexandrino Alencar 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Ernesto Sa Vieira Baiardi 
Assunto: Re: RES: Conversa amigo 
 
Mocambique a convite da CCC? Guine?  
Avise a EB. 
 
----- Original Message ----- 
From: Alexandrino Alencar 
Sent: Thursday, October 18, 2012 05:56 PM 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Subject: RES: Conversa amigo 
 
Muito bom,2horas. 
Ficou de ajudar no tema SCCP,esta preocupadíssimo com o tema Etanol.Informou que vai dia 15/11 para 
Moçambique a convite da CCC.Quer fazer um programa na Guiné Equatorial.Foi capacitado no assunto México. 
Detalhes falamos amanhã. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quinta-feira, 18 de outubro de 2012 19:49 
Para: Alexandrino Alencar 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Assunto: Conversa amigo 
 
Alguma novidade? 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: domingo, 20 de janeiro de 2013 15:19

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Felipe Jens

Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Assunto: Res: Re: O desafio da Barra

Conversei hoje mais de uma hora com AS,foi muito bom. 
Vai estar esta semana com o amigo de EO,e entreguei o paper que foi entregue para o cara. 
Qto ao dessagio ele vai se mexer. 
E ate terca ressolve os certificados. 
  

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: Sunday, January 20, 2013 10:18 AM 
Para: Felipe Jens  
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Alexandrino Alencar  
Assunto: Re: O desafio da Barra  

  
Nao sei quem alimentou mas pode servir de saving face 
  

From: Jornais de Domingo [mailto:odbinforma@odebrecht.com]  
Sent: Sunday, January 20, 2013 05:37 AM 
To: Jornais de Domingo  
Subject: O desafio da Barra  

  
JORNAIS DE DOMINGO 
ODBInforma 
Domingo, 20 de Janeiro, 2013 
Compilado às 07:36 
 
---------------------------------------- 
Para notícias atualizadas, acesse http://info.odebrecht.com/itr 
---------------------------------------- 

- JORNAIS DE DOMINGO - 

 
 
VISÃO DA SEMANA 
O desafio da Barra 
 
ODEBRECHT 
Itaquerão - Para destravar as negociações sobre o financiamento do estádio, o Corinthians 
e a Odebrecht teriam prometido ao BB a mudança na gestão da arena, caso o empréstimo não 
seja pago em dia. Porém, o clube não abre mão de gerir o patrimônio (Painel FC, Folha, D2 
- leia texto integral abaixo). 
 
NEGÓCIOS 
Barra - Há uma explosão de construções de hotéis e prédios de apartamentos na Barra da 
Tijuca (Rio) com a proximidade de 2016. Porém, há falta de esgoto, transporte público e 
crescem a poluição de praias e a ocupação predatória de ilhas. Contra o tempo, as obras de 
infraestrutura avançam com a macrodrenagem de 14 rios da Bacia de Jacarepaguá, além dos 
corredores de transporte e da construção de subestação da Light. Os moradores e 
especialistas temem que os governos percam essa corrida (O Globo, 14). A partir de amanhã, 
os consórcios vencedores da licitação para desenvolver os projetos arquitetônicos do 



26

Parque Olímpico reúnem-se com o COI para discutir a execução dos planos (O Globo, 17). 
 
Rodovias - As rodovias do PAC avançam, em média, ao ritmo de 1.3 km ao mês, como mostra 
levantamento de 122 contratos do Dnit. A velocidade maior é da BR 230 (PA), com 12 km ao 
mês em um trecho. O mais antigo contrato é da BR-101 RS, assinado em 2001 e ainda não 
entregue. Uma das obras mais complicadas é a duplicação da BR 101-Sul, entre Palhoça (SC) 
e Osório (RS), que deveria estar pronta em 2007, mas poderá ser entregue em 2017 (Estado, 
B1). 
 
Ferrovia - Índios guaranis resistem à duplicação de 383 quilômetros de ferrovia que passa 
pela aldeia Tenondé Porã, no extremo sul da cidade de São Paulo. A obra é uma parceria 
entre a concessionária ALL e a Rumo, ligando as praças paulistas de Itirapina e Santos 
(Estado, B4). 
 
Energia - Antecipando-se à redução das margens, as estatais elétricas estão reduzindo 
investimentos em patrocínio social, esportivo e institucional. Cortes já foram anunciados 
pela Eletrosul (patrocínio do Avaí e do Figueirense), Eletrobras (ONG de apoio a vítimas 
infantis de violência), CGTEE (shows musicais e peças teatrais) e Chesf (hospital, a ser 
transferido ao governo da Bahia) - (Folha, B1). 
 
Gestão - A associação de hospitais top (os paulistanos Einstein, Samaritano, São Luiz, 
entre 46 estabelecimentos) vai abrir uma exceção e aceitar associados sem certificados 
internacionais de qualidade. A idéia é encaminhar e monitorar a acreditação dos novos 
sócios ao longo de quatro anos (Mercado Aberto, Folha, B2). 
 
ECONOMIA 
Fazenda - Perfil do secretário do Tesouro, Arno Augustin, produzido pela "Folha", 
profetiza que "se Guido Mantega cair, Arno será colocado lá" (na Fazenda). Ao secretário é 
atribuída a autoria da "contabilidade fiscal criativa" que fechou as contas em 2012. Além 
disso, Augustin é considerado "protegido" de Dilma e teria poucos amigos no governo até 
pelo estilo centralizador e inflexível (Folha, B5). 
 
Orçamento - "Folha" faz leitura própria da execução orçamentária de 2012 e coteja dados 
ainda não fechados. A conclusão é de que Dilma teve como prioridades a educação e a 
assistência social. Também por causa disso, a previsão seria de que os gastos federais 
devam superar 18% do PIB. Nesse percentual recorde estariam a expansão dos dispêndios com 
os três níveis de ensino e a ampliação do Bolsa Família (Folha, A4). 
 
POLÍTICA 
2014 - O colunista Elio Gaspari diz que a conversa entre Lula e Dilma em Paris (em 10 de 
dezembro) "azedou" e que "quem assistiu ficou com a impressão de que Nosso Guia está 
preparando o bote para pedir a cadeira de volta. Se pedir, levará" (Elio Gaspari, Folha A8 
e O Globo,10). Ao se reunir com o secretariado paulistano e promover seminário 
internacional com ministros brasileiros, Lula estaria promovendo uma "intervenção". Ao 
menos é o que dizem "auxiliares de Dilma" não identificados, segundo o "Painel" da "Folha" 
(Folha, A4). Lula deverá estar em Brasília para dois atos de desagravo, em fevereiro: no 
dia 20, para exposição de fotos, e no dia 28, para reunião com prefeitos (Panorama 
Político, O Globo, 2). 
 
