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3 Dec 18
14:58:19 Roberson MPF Paulo Cezar Amaro Aquino, corrupção e lavagem Djalma Rodrigues de Souza, corrupção e lavagem Glauco Colepicolo Legatti, corrupção e lavagem Maurício de Oliveira Guedes, corrupção
e lavagem Isabel Izquierdo Mendiburo Endigering Botelho, lavagem Olívio Rodrigues Junior, lavagem César Ramos Rocha, lavagem Rogério Santos de Araújo, corrupção e lavagem Márcio Faria da Silva, corrupção
e lavagem
14:58:28 Roberson MPF Mais uma agente financeira
14:58:31 Roberson MPF Mais 4 colaboradores
14:58:34 Paulo boa Rubens!
14:58:38 Laura Tessler 

👏 👏 👏

15:02:21 Deltan Booooaaaaaa
15:02:46 Deltan Acho que vale um release de 1 ou 2 parágrafos, não Robito? Divulgar é mostrar que temos dentes
15:02:59 Roberson MPF VOu pedir para Liliana minutar algo
15:04:59 Roberson MPF Oi Lìliana, tudo bem? Acabou de sair uma sentença condenatória da LJ. Você minutaria um release simples para divulgarmos com as penas, crimes etc,?
15:04:59 Roberson MPF 893364.pdf
15:04:59 Roberson MPF olá, dr Roberson! já vou fazer isso
15:04:59 Roberson MPF Show!
15:04:59 Roberson MPF Obrigado
15:10:22 Roberson MPF A Gabriela é muito top!
15:10:24 Roberson MPF 
15:14:47 Deltan coloca isso no release
15:14:57 Roberson MPF Yep!
15:14:58 Deltan temos que valorizar a colaboração contratada
15:15:12 Roberson MPF Já passei pra Liliana
15:15:14 Roberson MPF Exato
15:15:30 Roberson MPF Outro destaque importante
15:15:43 Roberson MPF COndenação da agente financeira que viabilizou, dentro do banco, as lavagens
15:20:22 Isabel Grobba Robinho, nesse caso o Arazi não entrou, né?
15:21:22 Roberson MPF Não entrou, Isabel. Apenas a Izabel
15:21:24 Roberson MPF rsrs
15:22:07 Isabel Grobba hehe. Mas essa era uma Isabel Gauche na vida: uma izquierdo!
15:22:19 Roberson MPF hahahaha
15:22:24 Roberson MPF Exatamente
15:23:30 Isabel Grobba Pessoal, uma questão pecuniária: vocês refizeram requerimento de licença prêmio em pecúnia?
15:23:40 Isabel Grobba de conversão
15:23:52 Isabel Grobba ou vale o requerimento anterior?
15:23:58 Laura Tessler não fiz ainda...quero fazer
15:24:28 Isabel Grobba Moacir, o servidor do auxílio a membros, tinha me dito que valia o requerimento anterior.
15:36:11 Deltan Tem q fazer? Onde vejo isso????
15:36:48 Athayde onde vejo isso??? rs
15:37:01 Isabel Grobba Vou ligar para os assessores de Camanho
15:37:14 Isabel Grobba Depois explico aqui se apurar algo.
15:43:37 Jerusa Me falaram que precisa fazer novo requerimento
15:43:56 Isabel Grobba já fez?
15:44:31 Laura Tessler onde tá o requerimento?
15:44:35 Isabel Grobba Moacir me disse que valia o antigo, inclusive porque correções de valores adviriam
15:45:48 Isabel Grobba eu havia requerido vários meses
15:47:56 Jerusa Então Se no requerimento anterior, foi solicitado apenas 30 dias, tem que fazer novo pedido, pq ano passado indenizaram 28 dias.
15:48:06 Jerusa No único
15:48:21 Jerusa Assunto: requerimento de conversão de licença prêmio em pecúnia
15:48:43 Welter Prr Quem pediu para tudo não precisa, entao?
15:49:01 Jerusa Foi o que me falaram Então vou fazer novo pedido para garantir Já que ano passado pedi só 30 dias, salvo engano
15:49:06 Jerusa 

🤷

15:50:13 Welter Prr SDS
15:50:26 Laura Tessler eu tb não lembro exatamento o que pedi, kkk
15:50:35 Laura Tessler onde tá o formulário?
15:51:01 Jerusa Faz direto no único Documento Incluir Administrativo
15:53:42 Laura Tessler tem modelo ou a gente tem que escrever tudo? 

🙈

15:54:09 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Me falaram que ainda vai ser publicado um edital este ano e nele vai estar explicado quantos dias vão ser concedidos e como fazer o requerimento
15:55:37 Jerusa O requerimento é automático no único Só colocar o assunto: conversão de licença prêmio em pecúnia - membros E já aparece o texto no final
15:56:31 Paulo Para vocês refletirem: Há evidências concretas, trazidas pela própria Odebrecht, de que Andrade Gutierrez, Camargo Correa e OAS praticaram corrupção/cartel no exterior (Peru por exemplo). Pelo
CP e pela 12846, temos jurisdição e atribuição, e teríamos até mesmo a obrigação pela convenção da OCDE, de apurar e punir no Brasil também essas empresas por esses fatos. Pesa ainda mais o fato de que fizeram
acordo (AG e CC) e não trouxeram esses fatos.
16:13:37 Isabel Grobba Vou ligar para Moacir.
16:24:36 Laura Tessler Boa! gostei! desenvolve aí mais precisamente quais são as evidências....
16:27:21 Paulo Laurinha creio que a própria Odebrecht citou as demais empresas na leniência. Não fui nos anexos checar, mas é o que entendi das reportagens estrangeiras.
16:55:34 Laura Tessler Koloniale
17:14:11 Deltan Boa fiz o pedido
17:14:28 Deltan pra todos os quinquênios da vida,
17:15:23 Deltan Vou colocar nas pendências do Trello
17:18:01 Deltan Se entendermos que não temos braço, podemos compartilhar com CGU pra ela fazer (isso se ela já não está fazendo pq Ode fez lá acordo tb)
17:25:49 Paulo CC e AG estão fazendo acordo na CGU tb. Não sei se trarão esses fatos.
17:32:28 Laura Tessler qual é o setor
17:32:30 Laura Tessler ?
17:39:30 Jerusa acho que SGP
17:53:16 Jerusa https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2018/12/paul-mccartney-confirma-dois-shows-no-brasil-em-marco-de-2019-cjp8mz60v0ig401rxht4yffri.html
18:19:07 Isabel Grobba Sobre a conversão da licença prêmio: falei agora com Moacir do auxílio a membros. Ele disse que aqueles que requereram no final do ano passado, mesmo que tenham requerido períodos
maiores do que os 28 dias que foram pagos, têm que requerer novamente os novos períodos cuja conversão desejem.
18:19:17 Isabel Grobba Acabei de fazer meu requerimento.
18:20:05 Athayde Vai pagar qtos dias?
18:20:06 Paulo Qtos dias?
18:20:26 Isabel Grobba Não sabem ainda. Vai depender das sobras.
18:21:37 Isabel Grobba Eu pedi tudo o que tinha, menos 90 dias que tenho lá de trás que posso contar em dobro para aposentadoria. Deixo essa reserva pois sei lá se depois vêm dizer que não implementei o tempo
para aposentadoria...
19:46:20 Paulo https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/executivo-revela-detalhes-sobre-negocios-milionarios-do-filho-de-lula-65kr6mydb1p05p4491xy120a4/
4 Dec 18
09:16:31 Laura Tessler Deltan, se falar com os americanos essa semana, pergunta, por favor, qual a previsão de eles reportarem à empresa o valor a ser aplicado por eles no acordo?
09:47:16 Deltan Oi Laurinha, não entendi bem mas você me explica aí
11:12:34 Laura Tessler Os americanos ainda não tinham dado pra Technip o valor final do acordo. A gente tem reunião marcada com a empresa na sexta. Se até lá os americanos já tiverem falado com a empresa sobre
o valor, a gente já pode aproveitar a reunião de sexta pra discutir os valores que serão pagos para o Brasil
11:13:26 Laura Tessler Eu não estarei em Ctba até quinta. Então, se eventualmente vcs falarem com os americanos por esses dias, seria bom saber se eles já passaram pra empresa o valor do acordo
11:22:53 Isabel Grobba Eu e Welter estaremos e podemos acompanhar esse contato se houver.
13:52:39 Roberson MPF 
14:03:28 Laura Tessler Quórum recorde!!
14:04:05 Jerusa Que chique essa sala nova! 

