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alessio 
- - W  - -- -- 

Da: Marcelo Elias [melias@nexxy.com.br] 

Inviato: martedì 21 dicembre 2004 16.38 

A: Jannone Angelo 

Cc: Michael Walsh; Daniel Nardello (E-mail); Irdemarco@nexxy.com.br 

Oggetto: ENC: A estoria de um crime publicada na Internet *** CONFIDENCIAL *** 

Priorità: Alta 

My Dears: 

Demarco is in contact with the federal police officer (Dr. Elzio) who is also in charge of the investigations about the Kroll / Opportunity crimes. Demarco sent the 
attached e-mail for him today and also spoke to him by phone in order to draw his attention to the articles published in www.ucho.info be on the radar of the federal 
police. 

I am trying to set up a meeting with Dr. Elzio on the 10th January 2005. I am awating for him to confirm the meeting. 

Regards, 

Marcelo 

-----Mensagem original----- 
De: Luis Roberto Demarco [mailto:lrdemarco@ne>o<y.com.br] 
Enviada em: terca-feira, 21 de dezembro de 2004 11:22 
Para: Coca; dicint@yahoo.com.br 
Assunto: A estoria de um crime publicada na Internet *** CONFIDENCIAL *** 
Prioridade: Alta 

Dr. ElzioIDr. Coca, 

Estou perplexo com o que esta sendo publicado no www.ucho.info com relacao a aqao criminosa contra o meu ex-funcionario Fabricio. Descobri que o materia1 que 
esta sendo publicado foi anexado pelo jornalista Ucho Haddad na Policia Civil de SZio Paulo. 

Gostaria de pedir ajuda a Policia Federal a respeito desta aqao criminosa que certamente se correlaciona com a da Kroll, sob os mesmos contratantes. O 
0 

Estou procurando auxilio de advogados e procuradores sobre as possiveis aqoes criminais que eu poderia tornar a respeito. Claramente me parecem existir ai 0 
m 
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crimes de formacao de quadrilha, concorrencia desleal, ameaca, tentativa de sequestro, corrupcao ativa e passiva, difamacao, injuria, calunia, etc. Certamente 
alguns rastros desses e-mails podem aparecer no hard disk do servidor do Opportunity apreendido pela PF (apesar de que eles acessaram paginas WEB e n20 o 
servidor de emails, ou seja, a analise deveria ser mais profunda em termos de logs de acessos de paginas WEB ... de qualquer forma existem 0s horarios nos 
emails, o que facilita a procura, ja que os do Rodrigo Andrade foram acessados dentro do Opportunity). 

Face a contundencia dos documentos publicados na rede (ja ha varios dias) procurei o jornalista Ucho Haddad, que se dispos a prestar esclarecimentos e fornecer 
informaqoes diretamente à Policia Federal. 

Um abraco. Demarco. 

Agora vai! 
E a novela criminosa, que teve como centro das atencoes um sequestro planejado dentro do mais polemico banco de investimentos do Pais, 
continua. Hoje, a coluna traz novos e reveladores documentos sobre a acao da quadrilha comandada, à distancia, pelo banqueiro que tem, por 
ironia do destino, um nome biblico, sendo possivel perceber que o amadorismo do bando imperou desde os primeiros passos da operacao. 
Ciique e acompanhe a sequencia dos e-mails que emoldurou a acao criminosa ou clique e confira o novo capitulo da ardilosa manobra. So aqui 
no ucho.info. 

Conteudo dos documentos relacionados ao planejamento e execucao de um sequestro, 
que teve como pano de fundo um dos mais poliimicos bancos de investimentos do Pais 

Leia também: 

I . ~ t m d u . c ~ o e . C a ~ i t ~ J ~ ?  

Cauitulo I1 

Capitulo I11 

Capitulo I V  

Ca~.itu?o-.!! 

CapituloV' 
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