FPE - Os governadores do Nordeste e Centro-Oeste e o Confaz temem que a Procuradoria Geral 
da República e o STF bloqueiem os repasses do Fundo de Participação dos Estados por falta 
de amparo legal. Recentemente, o tribunal considerou inconstitucional a atual distribuição 
da verba e exigiu novos critérios, o que ainda não ocorreu (Folha, A4). 
 
Municípios - Levantamento de "O Globo" mostra que os 53 novos municípios criados na última 
década não apresentam bons indicadores em emprego, renda, educação e saúde, apesar das 
verbas federais que passaram a receber. As cidades não conseguiram melhorar os serviços de 
coleta de lixo, esgotamento sanitário e água encanada e montaram uma pesada estrutura de 
funcionários públicos (O Globo, 3). 
 
Partidos - Sondagem Ibope indica que 56% de consultados confirmam não ter nenhuma 
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preferência partidária. Embora tenha caído de 33% para 24% na popularidade, o PT ainda é o 
preferido, acima do PMDB (6%) e PSDB (5%) - (Estado, A4). 
 
INTERNACIONAL 
Argélia - Segundo o governo argelino, os combates de ontem deixaram 11 sequestradores da 
Al Qaeda e sete reféns mortos, antes de o governo argelino encerrar oficialmente as 
operações militares contra os rebeldes no campo de gás de In Amenas. Segundo números 
oficiais, 23 reféns e 32 militantes morreram e foram libertados 685 trabalhadores 
argelinos e 107 estrangeiros. 
 
Venezuela - O candidato derrotado Henrique Capriles teria chamado de volta a equipe 
brasileira que produziu seu marketing eleitoral (Panorama Político, O Globo, 2). 
 
CAPA 
Manchetes de Primeira Página: "Dilma gasta menos com obras e mais com educação" (Folha de 
S. Paulo), "Brasileiros que se dizem apartidários já são maioria" (O Estado de S. Paulo) e 
"Em municípios novos, vida não melhorou" (O Globo). 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
(Painel, Folha, D2) 
Quem dá as cartas  
A fim de destravar o empréstimo do BNDES para o Itaquerão, Corinthians e Odebrecht 
oferecem nova garantia ao Banco do Brasil, repassador do dinheiro. A oferta promete 
mudança na gestão do estádio, caso o empréstimo não seja pago corretamente. Pela proposta, 
se houver inadimplência, o BB poderá exigir a troca das pessoas que administram as 
receitas da arena. O clube, porém, será o responsável por indicar os substitutos.  
Autônomo. O Corinthians não abre mão de gerir o Itaquerão. Hoje, aliás, o ex-presidente 
Andres Sanchez é o homem designado para tratar das questões do estádio. Ou seja, empresas 
especializadas na gestão de arenas, como uma recém-criada pela própria Odebrecht, são 
descartadas para administrar o estádio.  
Alternativa. Enquanto o dinheiro federal não é liberado, a Odebrecht aguarda até o fim do 
mês a emissão dos CIDs da prefeitura. A primeira cota de certificados de incentivos 
fiscais é de R$ 156 milhões e está sob os cuidados da Procuradoria do município. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

---------------------------------------- 
 
Sobre Este E-mail 
 
Responsável: Sérgio Bourroul (sergiobourroul@odebrecht.com) 
 
Informações produzidas pela ABComunicação para a Odebrecht S.A. 
 
Contribuições, sugestões ou cancelamento: odbinforma@odebrecht.com  
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013 16:28

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Luiz Antonio Mameri; Paul Elie Altit; Ernesto 

Sa Vieira Baiardi

Assunto: Res: Almoco de hoje com amigo e meu pai

CID ele vai ligar pra FH,e ficou de evoluir no assunto da Caixa. 
Panama ok. 
Africa ok compartilhando com QG,nos custos. 
------Mensagem original------ 
De: Marcelo Odebrecht 
Para: Alexandrino 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Cc: Luiz Antonio Mameri 
Cc: Paul Elie Altit 
Cc: Ernesto Sa Vieira Baiardi 
Assunto: Almoco de hoje com amigo e meu pai 
Enviada: 25 fev, 2013 08:04 
 
Vejo 3 prioridades: 
- SCCP: FII original com CEF ou Eletro, alem da CID. 
- reforcar a agenda paises de interesse de EB para visita Africa. 
- liberar JS para trabalhar com amigo AR 
 
Por fim avaliar/estar preparado qq demanda SBC e muito cuidado conversas sobre Petro pela nossa amizade com 
MGF e por nesta area acho que ele nao tem eficacia 
 
Vale citar momento ruim OOG (pelas dificuldades Petro), Braskem (Shale Gas e importados) e Agro (preco etanol), 
alem das indefinicoes qualificacoes concessoes. 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: quinta-feira, 1 de agosto de 2013 16:47

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Flavio Faria; Marcio Faria da Silva; Benedicto Barbosa da Silva Junior; Luiz 

Mendonca; Euzenando Azevedo

Assunto: RES: Encontro meu pai e amigo

Os 4 temas foram inseridos. 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quinta-feira, 1 de agosto de 2013 09:11 
Para: Alexandrino Alencar 
Cc: Flavio Faria; Marcio Faria da Silva; Benedicto Barbosa da Silva Junior; Luiz Mendonca; Euzenando Azevedo 
Assunto: Encontro meu pai e amigo 
 
4 temas: 
- aquele pedido de FF para a mulher De Vido. De Vido tem sido um grande parceiro nosso e do Brasil. Alinhar com 
FF. 
- Acho que vale a pena atualiza-lo sobre estrategia/estudo sobre CIDE vs Mobilidade Urbana. Alinhado com Haddad. 
Ver com LDM. 
- SCCP vs principalmente CID. Alinhar com BJ. 
- Avaliar com EA se não seria bom sugerir uma ida dele a nosso convite a Venezuela. 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: sexta-feira, 2 de agosto de 2013 16:07

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

O cara está muito preocupado com o sucesso das concessões.Ficou impactado com a linha 6.Concorda em postergar 
o TAV. 
Falou com GM,para aumentar o preço da Gasolina. 
Preocupado com o tema dos Estádios e rejeição por parte população. 
E muito sensibilizado com SC (amigo de BJ) e com EB (o do X). 
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De: Alexandrino Alencar

Enviado em: sábado, 3 de agosto de 2013 12:29

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Marcio Faria da Silva

Assunto: Res: Re: Res: Re:

Marcelo 
Lendo as paginas amarelas da Veja e informacoes acho que o tema principal na segunda sera a preocupacao com o 
insucesso nos leiloes. 
  