😍

14:10:04 Paulo Orlando e Laura. Revejam o que escrevi acima sobre Murilo. Acho que hoje saiu ou está saindo a manifestação do procurador-chefe de RO (contrária).
14:10:15 Paulo aqui
14:10:53 Paulo Acho que vcs deveriam aproveitar para extrair de Camanho e RD uma posição. Se vão deferir ou indeferir, para que se for o caso já possamos chamar a próxima da fila.
14:11:09 Paulo Pois apesar de a sala estar muito chique, não volto em janeiro!!!
14:15:59 Deltan #REUNIÃO 04/12/2018 I. Base na nuvem - objeções (possivelmente superáveis). Grandes bases de dados todas em nuvem, incluindo LJ, GT, Greenfield etc. Nuvem e depois pode haver uma
convergência com big data. 1) Segurança. Carlos Slim. Empresa americana. 2) Questão técnica de como delimitar acessos. 3) Legalidade de acesso de terceiros quando houve quebra de sigilo judicial 4) Bypass de
colegas 5) PGR com acesso a tudo Algo a fazer, mas precisa haver um protocolo de acesso à informação. Protocolo técnico e jurídico, de acesso. No único não há controle de log de acesso. Tem que permitir
auditoria. II. Zelada - não pedido perdimento das contas pq não tínhamos na denúncia. Moro na sentença condenou e permitiu que fosse usado dinheiro do exterior para pagar o dano. Precisamos de uma petição ou
ação para confiscar o bem com base na condenação já feita. Orlando vai pedir. Vamso tentar localizar o prévio.
14:17:25 Deltan Americanos falaram que ainda não têm e q assim que tiverem vão entrar em contato com Vc Laura
14:57:00 Paulo Serão 17 vagas imediatas para provimento
14:57:18 Paulo olha aí, Rondonia vai ficar completinha... dá p pressionar p pgr liberar o rapaz
15:35:13 Deltan Caros, marquei apresentação da Petrobras sobre compliance deles para o dia 17, 14h
15:37:34 Deltan Falei com Camanho hoje pela manhã. Ele disse que vai romar em conta o colégio de procuradores (da unidade, pelo q entendi), e não a opinião pessoal do pr-chefe
15:39:59 Deltan Reunião com Petrobras.
15:39:59 Deltan Fechado. Vou reservar 2h30m, mas se ficarmos em 2h melhor. Peço só para focarem nessa nossa área de interesse especificamente, fatores que contribuíram e medidas tomadas para remediar cada
fator identificado.
15:52:02 Paulo mas o colégio também foi contra
15:52:10 Paulo ele bateu o martelo?
15:52:23 Deltan a unidade foi a favor
15:52:58 Laura Tessler Colégio de Procuradores na minha leitura é do Estado, não da unidade
15:53:08 Paulo Ji-Paraná - a favor Colégio de Procuradores de Rondônia - contra
15:56:50 Deltan Avisei o Camanho e pedi uma posição. Ele disse que achava que o processo tinha ido já pra RD pra autorizar. Pedi pro Murillo levantar isso pela manhã, mas não tive retorno dele ainda,
17:48:40 Julio Noronha Operação ESTRE - Wilson Quintella deferida
17:49:28 Deltan ah muleki
17:49:37 Julio Noronha Agora, combinar com PF data
17:49:43 Roberson MPF É nuuuuui
17:49:55 Roberson MPF 

👊 👊 👊 👊 👊

17:50:25 Jerusa 

👏 👏 👏

17:51:34 Deltan Pessoal, agora que PG nos abandonou 

😢 😰

, não esqueçam de olhar os grupos de telegram pelos quais estão responsáveis
17:51:45 Deltan 
17:51:56 Deltan 
17:52:04 Deltan Tá no Trelo tb pra facilitar
17:52:06 Jerusa 

🤷

17:52:18 Deltan Quem sair de férias lembrem de deixar alguém responsável na ausência por olhar o grupo
17:53:44 Deltan Jerusa fica responsável tb por responder todas as mensagens do WIC 

😂

17:56:23 Jerusa 

🤦

18:05:06 Welter Prr Cafe onde?
18:05:44 Jerusa Epoch
18:17:20 Deltan no meu único tem pra assinar um pedido de prisão do Piloto mas eu não tenho autorização pra ver o documento... acho até q já saiu não?
18:22:16 Diogo nao
18:22:28 Diogo pedi pra botar pro pessoal assinar
18:22:35 Diogo quem estava aqui de manha
18:22:40 Diogo assinem e ja protocolamos
18:30:13 Diogo 894215.odt
18:30:49 Diogo pessoal favor assinar no unico a peça
18:31:21 Deltan Orlando de governista para incendiário
18:40:55 Deltan 894238.ogg
19:14:53 Orlando SP Vou dizer que na próxima semana vamos emitir nova nota e mandar para BSB para assinar junto.
19:15:31 Orlando SP Pessoal, em relação a BSB. vcs têm pedido carro oficial no aeroporto ou uber?
19:17:36 Laura Tessler Dessa vez me disseram que era pra gente pagar o Uber

😳

19:18:06 Laura Tessler Mas se Mairia pedir lá é capaz de autorizarem 

😂

19:18:11 Jerusa é ladeira abaixo mesmo essa (não) gestão
19:36:46 Orlando SP Esqueci de dizer: tive de segurar Deltan, pois queria mandar uma nota muiiiiiiiittttooooooo mais contundente!!!! Fiz o papel do PG no episódio.
20:16:09 Welter Prr Robinho Ainda na FT?
22:12:09 Roberson MPF Foi mal Weltinho
22:12:18 Roberson MPF Saiu um pouco antes das 20h
22:15:04 Welter Prr Amanha falamos. Tem umas coisas interessantes para perguntar ao Pasco
22:21:31 Roberson MPF Boa!! 

👊

23:00:53 Deltan hahahaha
23:01:35 Laura Tessler Muito barulho por nada, na minha opinião.
23:03:19 Deltan Deltan
23:03:19 Deltan Preciso falar com vc
23:03:19 Deltan Estou na reunião do conselho superior
23:03:19 Deltan Saindo daqui te ligo
23:03:19 Deltan É sobre a nota de apoio à investigação do Peru
23:03:19 Deltan Causou atritos entre os procuradores gerais
23:03:19 Deltan Raquel está possessa
23:03:19 Deltan Está tarde pra te ligar
23:03:19 Deltan Falamos amanhã
23:03:30 Laura Tessler Muito mimimi...Nota de Procuradores da FT e da PGR são coisas diferentes e tem significados diferentes. Não tem que se confundir. Não falamos em nome do MPF
23:10:38 Deltan Vou ter que me inspirar muito no PG se alguém de lá me ligar e ficar imaginando como ele agiria rsrsrs... #voltaPG
23:14:32 Laura Tessler Kkkk
23:15:43 Laura Tessler Quero ver amanhã Raquel xingar Orlando por causa da nota... aposto que manda recado mas não tem coragem de dizer na cara (vai ficar um docinho...)
5 Dec 18
00:14:21 Deltan Qq coisa a gente fala que foi coisa do Paulo , q já saiu
07:42:23 Isabel Grobba E o cumprimento da BA, como anda?
07:43:02 Athayde Ta indo bem
07:43:32 Isabel Grobba Legal!
07:44:03 Laura Tessler Tatá e Jê, Parabéns pela operação de hoje

👊 👊 👊

07:54:15 Julio Noronha Parabéns, Tatá e Je!!! Operação na rua!!! 