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: Friday, August 02, 2013 07:59 PM SA Pacific Standard Time 
Para: Alexandrino Alencar  
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Marcio Faria da Silva  
Assunto: Re: Res: Re:  

  
Provavel que estejamos desmobilizando em alguns projetos, mas no liquido estamos contratando. Vou levar as info 
comigo 
  

From: Alexandrino Alencar  
Sent: Friday, August 02, 2013 07:52 PM SA Pacific Standard Time 
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Subject: Res: Re:  

  
Meu amigo que trabalha com GM,teve uma informacao hoje que estamos demitindo 30.000 funcionarios.Era bom 
você estar preparado pra segunda. 
  

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: Friday, August 02, 2013 04:14 PM SA Pacific Standard Time 
Para: Alexandrino Alencar; Euzenando Azevedo  
Assunto: Re:  

  
Alinhei com meu pai para você dar um fdbk a Paulo que não podemos arriscar fazer este encontro com empresarios 
antes de NM nos orientar neste sentido para ele depois não nos deixar na mao como fez com o amigo de meu pai vis 
a vis Colombia 
  

From: Alexandrino Alencar  
Sent: Friday, August 02, 2013 01:59 PM SA Pacific Standard Time 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Euzenando Azevedo  
Subject:  

  
Tivemos reunião com o amigo de EO: 
A atual relação dele com NM está estremecida pq o cara foi deselegante com ele qdo de uma aproximação com 
Santos. 
Só iria para Caracas depois do encontro no Brasil com os empresários.Mas está à disposição. 
EO acha que o amigo pouco pode contribuir para melhorar a relação de EA com o seu algoz. 
Tem forte preocupação com a liderança de NM 
abs 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 5 de julho de 2010 12:16

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior

Assunto: Italiano

Depois preciso lhe passar pois ele tem/terá creditos realizados e a realizar com LM, BG e BJ. 
Assim vc acompanha o que já está realizado e o que falta e vai alocando os desembolsos: 
Dentro desta linha acertei/ratifiquei com ele: 

 R 20 até out (incluindo últimos 10 que vc acertou com JD até agosto, ou seja estes 10 até agosto, mais 10 até 
outubro): via JD 

 R 20 onde somos agentes do aço: acertar com JD como entregaremos para não misturar com o fluxo acima, 
entupindo os canais (ele sugeriu alguns prestadores de serviço). Vou passar para BJ como seremos 
reembolsados (ou passados para trás...) 

 Depois ele vai me passar um saldo do Feira. 

 R 2-3 camisas oficiais (por isto que disse que nem tudo de agora é Vaca), para isto tem que avisar ao “filho” de 
JP 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 8 de julho de 2010 10:00

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

PM vai lhe falar sobre uma demanda de 10 para vc descontar do credito do italiano (alem do que conversamos 
ontem) 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 11 de agosto de 2010 20:30

Para: Henrique S. do Prado Valladares

Assunto: Re: Res:

Vou pedir para Darci ver horario com vc 
------Original Message------ 
From: Henrique Serrano do Prado Valladares 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Res: 
Sent: Aug 11, 2010 20:14 
 
Sobre BM, nada urgente e melhor falarmos amanhã.  
Tenho compromissos cedo mas estarei no esc. a partir das 9:30. 
Vc pode? 
------Mensagem original------ 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para:Henrique S. do Prado Valladares 
Assunto:  
Enviada em: Ago 11, 2010 09:56 
 
Vamos nos falar amanha para vc alinhar mensagens de meu pai para amigo na 6a. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 12 de agosto de 2010 23:12

Para: Henrique S. do Prado Valladares

Cc: Augusto Roque; Jose Bonifacio

Assunto: Re: BM

Boni: favor entregar este e-mail a meu pai em PVelho 
 
Falei com Roque. Estou alinhado com a posicao de voces. 
Entendo que eh insistir em %s iguais entre nos 3 com lideranca rotativa (inclusive sob o argumento de que em obra 
deste tipo a questao atestado pesa muito), e nao solidariedade com os pequenos. 
Entendi que LN falou com SA que esta na mesma linha. Acho que a prioridade da conversa de meu pai e LN amanha 
com o 1o tem que ser na linha de esclarecer que nos 3 sempre estivemos juntos, e que nao houve malzinho ou 
bonzinho nesta historia. Eh preciso tambem esclarecer a reducao do preco para nao perder credibilidade. 
Vou mandar este e-mail para LN e falo com ele qd desembarcar em PVelho. 
 
----- Original Message ----- 
From: Henrique S. do Prado Valladares 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Thu Aug 12 21:31:18 2010 
Subject: BM 
 
Estivemos ligando para seu cel , sem sucesso. 
Roque e Bisordi estão transmitindo a posição que alinhei com AntM. 
Disseram que a decisão do Gov foi oferecer 16/ para nos e 4C e 18 para AG somando 50/ e queriam uma resposta 
ainda hoje para que o #1 anunciasse amanha. 
Nosso alinhamento foi aquele de não entesar no percentual em si, mas na incompatibilade do proposto com a 
responsabilidade inerente jah que não aceitam divisão de escopos. 
Além disso eh impossível sequer avaliar a entrada numa sociedade sem conhecer quem são os sócios , o que Irão 
aportar, as garantias etc.   
LN falou a pouco com SAnd que ratificou uma posição comum. 
LN estah tentando falar com vc, mas se puder antes fale com Roque( 21-93965724) que terah noticias mais frescas. 
Eh preciso combinar o discurso com o #1 amanha em PV. 
LN vai decolar de SP as 6:00h chegando lah as 9h local, 10:00 daqui.  
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De: Informe em Tempo Real <odbinforma@odebrecht.com>

Enviado em: sexta-feira, 13 de agosto de 2010 16:52

Para: Informe em Tempo Real

Assunto: Lula: ´Os cara são o povo`, OGX, Colômbia

INFORME EM TEMPO REAL 
ODBInforma na Web 
Sexta-feira, 13 de Agosto, 2010 
Compilado às 16:32 
 

- ENERGIA - 

15:25 Lula em Jirau: "Os cara são o povo brasileiro" 
AE 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse há pouco que o presidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, se enganou quando disse que ele, Lula, era "o cara". "O Obama deveria ter 
dito: Lula, você é apenas o presidente. Os cara (sic) são o povo brasileiro, que não deve 
a ninguém do ponto de vista da competência e da capacidade de trabalho", afirmou o 
presidente ao encerrar seu discurso aos operários que estão construindo a hidrelétrica de 
Jirau, no Rio Madeira (RO). Leia Mais 
 
.................. 
 