👏 👏 👏 👊 👊 👊 👊

07:57:11 Athayde CAB ta no hospital..
07:57:45 Athayde Mas olhem isso
07:57:45 Athayde 
07:58:22 Roberson MPF Parabéns pela operação, Tatá e Je!!! Toooop!!
07:59:50 Julio Noronha 

😳 😳 😳

08:13:04 Isabel Grobba Membros e servidores ativos que ainda não completaram os requisitos para a concessão da aposentadoria tem até 7 de dezembro para apresentação do requerimento de conversão de licença-
prêmio em pecúnia no interesse da administração. A Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) esclarece que os requerimentos apresentados em 2017 foram devidamente analisados e, naquela oportunidade, foi
autorizada a conversão de 28 dias, conforme disponibilidade orçamentária. Portanto, os contemplados no ano passado devem, necessariamente, caso tenham interesse, apresentar novo requerimento em 2018. A SGP
ainda solicita àqueles que já apresentaram requerimento em 2018 que não apresentem outro pedido, a fim de evitar duplicidade, o que pode dificultar o trabalho das áreas. De acordo com as normas vigentes, membros
e servidores que já implementaram os requisitos para aposentadoria e aposentados estão enquadrados em outra hipótese e, portanto, caso já tenham apresentado requerimento, devem aguardar a efetivação do
pagamento. A Portaria PGR/MPU 705/2012 dispõe sobre a concessão de licença-prêmio por temo de serviço aos membros. A norma que trata da licença-prêmio de servidores é a Portaria PGR/MPU 707/2012. Para
fazer a solicitação, o interessado deve seguir os seguintes passos: 1. acessar o Sistema Único; 2. selecionar o ícone “Documentos”; 3. clicar em “Criar documento” no canto inferior direito da tela; 4. selecionar o
formato: eletrônico; sigilo: normal; natureza: administrativa; tipo: requerimento; modelo: Requerimento para conversão de licença-prêmio em pecúnia (há modelos para membros e para servidores); preencher o
campo resumo; 5. Após será aberto o modelo de formulário a ser preenchido; 6. Concluído o preenchimento, o documento deve ser assinado e encaminhado à Divisão de Direitos de Membros ou Divisão de Direitos
de Servidores, conforme o caso.
08:24:26 Isabel Grobba A nota ficou muito boa, Jê e Athayde! Parabéns 

🎉 🎊 🍾

 Fase que envolve contratos bilionários!!!
08:26:04 Jerusa 

🙌 🙌

08:40:06 Paulo parabéns por mais essa pessoal!! 

👏 👏 👏

08:46:32 Deltan Top Tata!!
08:46:41 Deltan Boa Je
08:47:03 Deltan Fase tá repercutindo bem
08:59:37 Paulo Só uma observação sobre a nota, q vcs já devem saber, mas que não ficou claro do texto. Delta tem um significado técnico. É uma das gregas de Black & Scholes, caras que ganharam prêmio Nobel
por explicar a precificacao de opções. Delta é o quanto a opção muda de preço, com a variação do preço da ação-base. Então se os caras são traders mesmo, certamente lidavam com mercado futuro e delta, e podiam
usar essa expressão com seu significado técnico (quanto a opção vai variar com a variação do preço do petróleo). Possivelmente será uma tese de defesa. Agora é explicar que o delta deles incluía propina.
09:03:37 Deltan Nah... Vc tá indo mto alem do q eles vão pensar agora rs
09:05:00 Jerusa certamente eles usarão na defesa. é um bom ponto a ser explorado. mas eles que expliquem os emails e as planilhas de divisao de propina 

🤷

10:24:22 Laura Tessler Caso do Pedro Blyth é de quem? É preferencial?
10:24:31 Jerusa Nosso
10:24:32 Jerusa Sim
10:25:04 Laura Tessler Ok. Recado dado
10:25:54 Jerusa Thanks
10:26:15 Laura Tessler Diamantes Freight Factory?
10:26:33 Laura Tessler Prioridade? De quem?
10:27:28 Jerusa Nosso
10:27:36 Jerusa 

🙈

10:27:38 Laura Tessler Prioritário?
10:27:47 Jerusa Sim
10:27:54 Jerusa Ação penal em andamento
10:29:29 Laura Tessler 

👍

10:46:30 Laura Tessler Athayde e Jê, algumas das empresas da operação são Suíças. Vcs tem evidências de conexões com a Suíça? Eles estão interessados em saber
10:48:29 Athayde Sim
10:48:41 Athayde Dpscinversnaks
10:48:53 Laura Tessler ?????
10:50:52 Athayde 895011.pdf
10:52:36 Laura Tessler Depois eles vão querer falar com vcs pra ter maiores detalhes
11:12:43 Jerusa 

👍

11:13:01 Julio Noronha CF pediu para postar aqui:
11:13:06 Julio Noronha 
11:27:34 Paulo https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/12/gebran-diz-ser-preocupante-recusa-de-procuradores-em-aceitar-delacao-de-palocci.shtml
11:34:21 Laura Tessler Kkkk
12:07:32 Jerusa Esperando aqui embaixo
12:26:25 Paulo Entrou o 13o
12:26:37 Paulo 895102.mp4
12:47:25 Welter Prr Ja saiu o 14•
13:37:12 Roberson MPF Reunião geral hoje 13:45?
13:37:27 Roberson MPF Temos assunto importante para deliberar
13:37:36 Roberson MPF (Des)continuidade Lina
14:28:45 Deltan #REUNIÃO 05/12/2018 LINA - redução conforme gráfico abaixo enviado por Robinho
14:39:08 Roberson MPF 
14:42:06 Paulo se forem escolher promotor do MPPR, posso ajudar a sondar qualidades e defeitos
15:22:20 Roberson MPF 895326.xlsx
15:22:28 Roberson MPF Boa, PG
16:28:22 Deltan vou falar com Paula
16:28:26 Deltan opa, grupo errado
17:02:32 Isabel Grobba Vão indo que já vou!
17:02:48 Isabel Grobba Onde será o café?
17:05:33 Jerusa Epoch
18:37:28 Deltan Resolvido: Querida Narli Fernanda, eu, Thomas, Luísa e Sofia agradecemos muito o seu carinho demonstrado em palavras de afirmação, em ações de apoio à causa anticorrupção e, recentemente, de
modo concreto e palpável, por meio do presente para a Sofia, nossa recém chegada integrante da família. Sofia nasceu um pouco antes do tempo, mas forte como a mãe. Superado o susto, tem nos dado momentos de
imensa e intensa alegria. A irmã criou a oportunidade de Thomas e Luísa aprenderem novas formas de amor e cuidado. Com frequência, eles vão até a nova irmã, dão um beijo e dizem “eu amo Você, Sofi”, algo que
eu jamais imaginei que surgiria tão rápido e espontaneamente. Ao mesmo tempo em que todos adoramos ter recebido o seu presente (e adoramos os itens que Você escolheu), existem regras que me impedem de fazer
uso dele. Nossa família aceita e recebe seu gesto, que aquece nossos corações e é certamente o mais importante, contudo sou obrigado a restituir os itens que são uma expressão visível do seu gesto. Estou certo de que
compreenderá as limitações próprias da minha função pública, desejando que possa, com esta carta pessoal, saber que seu gesto não só nos aquece, mas também que sua generosidade e exercício de cidadania nos
inspiram e nos fortalecem no meio às dificuldades e turbulências próprias do trabalho na Lava Jato. Curitiba, 5 de dezembro de 2018 Deltan Martinazzo Dallagnol
18:38:37 Jerusa 

😍

 perfeito!
18:39:10 Athayde ficou otimio
18:41:57 Julio Noronha Excelente, Delta!
19:58:03 Deltan Resolvida a questão da insubordinação rs. Ainda bem que não era comigo. Me bateu um medo quando entrei na sala kkkk
19:59:22 Jerusa ?
19:59:31 Deltan ti-ti-ti
19:59:46 Jerusa 

👀

20:00:13 Deltan conto amanhã pra quem concordar em ir comer em algum lugar menos caviar kkk
20:00:57 Deltan Tatá, foi bom que Vc identificou. Previniu algo de crescer.
20:01:21 Jerusa 

😦

20:01:50 Jerusa tata foi insubordinado pq nao quis falar ingles na sala?
20:02:54 Athayde Aqui é trabalho e nao conversa 