15:18 Lula em Jirau: Otimismo da OGX é exagerado 
AE 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou há pouco que o otimismo é "exageradamente 
grande" no que se refere às estimativas da capacidade de produção dos campos de gás 
descobertos no Maranhão pela petroleira OGX, do grupo empresarial de Eike Batista. "Não 
sabemos ainda o total, porque ainda não foi certificado. Mas o otimismo é exageradamente 
grande. Se fala em 12 a 15 milhões, a metade do que trazemos da Bolívia", disse Lula 
referindo-se à importação diária de 30 milhões de metros cúbicos da Bolívia. As 
declarações do presidente foram durante discurso na visita às obras da hidrelétrica de 
Jirau, no rio Madeira. Leia Mais 
 
---------------------------------------- 

- ÓLEO E GÁS - 

15:59 Colômbia prevê 963 mil boe/dia em 2010 
Dow Jones 
A produção de petróleo e gás da Colômbia deve atingir a média de 963 mil barris de óleo 
equivalente (boe) por dia em 2010, segundo o Ministro de Minas e Energia do país, Carlos 
Rodado. "É um número conservador, podemos chegar a 980 mil boe por dia", afirmou em 
entrevista coletiva. Leia Mais 

---------------------------------------- 
 
Sobre Este E-mail: 
 
Responsável: Sérgio Bourroul (sergiobourroul@odebrecht.com) 
 
Informações produzidas pela ABComunicação para a Odebrecht S.A. 
 
Notícias Internacionais: http://www.newseum.org/todaysfrontpages/flash/ 
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Contribuições, sugestões ou cancelamento: odbinforma@odebrecht.com  



7

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 13 de agosto de 2010 17:06

Para: Henrique S. do Prado Valladares

Assunto: Re: Res:

Pelo menos as noticias de Jirau comecam a chegar pelo INFORME. 
Noticias de Roque? 
 
----- Original Message ----- 
From: Henrique S. do Prado Valladares 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Fri Aug 13 16:04:02 2010 
Subject: Res: 
 
Ainda não tive noticias, os cel de Boni e EMP não respondem. Creio que está acontecendo agora. 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Para: Jose Bonifacio 
Cc: Henrique S. do Prado Valladares 
Enviada em: Fri Aug 13 15:13:49 2010 
Assunto:  
 
Novidades visita PR? 



8

De: Henrique S. do Prado Valladares

Enviado em: sexta-feira, 13 de agosto de 2010 18:00

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: StoAnt e BM

Boni e seu pai me ligaram para dizer que a visita foi um sucesso absoluto ( avanço da obra, o Acreditar Junior, as 
mulheres trabalhando etc). Ele disse que teve a chance de tratar de todos os temas que pretendia. 
Qto a BM ele esclareceu sobre a nossa saída antes do leilão, que viabilizamos o leilão etc. Destacou também o que 
eh necessário para garantir o sucesso de BM. 
AntM tb me ligou dizendo que LN fez a parte dele com o #1. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 13 de agosto de 2010 18:54

Para: Luiz Antonio Mameri; Euzenando Azevedo; Luiz Augusto T. Rocha; Benedicto 

Barbosa da Silva Junior; Henrique S. do Prado Valladares; Marcio Faria da Silva

Meu pai vai estar com amigo na 2a tarde. Algo a destacar? 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 13 de agosto de 2010 18:56

Para: Henrique S. do Prado Valladares

Cc: Augusto Roque

Para a conversa de meu pai na 2a, acho que ajudaria um desenho esquematico do lay-out de Belo Monte com as 
partes da obra em cores difrentes: tomada dagua/vertedouro, Pimental, canais, diques. Dando o valor estimado de 
cada cor/parte da obra. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 13 de agosto de 2010 19:17

Para: Darci Luz; Jicelia Sampaio Andrade Silva

Na 2a vou precisar falar no preto com meu pai. Talvez qd ele chegar em BSB. 
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De: Informe em Tempo Real <odbinforma@odebrecht.com>

Enviado em: sexta-feira, 13 de agosto de 2010 20:46

Para: Informe em Tempo Real

Assunto: B. Monte será construída por 11, Lula, Pescadores

INFORME EM TEMPO REAL 
ODBInforma na Web 
Sexta-feira, 13 de Agosto, 2010 
Compilado às 20:33 
 

- ENERGIA - 

20:05 B. Monte será construída por 11 construtoras 
AE 
O consórcio responsável pela usina de Belo Monte, no Rio Xingu (PA), fechou um termo de 
compromisso com as empreiteiras que serão contratadas para construir a usina. Segundo uma 
fonte que participa das negociações, as três grandes empreiteiras - Andrade Gutierrez, 
Camargo Corrêa e Odebrecht - serão contratadas para construir a usina, conforme já havia 
antecipada a Agência Estado. Também conforme já noticiado pela AE, o custo da obra civil 
deverá ser reduzido em cerca de R$ 4 bilhões, para cerca de R$ 15 bilhões. Leia Mais 
 
.................. 
 
19:56 Lula em S.Antônio exalta as mulheres 
Folha Online 
Em discurso nesta sexta-feira durante visita às obras da hidrelétrica de Santo Antônio, em 
Porto Velho (RO), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou as mulheres e disse que, 
assim como os homens, elas também tem competência para "dirigir." Leia Mais 
 
.................. 
 
19:17 Lula: Pescadores devem substituir rios por tanques 
Folha Online 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que alegar prejuízo à 
população de peixes de um rio e aos pescadores não é mais um argumento válido para se 
impedir a construção de uma hidrelétrica por que a tecnologia permite hoje que se criem 
peixes em tanques e açudes. Leia Mais 

---------------------------------------- 
 
Sobre Este E-mail: 
 
Responsável: Sérgio Bourroul (sergiobourroul@odebrecht.com) 
 
Informações produzidas pela ABComunicação para a Odebrecht S.A. 
 
Notícias Internacionais: http://www.newseum.org/todaysfrontpages/flash/ 
 
Contribuições, sugestões ou cancelamento: odbinforma@odebrecht.com  
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: domingo, 15 de agosto de 2010 12:21

Para: Jicelia Sampaio Andrade Silva; Darci Luz

Assunto: ENC: BM - Lay Out Geral e Valores de Referencia

Anexos: AHE BM - Lay Out Geral.pdf

Imprimir e entregar a meu pai para o encontro 
 

De: Jose Gomes da Silva  
Enviada em: sábado, 14 de agosto de 2010 14:33 
Para: Darci Luz 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; Henrique S. do Prado Valladares; Augusto Roque 
Assunto: BM - Lay Out Geral e Valores de Referencia 

 
Prezada Darci 
 
    Por solicitação do Eng. Augusto Roque, peço por favor, que imprima o arquivo anexo em formato A3 e entregue 
ao Eng. Marcelo. 
 
   Fico a disposição para qualquer esclarecimento. 
 
 
 Att 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: domingo, 15 de agosto de 2010 15:36

Para: Augusto Roque; Henrique S. do Prado Valladares

Assunto: Re: Res: BM - Lay Out Geral e Valores de Referencia

Vamos ver como fica depois desta conversa de meu pai na 2a. Se for o que esta na mesa 18/16/16 vamos pegar, 
levar nosso pessoal para outros projetos e deixar a AG se virar no onus e bonus da lideranca. 
 

From: Augusto Roque  
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Henrique S. do Prado Valladares  
Sent: Sun Aug 15 14:14:23 2010 
Subject: Res: BM - Lay Out Geral e Valores de Referencia  

Nao tem.Deixamos estritamente o que tem haver com BM, inclusive separando as vilas residenciais.Poderiamos e 
trazer algumas das empresas menores para completar o percentual.De qualquer maneira, gostaria de alertar que 
mesmo vindo uma orientacao de cima,vai haver resistencia de Cardeal,Adhemar,etc de aceitar divisao de 
escopo.Temos que aproveitar caso isto aconteca para,em funcao da orientacao,buscar uma situacao intermediaria 
de aumentar nossa participacao junto com CCCC e resolver a questao da lideranca rotativa. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Augusto Roque; Henrique S. do Prado Valladares  
Enviada em: Sun Aug 15 11:22:07 2010 
Assunto: RES: BM - Lay Out Geral e Valores de Referencia  

Tem algo do sitio de BM que podíamos excluir para ficar perto dos 40%? 
 

De: Augusto Roque  
Enviada em: sábado, 14 de agosto de 2010 20:17 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Henrique S. do Prado Valladares 
Assunto: Res: BM - Lay Out Geral e Valores de Referencia 

 
Sim,com as infraestruturas rateadas em cada frente.O caminho critico e o que voce colocou.A frente BM tem a 
importancia adicional da futura antecipacao. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Henrique S. do Prado Valladares; Augusto Roque  
Enviada em: Sat Aug 14 16:58:49 2010 
Assunto: RES: BM - Lay Out Geral e Valores de Referencia  

Foram estes os valores fechados com a Eletrobras? 
Sitio BM = 47% 
Sitio Pimental = 15% 
Canais = 24% 
Sendo estes os valores vão ter que ajustar o discurso. 
O caminho critico confirma que sejam os canais e sitio BM? 
 

De: Jose Gomes da Silva  
Enviada em: sábado, 14 de agosto de 2010 14:33 
Para: Darci Luz 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; Henrique S. do Prado Valladares; Augusto Roque 
Assunto: BM - Lay Out Geral e Valores de Referencia 
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Prezada Darci 
 
    Por solicitação do Eng. Augusto Roque, peço por favor, que imprima o arquivo anexo em formato A3 e entregue 
ao Eng. Marcelo. 
 
   Fico a disposição para qualquer esclarecimento. 
 
 
 Att 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 16 de agosto de 2010 08:56

Para: Augusto Roque; Henrique S. do Prado Valladares

PR esta tentando encontro hoje ele, meu pai, eu e Erenice. 
Precisamos nos alinhar antes 
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De: branislav kontic <kontichbrani@yahoo.com>

Enviado em: quinta-feira, 19 de agosto de 2010 16:02

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: 

OK 
 
--- On Thu, 8/19/10, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote: 

 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject:  
To: "Brani" <kontichbrani@yahoo.com> 
Date: Thursday, August 19, 2010, 11:54 PM 

Brani, 

Favor lembrar ao Chefe o encontro que ele ficou de marcar com o advogado sobre o prédio, pois 
recentemente fomos cobrados. 

 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: branislav kontic <kontichbrani@yahoo.com>

Enviado em: segunda-feira, 23 de agosto de 2010 10:52

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: 

ok 
 
--- On Mon, 8/23/10, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote: 

 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject:  
To: "Brani" <kontichbrani@yahoo.com> 
Date: Monday, August 23, 2010, 6:30 PM 

Brani, 

Por favor diga ao Chefe que do valor que meu pai se referiu, 1/3 são referentes ao apoio direto as 
bases, que não passa por ele. Daí o valor 50% maior citado por meu pai. 

 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 8 de setembro de 2010 23:02

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Assunto: Re: Programação

Ok. 
HS: somar a conta/credito do Italiano. 
------Original Message------ 
From: Paulo Melo 
To: Bira Ubiracy Isaias C. Santos 
To: Hilberto Silva 
To: Luiz Eduardo da Rocha Soares 
Cc: Joao Alberto Lovera 
Cc: Paul Elie Altit 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Programação 
Sent: Sep 8, 2010 18:39 
 
Prezados Bira / Hilberto 
 
Favor programar os pagamentos conforme cronograma abaixo: 
 
Data: 23/09/2010, valor: R$ 1.057.920 
 
Data: 30/09/2010, valor: R$ 1.057.920 
 
Data: 07/10/2010, valor: R$ 1.057.920 
 
Projeto Institucional SP. 
 
Responsável: Paulo Melo 
 
Marcelo, por favor replicar o e-mail autorizando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
cid:image001.gif@01CA5752.82FAF4E0 
 
 
 
Paulo Melo 
 
Odebrecht Realizações Imobiliárias 
 
 
 
Tel (11) 3025 7503 
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Cel (11) 9197 7801 
 
 <mailto:pmelo@odebrecht.com> pmelo@odebrecht.com 
 
 <http://www.orealizacoes.com.br/> www.orealizacoes.com.br 
 
 
 
 
 
 



21

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quinta-feira, 4 de novembro de 2010 11:23

Para: 'branislav kontic'

Assunto: RES: 

Ok. Vou mandar. Obrigado 
 

De: branislav kontic [mailto:kontichbrani@yahoo.com]  
Enviada em: quinta-feira, 4 de novembro de 2010 07:45 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Re:  

 
Oi Marcelo, 
  
Pode mandar para o escritório es SP hoje. 
  