👊 😜

6 Dec 18
08:22:28 Isabel Grobba Verdadeira expressão do amor, a maior sede humana! 

😍

08:24:58 Isabel Grobba A gente tem sede de quê ?: atenção, carinho, compreensão! Era só isso que ele queria. Não era insubordinação!
08:55:01 Isabel Grobba http://www.fabiocampana.com.br/2018/12/ex-doleira-deseja-boa-sorte-a-moro-e-sugere-nomeacoes/
09:04:28 Isabel Grobba Pessoal, em especial Welter e Deltan. Os americanos querem conversar sobre Technip e sugeriram às 10h, mas tá em cima. Que horas vocês podem?
09:15:26 Laura Tessler Peraí! Acho que Chris está aqui em Brasília
09:15:47 Laura Tessler Estao fazendo oitivas. Podemos falar pessoalmente com eles
09:15:59 Laura Tessler Eles estão fazendo oitiva na PGR
09:28:18 Welter Prr Certo Qualquer mudança avisa
10:00:53 Isabel Grobba Ok!
10:28:26 Laura Tessler Pessoal, alguém tem interesse em CARLOS HENRIQUE FERREIRA BRAGA?
10:29:37 Laura Tessler E uma offshore CASU TRUST MANAGEMENT?
10:31:29 Laura Tessler Aparentemente os dois ligados à Ode
10:57:31 Laura Tessler Ligado a Serra
10:58:12 Laura Tessler Pessoal, urgente: TACLA DURAN já tem sentença?
10:58:28 Laura Tessler Ha contas dele na Suíça
10:58:52 Roberson MPF Sentença certamente não, Laurinha
10:59:02 Laura Tessler Quantos processo?
10:59:13 Roberson MPF Na verdade estamos buscando há mais de ano a CITAÇÃO dele com os espanholitos
10:59:19 Laura Tessler Kkkkk
10:59:25 Roberson MPF 3 ações
10:59:42 Roberson MPF TUMA, ODE + UTC, Pedagio
11:00:28 Laura Tessler Vão mandar info espontânea sobre ele
11:01:16 Julio Noronha Ótimo! Espanhóis tb já pediram parece. Consegue confirmar com o Suíços se os espanhóis pediram e se eles já mandaram para lá?
11:01:26 Laura Tessler Usd 1,2 na conta DTR INVESTMENT, no Santander na Swi
11:01:30 Laura Tessler Já pediram
11:01:39 Laura Tessler Vão cumprir a coopin dele
11:08:51 Paulo só Laura que trabalha nessa reunião?
11:08:58 Paulo ou Orlando ainda está tomando pito por causa da nota do Peru?
11:09:33 Laura Tessler 

😂 😂 😂

11:09:43 Laura Tessler Orlando anotando no computador
11:11:04 Roberson MPF Show de bola demais
11:11:11 Roberson MPF kkkkk
11:19:10 Julio Noronha Laurinha, parece q esse cara está ligado ao Serra, caso Prosub. De toda forma, poderíamos ficar com a lavagem dele aqui, tal como estamos buscando fazer com o Paulo Preto. Então, temos
interesse!!!
11:24:25 Laura Tessler Vou pedir para mandarem cópia pra Curitiba
11:25:05 Julio Noronha Show!!!! Valeu!!!
11:27:43 Roberson MPF Pessoal, perdemos bastante tempo sempre oficiando e aguardando as respostas das CIAS aéreas sobre: i) dados cadastrais (emails e telefones, para quebras); ii) informações voos nacionais e
internacionais
11:28:07 Roberson MPF Agora vejam o que a 12850/13 dispõe expressamente
11:28:18 Roberson MPF Art. 16. As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, acesso DIRETO E PERMANENTE do juiz, do Ministério Público ou do delegado de polícia aos bancos de
dados de reservas e registro de viagens.
11:28:49 Roberson MPF Concordam em tentarmos com as CIAS Aéras senhas para a FT acessar diretamente seus bancos de dados?
11:29:01 Athayde eu concordo
11:29:53 Paulo a PF tem isso nos voos internacionais, não é?
11:30:37 Roberson MPF É possível que sim, PG
11:31:17 Roberson MPF Queremos a nossa, não só para os internacionais, com também nacionais e bancos de dados cadastrais tb
11:36:11 Paulo acho ótimo
11:36:15 Paulo e viável
11:36:17 Paulo https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/vilas-gastronomicas-vila-urbana-e-mercatto-curitiba/
11:36:28 Paulo animam fazer um lanche lá hoje pelas 17h?
12:28:23 Diogo 

👊 👊

12:33:51 Isabel Grobba Jê, acho que Podval vem por volta das 16h30, 17h...
12:34:01 Jerusa Ok!
12:34:28 Isabel Grobba E o lanche do Paulo?
12:34:54 Jerusa 

😳

12:35:01 Jerusa Paulo espera
12:35:30 Isabel Grobba Hehe
12:59:38 Jerusa http://intranet.mpf.mp.br/informa/2018/capacitacao/aberto-processo-seletivo-para-o-curso-combate-a-corrupcao-em-um-estado-democratico-de-direito
13:37:19 Diogo reunia pessoal?
13:53:41 Deltan Entre 4 e 6?
14:00:52 Diogo pessoal, happy hour de encerramento do ano na casa do Castor, rua julia wanderley, 322, Merces,
14:02:19 Diogo churras
14:02:25 Diogo levem oq for beber
14:03:01 Paulo Q dia mano?
14:03:17 Diogo quarta-feira, dia 19/12/2018.
14:03:26 Paulo Ops confirmo
14:12:22 Jerusa Nao e 12/12?
14:13:20 Jerusa diogo, me passa o contato do promotor, please
14:20:46 Julio Noronha Reunião Diária – 06/12/2018 – 13:45h – JN, JB, FC, DC, AC, DD 01) CHURRASCO RAIZ – próx. 4ª, 19:30h, happy hour, casa do Diogo – Levar o que for beber; Diogo comprará a carne,
para pagarmos lá. Imperdível!!! 02) Operação integração: a) DC falou com Luana sobre manifestação da PGR relativa à prevenção do Barroso; b) DC/FC: reunião hoje com ECORODOVIAS: pediram mais
esclarecimento sobre os fatos e preenchimento dos sumários executivos (próx. Reunião: 12/12, 11:30h) c) DC/FC: reunião com DER, hoje, 15h. d) RODONORTE mandou formulários preenchidos 03)
J.MALUCELLI: JB fará contato com o Promotor Fernando Cubas que está cuidando do caso (verificar Belo Monte e outros fatos de comp. federal + vazamento Banco Paraná) 04) PAULO PRETO: afastamento do
sigilo e bloqueio deferidos e MLATs encaminhados. Operação conjunta com Fts RJ e SP assim que docs faltantes da Suíça chegarem. 05) BANCOS: retomar BA Banco Paulista, com links com Bradesco, e, então, dar
conhecimento ao Bradesco, após a deflagração. 06) SARGEANT MARINE: denunciadas 5 operações de US$ 68 mi, com US$ 3 mi de propina. Como tinham US$ 170 mi em contratos com a Petrobras, provável
existência de outros pgtos de propina. Haverá conversa com os adv da empresa, que já conversam com americanos sobre acordo, para abrir mesa no Brasil. 07) Operação de ontem: AC e JB falarão com Suíça hoje,
15h.
14:41:52 Paulo Filha do Joel Malucelli casou semana passada no Copacabana Palace. Custo estimado de 7 mi. Não é problema mas não venha alegar dificuldades financeiras.
14:42:43 Athayde FOi legal a festa PG? Bebeu muito?
14:43:00 Julio Noronha 

😂 😂 😂 😂

14:43:27 Welter Prr Explicado o sumiço do Paulo. Olha a ressaca...
15:14:27 Paulo Não me misturo!
15:14:53 Athayde Sai da Ft para nao se misturar com os pobres mortais..
16:35:10 Deltan Tb entendi isso
16:38:30 Deltan Que reuniao! Que sumário!!
16:39:07 Roberson MPF Se conteve no "Que homem!!!"
16:39:28 Roberson MPF hahaha
16:39:29 Athayde Podemos fazer um grupo FT REUNIOES para que as coisas nao fiquem perdidas. O que acham?
16:39:32 Deltan Tá bom! Que homem para coordenar as reuniões e os resumos!!!
16:39:45 Roberson MPF Agora sim
16:40:33 Deltan Pessoal, a quem interessar, sobre Wesley e segurança, mudança de gestão, áudio abaixo:
16:41:56 Deltan 896251.ogg
16:42:11 Deltan Outra questão, a quem interessar, elogio de promotor ao grupo:
16:43:39 Deltan 896253.ogg
17:33:20 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba pessoal, AIA da Qeuiroz Galvão no unico pra assinatura, temos urgência para conseguir a liminar de bloqueio e evitar qualquer risco de desbloqueio de um precatório da
empresa que já está no valor atualizado de 210 milhões
17:37:54 Jerusa nao esta no meu unico
17:38:04 Athayde Assinei
17:39:08 Welter Prr Coloca p mim que assino também
17:44:19 Jerusa Cooffe time
17:45:15 Paulo vão animar ir conhecer o lugar lá?
17:47:27 Jerusa Koloniale Paulo atrasou
17:47:40 Paulo ahh cuca tô fora
17:49:52 Orlando SP Quem está com Queiroz Galvão?
17:50:48 Jerusa Voces
17:54:21 Deltan Detalhes: -MDB e PSB são acionados em relação às propinas que passaram por eles -há políticos (Raupp, Eduardo da Fonte...) e espólios de políticos (Sergio Guerra e Eduardo Campos) acionados -
propinas de mais de 100 milhões
17:59:10 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba pedi pra colocarem jerusa e welter tb
17:59:18 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba parece que já colocaram
17:59:56 Welter Prr Valeu! Ja assinei
18:02:15 Athayde Tem omelete
18:03:34 Roberson MPF Top demais!
18:03:44 Roberson MPF Massa Cata!!! Assinada
18:07:25 Isabel Grobba Onde estão?
18:17:15 Jerusa assinado
18:17:25 Julio Noronha Assinado!
18:23:31 Deltan Laura e Isabel, tá marcada reunião com Technip amanhã cedo... será aqui na FT? É pra eu participar? To perguntando só pra gerenciar o tempo, não pretando participar não se não estavam contando
comigo rs.
18:24:40 Isabel Grobba Eu e Laura estaremos! Você é muito bem vindo!!
19:03:17 Deltan https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/petrobras-demite-executiva-que-estrelou-seus-comerciais-anticorrupcao.html
19:04:48 Deltan Valeu Isabel, mas se possível quero ficar com os filhos amamhã pela manhã. Contudo, se estavam contando comigo, posso vir e ir pra casa em seguida. Se não estavam contando comigo eu me inteiro
com Vcs depois
7 Dec 18
00:04:01 Deltan A gazeta dizendo o que precisava ser dito
00:04:02 Deltan https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/lewandowski-e-as-criticas-ao-supremo-cays1b2dphbqzoekpirfg4mi4/
08:31:15 Isabel Grobba Welter, vê a mensagem que te mandei, por favor.
09:38:59 Orlando SP Laura, chegando
10:33:27 Paulo Câmara antecipa eleição do CNJ e CNMP contra governo Sérgio Lima/Folhapress - 4/8/2017Maia: presidente da Câmara convocou para terça-feira a eleição de conselheiros, que só tomarão posse em
junho de 2019 Numa manobra para evitar que o novo Congresso e o governo Bolsonaro influenciem na escolha dos representantes da Câmara dos Deputados nos conselhos nacionais do Ministério Público (CNMP) e
da Justiça (CNJ), o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), convocou para terça-feira a eleição dos conselheiros - que só tomarão posse em junho de 2019. A articulação, segundo parlamentares, é liderada pelo
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), José Antonio Dias Toffoli, e pelo ministro Gilmar Mendes, que fazem lobby pelos dois favoritos para as vagas. Os cargos são sempre alvo de disputa política porque os
conselhos têm o papel de fiscalizar e punir juízes e promotores por abusos - influência que ganha peso em tempos de Lava-Jato. O mandato de Gustavo do Valle Rocha, advogado do MDB e ministro dos Direitos
Humanos que ocupa há quatro anos a vaga de representante da Câmara no CNMP, vai até 12 de junho. O prazo para se inscrever para concorrer à sua sucessão, contudo, termina hoje, às 18h, e a eleição será na última
semana antes do fim desta legislatura. Embora outros candidatos estejam buscando apoio, um favorito já desponta para o lugar dele no conselho: Otávio Luiz Rodrigues Júnior, professor de Direito da Universidade de
São Paulo (USP), com pós-doutorados no exterior e que foi docente no Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), que tem Gilmar como sócio-fundador. Contudo, o currículo extenso que ele levava em envelopes
pardos embaixo do braço ao abordar os líderes dos partidos no plenário anteontem não parecia tão primordial. "Quer mais um currículo para dar aos seus deputados?", questionou, numa conversa presenciada pelo
Valor. "Não precisa não, isso não é o mais importante", respondeu o dirigente partidário, que depois explicou que o professor era uma indicação de Gilmar e Toffoli (e que deve ser endossado pela maioria dos
partidos). Para concorrer na eleição, é preciso que um partido indique o candidato e que ele seja escolhido pela maioria dos deputados em votação secreta. O prazo para inscrição dos candidatos que concorrerão a
vaga no CNJ acabou anteontem e a Secretaria-Geral da Câmara só divulgaria hoje os nomes dos selecionados.. A favorita é a atual representante dos deputados no conselho, a ex-secretária de Justiça do Paraná Maria
Tereza Uille Gomes, também uma indicação de Gilmar e que deve contar com o apoio até da oposição. "Ela tem uma visão sobre o sistema carcerário muito importante e nos parece o melhor perfil", disse o deputado
Paulo Teixeira (PT-SP). O CNJ é responsável por fiscalizar os juízes e foi acionado diversas vezes pelo PT contra o ex-juiz e futuro ministro da Justiça, Sergio Moro. O conselho tem também o papel de melhorar as
práticas do Judiciário e estabelecer metas e programas de avaliação dos juízes. O mandato dela termina em junho de 2019.
10:33:34 Paulo A amiga de Castor no CNJ
11:20:41 Paulo E o almoço vai ser onde?
11:21:07 Diogo badida, vamo?
11:21:14 Diogo mesmo preço do coxa e dez vezes melhor
11:23:01 Paulo Se forem já vou p la. To aqui do lado
11:24:43 Diogo eu voto a favor
11:26:29 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba badida
11:26:37 Athayde voto coxa
11:26:47 Julio Noronha Coxa, sempre, tradição
11:28:04 Diogo mudar um pouquinho gente
11:31:40 Laura Tessler Podia ser Ponte
11:32:19 Januario Paludo Alguém Já ouviu falar em RAFAEL LING TOSTA DA SILVA ?
11:32:29 Laura Tessler eu não
11:37:13 Diogo qualquer coisa melhor que coxa e zaf
13:43:43 Deltan Meeting?
13:44:04 Deltan Qdo chegarem vão direto pro segundo andar e me avisem
13:46:36 Deltan Deixem pra tormar o café aqui
14:14:22 Deltan #REUNIÃO 07/12 Felipe estudará para pedirmos bloqueio do fundo partidário na nova AIA, considerando seu valor e momento que permitiriam... balão de ensaio
17:15:55 Januario Paludo 

👏 👏 👏

17:16:14 Januario Paludo E a extinção do partido, por ser uma organização criminosamente...
17:16:25 Januario Paludo Criminosa
19:08:56 Athayde VILARDI entrou no processo das tradings pela TRAFIGURA 
19:12:03 Jerusa 

😊

19:12:33 Paulo Totô não?
19:12:48 Roberson MPF Cheiro de colaboracaaaao no ar
19:12:54 Athayde 

👊 👊 👊 👊 👊

19:13:41 Julio Noronha Opaaaa! Aí sim!!!
19:49:57 Laura Tessler 

👊 👊 👊

20:11:31 Roberson MPF Tatá, tá falando Dilmês.... “Só usa em caso de necessidade...”
20:11:31 Roberson MPF Vamos separar os docs aqui para o caso de necessidade
20:11:39 Roberson MPF Kkkk
20:11:47 Athayde Kkkk
21:36:59 Athayde Fizemos uma quebra de email pirata usado para discutir propina dos tradings. Ligamos para google e garantimos a extracao antes da fase. Chegou a resposta. Mais de 2000 msgs entre 2006 - 2018
Mencao a varios funcionarios da PETRO 

😊 😊 😊 😊 😊 😊

21:37:12 Deltan Meoooo caneco
21:37:23 Deltan Tatá, uns 3 funionários pararam de ir trabalhar
21:37:25 Deltan da Petrobras
21:37:29 Deltan com desculpas esfarrapadas
21:37:31 Athayde To sabendo
21:37:33 Deltan Eles acham que estão na mira
21:37:52 Athayde Vai rodar mais gente
21:37:57 Athayde 

😊 😊 😊 😊

21:40:40 Deltan Até 2018!! Isso vai dar prisão certa
21:40:56 Deltan e devem estar aí a referência às empresas
21:41:00 Deltan temos isso ou tá com o Pace?
21:43:03 Athayde Sim
21:43:18 Athayde So nos temos
21:50:40 Deltan Tatá, que top... acha que damos conta aqui pra analisar ou vamos precisar da PF? 2k mensagens...
22:14:40 Athayde Se precisar chamamos, nao vejo problema
8 Dec 18
00:56:50 Deltan https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/12/07/bolsonaro-diz-que-ex-assessor-tinha-divida-com-ele-e-pagou-a-primeira-dama.htm
00:58:15 Deltan 
00:58:15 Deltan 
00:58:38 Deltan COAF com Moro
00:58:40 Deltan Aiaiai
00:59:34 Julio Noronha 