Um abraço, 
  
Brani 
 
--- On Thu, 11/4/10, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> wrote: 

 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject:  
To: "'kontichbrani@yahoo.com'" <kontichbrani@yahoo.com> 
Date: Thursday, November 4, 2010, 5:53 AM 

Brani, 
Tudo bem? 
Preciso mandar um paper para o Chefe pedindo orientacoes sobre o Predio. Mando para SP ou 
BSB? 
Abs 
Marcelo 

 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 8 de novembro de 2010 14:13

Para: Alexandrino Alencar; Marcio Polidoro

Cc: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo; Paul Elie Altit; Paulo Lacerda de Melo

PM vai procurar vocês 2 para alinhamento/preparação sobre um tema 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 22 de agosto de 2012 21:04

Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Paul Elie Altit; Hilberto M Alves da Silva 

Filho

Assunto: G

Paul e BJ, 
 
Mostrei a planilha/agenda que mandei para vcs, mas foi uma conversa muda com os dois falando uma coisa e 
escrevendo outra em um papel. Ficamos de ter uma conversa melhor na casa dele ou na minha na volta. Assim nao 
deu pra falar sobre Provaveis Aditivos. O resto acho que ficou claro. 
 
Ele estava desesperado pois precisa de 15M para Feira logo. Eu disse que teria que vir de algum credito. 
Alinhamos que eu adiantaria e abateriamos de algum credito (nao definimos se do Evento 2014 ou da CC Antiga). 
 
Para facilitar o melhor eh os 21 de PA do evento 2014 (BMX futuro) ser agora credito na CC italia/G controlada por 
HS (a ser realizado ate 2014), e estes 15 entrarem como debito desta conta que ja tem diferentes datas de credito e 
debito. 
 
BJ: ele nao falou nada, mas imagino que V pode saber deste novo compromisso/adiantamento. 
 
Ja fazemos muito com Feira e conseguimos jogar pra frente muita coisa. 
 
HS: negocie entao com Feira ou sua amiga o desembolso destes 15M a pedido de G. Veja como tentar jogar pra 
frente alguma coisa ja que agora sabem que vao receber. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 28 de agosto de 2012 14:15

Para: Hilberto M Alves da Silva Filho

Cc: Paul Elie Altit; Benedicto Barbosa da Silva Junior

Assunto: RES: RES:

Veja o e-mail que mandei. 
Se não me engano o que havia combinado seria agregar na conta de G um valor que PA acertou para um projeto em 
SP (credito de 1 M até outubro e se não me engano 21 até 2014), assim ele passaria a ter 50 (pertence ao ex) + 23 
(atual). Temos que manter os 2 saldos em separado, mas vamos creditando tudo. A principio o 15M sai dos 23 
(atual), mas o 21 só entra até 2014, assim vamos tratando os créditos juntos (é o que disse a ele). 
 
-----Mensagem original----- 
De: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Enviada em: terça-feira, 28 de agosto de 2012 13:22 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: ENC: RES: 
 
Este novo programa é para ser abatido dos 50 de G ou é um novo programa sem origem ? 
 
-----Mensagem original----- 
De: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Enviada em: terça-feira, 28 de agosto de 2012 13:09 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: RES: 
 
Acredito que sim e deixamos pré-conversados que esta parte seria fora 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: terça-feira, 28 de agosto de 2012 11:17 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Assunto: Re: RES: 
 
Tudo aqui ou conseguiu algo fora para facilitar? 
Imagino que o 7 pos nov eh o lucro 
------Original Message------ 
From: Hilberto Silva 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: RES: 
Sent: Aug 28, 2012 10:48 
 
1 ago. 
 
3 set 
 
4 out 
 
Saldo de 7 a partir de nov. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: segunda-feira, 27 de agosto de 2012 14:23 
Para: Hilberto M Alves da Silva Filho 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Assunto: 
 
 
 
Acertou oque com Feira sobre os 15M? 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 10 de setembro de 2014 19:33

Para: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

Assunto: Re: 

Sim. Atualize 
 

From: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo 
Sent: Wednesday, September 10, 2014 19:17 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Re:  

 
Marcelo, nosso assunto precisa de um reforço, especialmente na torre no RJ. O assunto andou de lado. As torres em 
SP evoluíram, mas ainda não aconteceu o fechamento. Você quer que atualize aquela planilha que lhe enviei? 
Abs 
PM 
 
Enviada do meu iPhone 
 
Em 10/09/2014, às 16:05, "Marcelo Bahia Odebrecht" <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 

Na 6ª devo estar com meu amigo “demitido” para perceber a situação dele e o que ele ainda pode 
fazer. Vou tentar fechar um Programa de Ação com o que precisamos deixar resolvido. 
Segue em anexo minha ultima agenda com ele. 
Preciso que me mandem seus temas de modo resumido e com as ações necessária e factíveis que 
podem/devem ser tomadas até Nov/14. 

<Agenda GM 22-8.docx> 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: sexta-feira, 3 de outubro de 2014 11:47

Para: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

Cc: Paul Elie Altit

Assunto: RES: 

Ok. Neste contexto nem vou mencionar 
 

De: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
Enviada em: sexta-feira, 3 de outubro de 2014 11:44 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Paul Elie Altit 
Assunto: RES:  

 
Marcelo, estão em estágios diferentes, mas todas andando, apesar de muito mais lentamente do que gostaríamos, 
conforme detalhes abaixo: 
 

1. FII torre B1 PC: fase final da análise nos 2 primeiros cotistas (FUNCEF e PETROS: 50%), expectativa de 
fechamento em 20-30 dias. Acredito que serão necessários mais 45-60 dias após os dois primeiros para 
fechar os demais cotistas. 

2. Torre B2 PC (aquisição direta): em análise / avaliação pelo Cliente (PETROS), expectativa de 60 dias para 
contrato. 

3. Torre 1 Porto Atlântico: área técnica do Cliente (PREVI) nos informou que continua analisando, mas sem 
expectativa de fechamento em 2014, conforme lhe informei em nossa última conversa. Estou tentando 
reverter isso na área técnica antes de tentar mexer em cima de novo. 