🙈 🙈 🙈

01:04:40 Deltan 
07:01:20 Januario Paludo Isso lembr
07:01:48 Januario Paludo Lembra algo Deltan?
07:03:08 Januario Paludo Aiaiai
07:05:24 Jerusa Falo nada ... Só observo 

👀

08:47:52 Deltan Kkk
08:52:01 Deltan É óbvio o q aconteceu... E agora, José?
08:53:37 Deltan Moro deve aguardar a apuração e ver quem será implicado. Filho certamente. O problema é: o pai vai deixar? Ou pior, e se o pai estiver implicado, o que pode indicar o rolo dos empréstimos?
08:54:21 Deltan Seja como for, presidente não vai afastar o filho. E se isso tudo acontecer antes de aparecer vaga no supremo?
08:58:11 Deltan Agora, Bolso terá algum interesse em aparelhar a PGR, embora o Flávio tenha foro no TJRJ. Última saída seria dar um ministério e blindar ele na PGR. Pra isso, teria que achar um colega bem
trampa
08:59:41 Athayde É so copiar e colar a ultima denuncia do Geddel
09:02:52 Roberson MPF Acho que Moro já devia contar com a possibilidade de que algo do gênero acontecesse
09:03:19 Roberson MPF A questão é quanto ele estará disposto a ficar no cargo com isso ou se mais disso vir
09:04:38 Deltan Em entrevistas, certamente vão me perguntar sobre isso. Não vejo como desviar da pergunta, mas posso ir até diferentes graus de profundidade. 1) é algo que precisa ser investigado; 2) tem toda a
cara de esquema de devolução de parte dos salários como o da Aline Correa que denunciamos ou, pior até, de fantasmas.
09:05:54 Deltan Agora, o quanto ele vai bancar a pauta Moro Anticorrupcao se o filho dele vai sentir a pauta na pele?
09:21:16 Andrey B Mendonça Uma vez pedi no caso da custo brasil e o pt alegou q era impenhorável segundo a lei eleitoral. O juiz acabou desbloqueando sem ouvir a gente. Mas confesso q nao sei se procede.
09:37:52 Januario Paludo Tem que investigar. E isso que ele sempre diz. Na pior das hipóteses, Podem ir os anéis (filho e mulher), mas ficam os dedos. Seria muito traumático o general assumir no lugar dele.
10:06:32 Jerusa 
10:06:51 Jerusa 

😂 😂 😂

10:22:31 Deltan Rsrsrs
10:39:47 Deltan 
10:41:04 Deltan 
10:52:11 Welter Prr O $$ termina na conta da esposa. Vao argumentar que alimentou a campanha. Periga terminar em AIME
9 Dec 18
14:38:12 Diogo https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/12/em-carta-numero-1-do-pcc-ameaca-matar-promotor-caso-seja-transferido-de-sao-paulo.shtml
23:06:26 Orlando SP https://elcomercio.pe/opinion/editorial/lava-jato-odebrecht-editorial-colaboracion-eficaz-noticia-585585
23:06:43 Orlando SP https://idl-reporteros.pe/el-acuerdo/
10 Dec 18
00:04:55 Deltan Viram que Orlandinho relaxou e deu uma engordadinha?
00:04:55 Deltan 
00:25:36 Orlando SP Refere-se àquela foto fatídica da FSP, q estava ao lado
00:28:08 Deltan Cabem danos morais heim kkk
02:13:02 Diogo 

😂 😂 😂

07:02:46 Jerusa 

😂 😂

08:41:47 Laura Tessler Kkkk
08:42:47 Isabel Grobba Hehehe
08:45:13 Roberson MPF Kkkkkkk
09:36:55 Paulo Buenos dias pessoal. Seguinte, agora que já cumpri o protocolo, já fiz as despedidas e já saiu minha mudança, já posso voltar! 

😂

 Hehe brincando obviamente, mas refleti melhor e estou pensando que
talvez o afastamento não precise ser tão abrupto e eu possa continuar na portaria como colaborador, colaborador eventual ou algo assim. Isso sem desoneração nenhuma na PRDF e sem a obrigação de estar em
Curitiba (não seria meramente trocar para o regime de diárias mas continuar com a mesma participação). Minha ideia na verdade era mesmo me desligar das obrigações, mas continuar colaborando em algumas coisas
específicas, em especial cooperação e leniências no macro. Daí precisaríamos identificar melhor em quais situações eu entraria (poucas rs). Mas é algo para ser refletido e decidido pelo grupo, porque há pros e
contras. Gostaria que vocês discutissem e me dessem a perspectiva, para ver se vale à pena mesmo. PRÓS: - a atuação eventual no caso fica “oficial”, podendo inclusive assinar ofícios caso necessário; - tenho mais
legitimidade para falar em nome da FT com quem quer que seja em Brasília (CGU, 5ª CCR etc) e no exterior; - posso viajar a Curitiba, qdo necessário, no regime normal do orçamento da FT, sem precisar pedir
qualquer autorização especial cada vez. CONTRAS: - inaugurar esse regime de colaboração pode dar uma desculpa para a PGR não deferir mais substituições (tanto a minha – e não se sabe ainda se vai ser autorizado
o Murilo -, quanto as futuras substituições); - ter um colaborador permanente em Brasília poderia tirar a justificativa para outras viagens de vcs a Brasília? - outros a identificar!
09:45:04 Deltan Boa, PG!! Ah, garoto, será ótimo contar com a sua ajuda. Minha sugestão é pedirmos a designação de seu apoio como colaborador assim que sair a substituição, justamente pra PGR não ter
argumento (esse arg, pelo menos) pra indeferir a vinda do Murillo ou Juliana. E não vejo como indeferir sua participação como colaborador sem ônus qualquer que seja. Aí temos que pensar em quais casos será mais
produtivo, até porque não queremos atrapalhar tanto a ociosidade do seu gabinete em BSB 

😂

09:46:04 Roberson MPF 1000% de acordo, PG!! #PGFica
09:46:31 Jerusa #FicaPG
09:47:04 Jerusa Paulo, nem me despedi de ti 

😱

09:47:59 Julio Noronha Tb apoio 10000%, PG!!! Fica PG!
09:49:07 Athayde Fica, PG 

😊 😊 😊

10:02:55 Paulo Troca a hashtag, na verdade é #venhadevezemquandoPG
10:03:49 Paulo Pois é, é to achando que o Murilo não vem viu. Consegue ligar hj p Camanho de novo? Na sexta acabei saindo rápido e não liguei
10:04:32 Paulo Diz que eu preciso definir pq combinei com a PRDF de estar lá 07/01, tanto que eles não estão mais designando substituto para o meu ofício em janeiro
10:06:04 Deltan liguei quinta e sexta e camanho não me atendeu... mandei msg... hoje tento de novo... será que não vale Vc tentar ligar... se for eu, ele pode estar evitando o assunto
10:06:43 Paulo Vou mandar msg, estou em Paris!
10:06:53 Deltan ok, tento ligar de qq modo então
10:07:09 Deltan já há até ofício do Daniel
10:07:12 Deltan Agora é decisão mesmo
10:24:42 Deltan https://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2018/12/10/caso-coaf-exige-reacao-urgente-de-sergio-moro/
10:26:50 Jerusa Paulo, vc não volta mais pra CURITIBA?
11:08:56 Diogo ´pq recordar é viver
11:09:02 Diogo 
12:05:01 Isabel Grobba Esse, ao centro, é aquele Promotor Peruano?
12:07:11 Isabel Grobba Os Pros falam mais alto!!! #Ficaprasempre, Paulo!
12:13:32 Welter Prr Paulo Grande noticia, tua presença é fundamental! Mas, agora que saiu a mudança, conta pra nós quem foi que te deu o ultimato, casa ou cai fora?
13:25:28 Paulo não estou ficando kkk é apenas uma separação antes do divórcio, daquelas que existia antes da mudança da lei
13:25:56 Paulo falei com Camanho, que parecia até desavisado, disse que a unidade não liberou. mas já foi jogada no único a seguinte minuta: reporto-me ao requerimento formulado por vossa excelência pelo ofício
nº 11458/2018-prpr/ft, de 13/11/2018 (pr-pr-00088340/2018), para informar a impossibilidade do atendimento do pedido formulado para designação do procurador da república murilo rafael constantino para integrar
a força tarefa lava jato no paraná e sua consequente lotação provisória na pr-pr, tendo em vista manifestação do procurador-chefe da pr-ro daniel azevedo lôbo constante no ofício nº. 3848/2018/pr/ro/gabpc/dal, de
6/12/2018 (pr-ro-00045651/2018), anexo. desta forma, solicito manifestação de vossa excelência sobre a solicitação de desligamento, a partir do dia 5 de dezembro de 2018, do procurador da república paulo roberto
galvão de carvalho, constado do ofício nº 11458/2018-prpr/ft, de 13/11/2018 (pr-pr-00088340/2018) à secretaria geral do mpf, para demais providências.
13:28:19 Julio Noronha "Considerando a impossbilidade de substituição (e mesmo q essa viesse), manifestamos no sentido de que Paulo Roberto Galvão permaneça na FT ad infinitum" 

☺

13:29:26 Paulo kkk no way
13:30:35 Paulo Delta urgente fala com a juliana e o rafael proc chefe da PRRJ? Com ou sem substituto agora preciso começar janeiro na PRDF.
13:36:23 Paulo Pois é, a PRM liberou à unanimidade, mas o Estado foi contra. Porém, ficamos sem entender. É realmente indispensável que o Estado libere, se a unidade que vai ser prejudicada aceitou? Seria o caso
de conversarmos a respeito, para entender se devemos buscar outra pessoa? Deltan inclusive iria te ligar hoje (estou em reunião da OCDE esta semana).
13:36:23 Paulo O critério que vem sendo invariavelmente utilizado é o do colégio de procuradores no Estado.
13:37:31 Paulo Ou seja, para o caso do Rio, não basta o procurador-chefe aceitar, terá o colégio de procuradores que aceitar tb (?)
13:38:54 Paulo Acho que buscar outro colega evitaria desgastes com a unidade, Paulo...
14:42:37 Deltan Falei c ela ontem
14:43:24 Deltan Camanho respondeu a minha nova mensagem agora dizendo q falou c Vc... q bom q falou c ele
14:43:35 Deltan Vou agilizar a questão do PR Chefe
14:52:06 Julio Noronha https://www.oantagonista.com/brasil/moro-um-ministro-da-justica-opinar-sobre-casos-concretos-e-inapropriado/
14:52:24 Diogo Parece q lá tá difícil tb
14:52:40 Paulo pq Castor?
14:52:54 Paulo e essa barriga?
14:53:12 Jerusa Hahahaha
14:53:59 Paulo Je eu estarei aí na semana que vem, quero passar para almoçar quem sabe na quarta? Mas não trabalho!
14:55:26 Athayde Acordos à vista nos tradings:
14:55:26 Athayde Dr. Athayde uma galera quer reunião com o sr. - Dr. Mauricio Dieter, representa o Marcio Pinto - Dra. Daniele galvão, representa Gustavo Buffara (Já ligou mil vezes!!!) - Dra. Flavia, representa
Otávio Marques Todos querem reunião pra hoje ou amanha
14:56:16 Jerusa Ah! Que pena! Semana que vem não venho.
14:56:21 Jerusa 

😳

14:58:22 Julio Noronha Pessoal, para ciência, especialmente para fatos internacionais, lavagem transnacional e orcrim ODE:
14:58:24 Julio Noronha Baixaram alguns termos do LUIZ MAMERI (colaborador da Ode) do STF, especificamente 1 a 11 e 17 a 38, com exceção do 36 (ou, se preferirem, 1 a 11, 17 a 35, 37 e 38).
14:58:26 Julio Noronha O ofício e a decisão do Fachin estão salvas no seguinte caminho: L:\CRIME\Deltan\FT-ac restrito\Acordos\F-ODEBRECHT\24 - Decisões de remessa - STF\7. Luiz Mameri
14:58:59 Deltan Falei c Ju agora de novo. Vamos agilizar o máximo
14:59:20 Paulo Olha que situação, o colaborador que recorreu da vinda p Cwb, o Fachin mandou para SP. O que não recorreu, fica o caso em Cwb. E se forem colaboradores diferentes mas o mesmo caso/fato???
14:59:20 Deltan Precisamos encontrar um novo nome urgente além do dela
15:01:28 Deltan Top
15:03:01 Deltan Júlio, Vc pode trabalhar numa proposta de divisão ou encaminhamento?
15:03:34 Deltan Simples, fica com a gente que faz antes kkkk
15:04:20 Julio Noronha 

👍 👍 👍

15:14:02 Deltan Pessoal a pedido da Petrobras a reunião sobre compliance foi adiantada do sia 17 pra amanha 14h. Todos convidados
16:36:19 Roberson MPF Tá mais para poliamor 

❤ 💕 💕 ❤

16:46:58 Athayde a mesma separacao com a FT que passaram Januario e Welter.. rs
16:47:47 Deltan Colegas de Juliana de PRM já deram Ok. Falta PR chefe, Rafael
16:48:07 Deltan Alguém tem contato mais proximo c ele?
16:54:17 Julio Noronha PF concluiu “laudão” sobre Dorusys e MWD-B: a) Total de pagamentos identificados: R$ 4,5 bi b) Codinomes com pgtos identificados: 2537 linhas c) Contas bancárias vinculadas a
codinomes: 1415 linhas d) Pagamentos sumarizados por codinome, ano, obra e moeda: 5074 linhas PF pediu autorização para desmembrar e instaurar novos IPLs, além de compartilhamento com CGRC (PF/DF).
Precisamos falar sobre. Colocado para Reunião/Trello.
16:59:29 Paulo Liga p ele. É o Rafael da FT. Já tinha falado sobre isso no encontro
16:59:51 Paulo Mas o problema é que pelo jeito precisaria haver uma votação de todos os procuradores do estado
17:00:16 Paulo Qtos novos?????? Deve ter mta sobreposição aí
17:01:27 Julio Noronha Deve haver sobreposição, mas faça a conta: por alto —- 2537, menos os codinomes conhecidos, igual "novidades"
17:02:20 Julio Noronha E não se esqueça das contas: 1415 contas, menos as contas conhecidas, igual "novidades"
17:02:25 Laura Tessler Isso nunca foi feito!!! Se o PR chefe estiver de acordo, a Juliana vem
17:03:10 Paulo Então no encontro ele me disse q sim e inclusive q não iria pular na nossa frente p puxar ela
17:03:11 Laura Tessler Imagino que no caso de RO o PR chefe não queria e jogou para Colégio de Procuradores
17:04:05 Paulo Mas em RO Camanho falou q não ia levar em consideração a opinião do procurador chefe contra, mas sim a do Colegiada
17:04:10 Paulo A ver, espero que dê certo!
17:04:10 Laura Tessler Em SP quando eu vim só foi consultada a unidade e a chefia do Estado...mas consultar todo Estado é bizarro
17:05:44 Orlando SP O gordinho da ponta esquerda é o mesmo gordinho do meio da foto dos peruanos
17:06:43 Orlando SP PG, assim ninguém vai ganhar o bolão. Os chutes partem de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ninguém disse que vc ia voltar antes de ir!!!
17:08:13 Laura Tessler Kkkk
17:09:25 Laura Tessler Mas pensando bem, agora que saiu o aumento que diminuiu o salário, capaz de o pessoal estar louco pra ver algum colega pelas costas
17:10:30 Deltan Meoooooo caneco!! Manda o Laudao aqui, da?
17:11:43 Julio Noronha 898168.pdf
17:12:36 Deltan Boa Júlio!
17:13:06 Deltan Poxa q bom q PF fez esse trabalho
17:13:39 Deltan Pelos levantamentos da época, Ode mencionava 415 políticos
17:14:13 Deltan Só faltaram 2.121 então kkk
17:24:11 Roberson MPF Sensacional!!
17:34:45 Deltan Orlandinho, sobre aquela questão que levantou na reunião, localizamos a peça. Fizemos uma MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL DE SEQUESTRO E ARRESTO c/c AÇÃO DECLARATÓRIA
(INOMINADA) DE PERDIMENTO DE BEM FRUTO DE CRIME (dependente de ação penal ainda em curso)”, conforme peça que segue anexa. Creio que ficou bem amarrada tecnicamente.
17:34:45 Deltan 898244.odt
18:59:39 Diogo queridos, lembrando do nosso happy hour de final de ano, quarta, dia 12/12/2018, às 19:30 na Julia Wanderley 322,
18:59:55 Diogo Rapazes podem levar sunga