4. Torre 2 Porto Atlântico: em análise / avaliação pelo Cliente (PETROS), ainda não temos a sinalização firme 
de que será possível fazer devido aos limites de investimento, mas caso positivo a expectativa de prazo 
também é de 60 dias para contrato. 

5. Torre Barrafunda: em análise / avaliação pelo Cliente (PETROS), ainda não temos a sinalização firme de que 
será possível fazer devido aos limites de investimento, mas caso positivo a expectativa de prazo também é 
de 60 dias para contrato. 

 
Abraços 
 
 
Paulo Melo 
  

 
 

Tel. (11) 3025-7503 
Cel. (11) 99197-7801 
VOIP. 5011-7514 
pmelo@odebrecht.com 
www.orealizacoes.com.br 

 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: sexta-feira, 3 de outubro de 2014 11:31 
Para: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo 
Cc: Paul Elie Altit 
Assunto:  

 
Como estão as vendas das torres? 
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Vou estar com meu amigo hoje 
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De: BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 13 de agosto de 2010 18:49

Para: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: Re: Sucessor italiano

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar

Status do sinalizador: Sinalizada

Entendi 
 
   
Bernardo Gradin 
Braskem S. A.  
 
 
Em 13/08/2010, às 18:16, "Marcelo Bahia Odebrecht" <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 

Me garantiu que ia agir direto com PR sobre incentivo MP. Demonstrou "firmeza" 
Preciso que atenda um pedido dele de compra/adiantamento de propaganda para a revista Brasileiros no valor 
de 500 mil. Eles vao procurar MW. Vou pedir para falarem com ML. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 13 de setembro de 2010 22:37

Para: Marcos Wilson

Assunto: Fw: Brasileiros.

Ligue para o cara, para pedir desculpas, e diga que vc saiu de ferias para eu nao ficar de enrolao com o GM 
 

From: BERNARDO GRADIN <bernardo.gradin@braskem.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Mon Sep 13 21:30:44 2010 
Subject: Re: Brasileiros.  

So soubre agora! Marcelo Lyra trata amanha. 
 
   
Bernardo Gradin 
Braskem S. A.  
 
 
Em 13/09/2010, às 22:10, "Marcelo Bahia Odebrecht" <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 

Gente isto tem um mes! Foi um pedido de GM que prometi atender. 
 

 
From: Marcos Wilson  
To: Bernardo Gradin  
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Mon Sep 13 19:12:21 2010 
Subject: Brasileiros.  

Bernardo, boa noite: Marcelo recebeu pedido (e-mail do DP abaixo) para atender a uma 
demanda de compra antecipada de 500 mil reais de publicidade na Revista Brasileiros. Como 
eu estava em férias, o atendimento demorou muito, criando uma saia justíssima (e-mail do 
Márcio Polidoro) com Hélio Campos Sales, diretor e acionista da publicação. Vou recebê-lo 
amanhã às oito da manhã e preciso que você me oriente se devo direcioná-lo para o Marcelo 
Lyra, Nelson Letaif ou para você mesmo por causa da origem do pedido. Não há como 
segurar mais o Hélio. Conto com sua compreensão. Marcos  

  

  

  

  

-----Mensagem original----- 
De: Marcio Polidoro  
Enviada em: sexta-feira, 10 de setembro de 2010 17:47 
Para: Marcos Wilson 
Assunto: ENC:  
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Como você vê, isso chegou dia 13 de agosto. Já faz quase um mês. O Hélio acabou de me 
ligar e disse que a necessidade às vezes nos faz perder a educação. Por isso, estava sendo tão 
insistente. É a quarta ou quinta vez que me procura nessa semana. A ansiedade do homem 
está quase insuportável. 

  

-----Mensagem original----- 

De: Marcelo Bahia Odebrecht  

Enviada em: sexta-feira, 13 de agosto de 2010 18:18 

Para: Marcos Wilson; Marcio Polidoro 

Assunto:  

  

Pessoal da revista Brasileiros vai procurar um de voces para apoio de compra 
propaganda/adiantamento de 500 mil. Direcionem para Braskem atender. 

  

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: terça-feira, 14 de setembro de 2010 08:51

Para: Marcos Wilson; Marcelo Lyra

Cc: Bernardo Gradin

Assunto: Re: RES: Urgente.

Deixou tudo esclarecido/apaziguado? 
 

From: Marcos Wilson  
To: Marcelo Lyra  
Cc: Bernardo Gradin; Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Tue Sep 14 07:47:56 2010 
Subject: RES: Urgente.  

Pena. 
Conversei com o Hélio sobre  a compra adiantada de publicidade no valor total de R$500 mil (quinhentos mil reais) a 
serem pagos da seguinte forma: 100 mil agora; 200 mil daqui a 30 dias; e outros 200 mil em 60 dias. Este dinheiro é 
vital neste momento para ele. Este dinheiro poderá ser usado nas duas revistas (Brasileiros e Arte) ou em promoção 
de eventos de interesse mútuo. Hoje Hélio vai conversar à tarde-noite com o Presidente Lula (dará dicas para a 
campanha da Dilma) e com GM (sobre a revista Brasileiros). heliocm@brasileiros.com.br é o  e-mail dele, jornalista 
que foi ex-diretor de Redação da IstoÉ e hoje acionista da revista Brasileiros juntamente com Ricardo Kotscho – ex-
porta voz do Presidente. Pela urgência do atendimento e para não criar um sério constrangimento no 
relacionamento estratégico, tomei a liberdade de adiantar a negociação. Marcos 
 

De: MARCELO LYRA [mailto:marcelo.lyra@braskem.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 14 de setembro de 2010 08:10 
Para: Marcos Wilson 
Assunto: Res: Urgente. 

 

Devo chegar aprox 9:30 hs 
 
----- Mensagem original ----- 
De: Marcos Wilson <marcos.wilson@odebrecht.com> 
Para: MARCELO LYRA 
Cc: BERNARDO GRADIN 
Enviada em: Tue Sep 14 05:57:26 2010 
Assunto: Urgente. 
 
Vou receber o Helio Campos Sales, da Brasileiros, agora aas oito da manha. MW 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, 
cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, 
respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes 
poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto 
eventualmente existente entre as partes. 
  
  
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, 
copy or disclosure of this message is expressly prohibited. If you received this 
message in error, please contact the sender immediately and delete this message 
outright.  
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If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, 
they shall not be deemed as a definitive agreement or supersede any other arrangement 
that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: quarta-feira, 16 de fevereiro de 2011 09:02

Para: Marcos Wilson

Assunto: Re: Brasileiros.

Foi uma demanda pontual funcao de um pedido que recebi. 
Não eh recorrente 
 

From: Marcos Wilson  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Wed Feb 16 05:33:18 2011 
Subject: Brasileiros.  

Hélio Campos Salles, diretor da revista Brasileiros, me procurou ontem. Antes de falar com ele, preciso saber se 
vamos manter este ano o mesmo apoio dado ano passado. Lembro que você atendeu a uma demanda importante em 
outubro-novembro.  
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: domingo, 17 de março de 2013 18:30

Para: 'CARLOS FADIGAS'

Assunto: RES: FAZENDA X REIQ

A menos que tenha novidade já estou capacitado neste tema 
 

De: CARLOS FADIGAS [mailto:carlos.fadigas@braskem.com]  
Enviada em: domingo, 17 de março de 2013 18:22 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: FAZENDA X REIQ 
 
Se você quiser, podemos nos falar antes de seu encontro. Acho importante apenas o alinhamento de  nosso discurso 
sobre repasse na cadeia. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  
Enviada em: sexta-feira, 15 de março de 2013 08:51 
Para: CARLOS FADIGAS 
Assunto: Re: FAZENDA X REIQ 

 
Falo toda hora, e ele me promete todo minuto. Vou estar com ele soh na 2a as 17hs 
  

From: CARLOS FADIGAS [mailto:carlos.fadigas@braskem.com]  
Sent: Thursday, March 14, 2013 09:25 PM SA Pacific Standard Time 
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Subject: FAZENDA X REIQ  

  
Estive com Luciano Coutinho e Ferraz hoje no evento no planalto. Os dois me disseram que o assunto do REIQ está 
“mais do que maduro” e sugeriram que insistíssemos com a Fazenda (nenhuma novidade). LC me disse que ele 
falará com a presidenta sobre o assunto. Veremos. Alertei que o setor precisa do REIQ e que tenho clientes na 
indústria química que correm o risco de quebrar. 
 
À tarde eu estive com o Nelson Barbosa que me explicou os dois pontos de resistência ao assunto: 

 Por quanto tempo eles terão de incentivar/subsidiar o setor, e 

 Como fazer para garantir que o benefício vai fluir na cadeia 
 
Deixei claro que: 

 O setor tem um futuro muito promissor (pré sal, mercado interno pujante, etc) e que precisa de uma 
“ponte” para atravessar esse período.  

 Quanto ao benefício fluir na cadeia, disse que os clientes da segunda geração estariam contemplados na 
estrutura do REIQ proposta por nós. Quanto aos transformadores, disse que como o mercado é aberto, nós 
já transferimos o que podíamos e o que não podíamos transferir. É exatamente por termos sido obrigados a 
acompanhar os preços internacionais que estávamos em situação tão delicada. 

 
Se você for encontrar com GM amanhã, acho que vale a pena nos falarmos por 5 minutos para que eu possa lhe dar 
mais detalhes de minha conversa. 
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Antes de imprimir, avalie a real necessidade e pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio 
ambiente. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação 
não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, 
por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
Before printing, please think about your responsibility and commitment to the environment. 

This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of 
this message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender 
immediately and delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed 
as a definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 

Antes de imprimir, avalie a real necessidade e pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio 
ambiente. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação 
não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, 
por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
 
Before printing, please think about your responsibility and commitment to the environment. 

This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of 
this message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender 
immediately and delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed 
as a definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht

Enviado em: segunda-feira, 18 de março de 2013 16:55

Para: 'carlos.fadigas@braskem.com'

Vc acredita que amigo hoje ainda me pediu 1.5 por conta antecipacao tema que ainda nao andou! 
Como tive que ir a BSB mandei cripto para MP. Fale com ele. 
 
PS: se tema nao sair tenho outros creditos dele de onde tirar e neste caso lhe ressarcir. 
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De: MARCELO LYRA <marcelo.lyra@braskem.com>

Enviado em: terça-feira, 26 de março de 2013 16:21

Para: Marcio Polidoro; Carlos Fadigas

Cc: Marcelo Bahia Odebrecht

Assunto: RES: 

MP; 
 
Falei com Helio. O assunto está encaminhado e será resolvido entre esta e a próxima semana. Como estarei em SC 
amanha, Claudia vai recebê-lo para montar o pacote técnico de mídia e adotar as demais providências necessárias. 
 
 
Marcelo Lyra 
Relações Institucionais e Desenvolvimento Sustentável Braskem S.A. 
Fone 55 11 3576 9301 
Fax 55 11 3576 9073 
marcelo.lyra@braskem.com.br 
 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcio Polidoro [mailto:marcio.polidoro@odebrecht.com]  
Enviada em: segunda-feira, 18 de março de 2013 19:14 
Para: CARLOS FADIGAS; MARCELO LYRA 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES:  
 
Ok, grato. 
 
-----Mensagem original----- 
De: CARLOS FADIGAS [mailto:carlos.fadigas@braskem.com]  
Enviada em: segunda-feira, 18 de março de 2013 18:50 
Para: Marcio Polidoro; MARCELO LYRA 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES:  
 
Marcio, por favor, alinhe direto com Lyra copiado. Ele está avisado que daríamos esse apoio. 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcio Polidoro [mailto:marcio.polidoro@odebrecht.com]  
Enviada em: segunda-feira, 18 de março de 2013 17:49 
Para: CARLOS FADIGAS 
Assunto: ENC:  
 
Fadigas, me oriente sobre como proceder.  
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: segunda-feira, 18 de março de 2013 16:56 
Para: Marcio Polidoro 
Assunto:  
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Preciso pagar antecipado 1.5M em publicidade junto a Revistas Brasileiros. Ja avisei a CF que vc o procurara. 
Antes de imprimir, avalie a real necessidade e pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
Before printing, please think about your responsibility and commitment to the environment. 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
 
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
Antes de imprimir, avalie a real necessidade e pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
 
Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não 
autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor 
avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. 
Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob nenhuma hipótese estes poderão ser 
considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as partes. 
  
Before printing, please think about your responsibility and commitment to the environment. 
 
This message may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this 
message is expressly prohibited. If you received this message in error, please contact the sender immediately and 
delete this message outright.  
If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be deemed as a 
definitive agreement or supersede any other arrangement that may exist between the parties. 
 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 