🤣 🤣

19:17:45 Athayde *IMPORTANTE* Eu, Jerusa e Welter conversamos sobre os benefícios dos colaboradores da ODE. Pensamos em pedir para aplicar o acordo a EO, Alexandrino, Paschoal e EMyr. Em relacao ao
MO decidimos ficar omissos qto ao pedido de aplicacao dos beneficios (ele nega questões faticas relacionadas ao cartel e que o dinheiro vinha da PETROBRAS). Alguem tem alguma reflexao a fazer?
19:58:17 Isabel Grobba Acho que é por aí como fizemos no Instituto Lula
19:58:37 Athayde mas a omisssão será somente contra ele, MO
19:58:46 Athayde vai ficar na cara
19:59:59 Isabel Grobba Ele vem com aquelas alegações finais que são uma afronta ao acordo. Então não há como pedir para aplicar um acordo e depois ter alegações finais contrárias à tese que defendemos na ação.
21:10:51 Athayde 898443.mp4
21:33:03 Deltan 

👍 👍 👍

21:36:18 Isabel Grobba Bonitinho!
22:11:29 Deltan https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/ferramenta-da-pgr-mostra-atraso-de-r-4229-milhoes-de-multas-da-lava-jato.html
22:11:37 Deltan Quem divulga uma coisa dessas sem corrigir antes ?
22:12:56 Jerusa 

🤦

23:22:46 Orlando SP Pessoal, principalmente Laurinha, precisarei de ajuda na semana do dia 14 a 18 de janeiro para oitivas em benefício dos peruanos. Terei de colocar oitivas simultâneas para dar tempo.
Conseguem ajudar em 3 dias da semana. As simultâneas serão bem mais simples e restritas em tempo. Abs,
23:23:16 Laura Tessler 

👍 👍 👍

23:23:32 Laura Tessler Pode deixar. Te ajudo
23:24:31 Orlando SP Show!
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07:33:23 Paulo https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/deltan-dallagnol-e-a-liberdade-para-criticar-93c28l0jka69es5bgzmryhcdo/
07:53:27 Paulo https://www.valor.com.br/brasil/6020019/nova-odebrecht-so-um-castelo-de-areia
08:49:05 Deltan https://glo.bo/2C3su6o
08:55:44 Deltan 
09:56:34 Deltan Olhem o fruto da genialidade da SECOM
09:56:39 Deltan 
09:57:22 Jerusa Muito amadorismo
09:57:40 Julio Noronha 

🙈 🙈 🙈

 tem o “transformando limão em limonada”, e agora tem o “transformando limonada em limão”
09:59:03 Paulo pelo que entendi a ideia do sistema era boa até e parece que aproveitaram para fazer o evento do tipo "STF conseguiu recuperar..."" mas é, redundantemente, uma falta de percepção do que é a
percepção pública
10:10:01 Jerusa Pessoal, Marcio imprimiu as fotos, cf pedidos. Vou deixar um envelope na mesa de cada um com os valores 

🙈

 Paulo, a tua deixo na minha mesa e semana que vem vc pega, ok? Imprimimos tb uma
foto em que Mairia está para presenteá-la em nome de todos, se concordarem.
10:23:56 Paulo Ok!!
10:40:19 Isabel Grobba Podemos dividir o valor daquela da Maíria.
10:42:57 Julio Noronha Ok!!!
10:49:11 Jerusa PESSOAL, alguem ja pegou as bandeiras?
10:51:34 Paulo Eu
12:33:30 Laura Tessler Limonada em limão estragado
12:36:46 Laura Tessler Mas achei ótimo que tenha sido assim...fico indignada com essa mania da Raquel de querer ganhar aplausos com o trabalho alheio... todos esses acordos são fruto do nosso trabalho e, mais do
que isso, foram todos formados na gestão passada... uma baita falta de honestidade querer fazer parecer que é trabalho dela
13:46:21 Deltan Chegando pra reunião
13:46:27 Deltan To a 3 quadras
13:47:18 Julio Noronha Descendo, então, para o segundo andar. Encontramos lá!
13:50:13 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Estou indo para audiência na jf
13:53:25 Deltan Boa
14:34:49 Julio Noronha Reunião diária – 11/12/18 – JN, AC, JB, DC, IG, DD, RP – Resumo: 01 – Fatos Luiz Mameri (Odebrecht): a) AC ficou de olhar em conjunto com a denúncia de fatos Venezuela, para pensar
em proposta concreta para tratamento dos fatos internacionais. 02 - “Laudão” PF: a) RP ficou de fazer proposta concreta de tratamento. 03 – MO: a) AC informou que não pediram a aplicação do acordo nas AFs da
AP Lula Sítio 04 – Atualização acordos pedágio: a) Ecorodovias: reunião amanhã 11h, para apresentarem formulário da empresa e complementação fatos; b) Rodonorte: reunião hoje 17h, para DC apresentar proposta
de acordo (3 Bi) c) Chiminazzo: reunião hoje (possível acordo?) 05 – PETROS: a) Clientes do Podval procuraram para fazer acordo e podem trazer Gabrielli b) Denúncia: cerca de 42 réus (15 colaboradores) – Isabel
conversará com Welter para buscar a melhor solução.
14:41:59 Paulo julio esse laudo é diferente do laudo anterior que estamos discutindo naquele grupo MyWebDay? das contas no exterior? só p lembrar q já existe aquele levantamento lá das contas
14:44:50 Julio Noronha Aquele foi feito pela SPPEA; este foi feito pela PF. Esse é um dos pontos a se pensar na estratégia: como conciliar
14:45:11 Paulo buenas boa sorte kkk
14:51:21 Isabel Grobba por favor, coloquem aqui o tal laudo da SPPEA.
15:04:34 Orlando SP Julinho, posso compartilhar para fins de inteligência - e só para isso - o laudo da pf com os peruanos. Tem muita coisa ali q interessa a eles. Aliás, têm muitos pagamentos para “assessoria
jurídica”!!!
15:11:11 Roberson MPF Orlandinho, não acho que vale a pena compartilhar todo o laudo
15:11:18 Roberson MPF Vai muito além de Peru
15:11:25 Roberson MPF E são infos muito sensíveis
15:11:34 Roberson MPF Tvz um busca em nome dos projetos deles
15:30:55 Paulo Trafigura / Vitol saiu a denúncia já tb? Ou só a operação? Holandeses interessados
15:31:16 Jerusa not yet
16:03:55 Paulo Q dia sai?
16:17:04 Julio Noronha Orlandinho, tb acho melhor não. Há muitas infos lá, várias muito sensíveis. Inclusive, na estratégia, @RobersonPozzobon já pode colocar, eventualmente, o envio imediato para eles daquilo
mais importante. Já ficaria pronto para usar, com risco bem menor
16:30:43 Orlando SP Ok. Mas não dou um mês para isto aí estar na imprensa.
16:33:44 Julio Noronha Nadaaaa! Tem muita coisa lá. Seria uma bomba, e haveria pressão p/ buscar quem foi, Não valeria o risco p/ quem pensasse nisso
16:37:08 Julio Noronha 898851.pdf
16:38:05 Paulo Condição potestativa é nula
18:30:26 Orlando SP Pessoal, veem algum problema em fazer uma das oitivas dos peruanos com voz distorcida para não identifcar o colaborador peruano?
18:30:38 Orlando SP pedido dos peruanos
18:35:57 Paulo Imagino que sai até sexta, correto?
19:07:02 Welter Prr Colegas. O Presidente do TRF4 me informou que ele será o plantonista durante todo o recesso e que adotará a mesma sistemática do ano passado, ou seja, enviará todos os feitos ao MPF antes de
examinar o pedido liminar.
19:07:31 Welter Prr Desta vez, acho que sem surpresas no plantao
19:09:23 Roberson MPF Show!!!
19:12:20 Deltan Item 2 - laudo PF - ficou marcada reunião pra todos na sexta, 10 da madrugada
19:15:52 Deltan Se for de acordo com a lei local deles, não vejo problema. Nossa lei não proíbe. É um caso de depoimento apócrifo, e não anônimo. SMJ
19:16:16 Deltan Opa ótimo!!
19:17:03 Jerusa deve sair
22:01:06 Athayde https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/12/11/coaf-data-de-depositos-na-conta-de-motorista-coincidem-com-pagamentos-na-alerj.ghtml
23:11:35 Deltan Caros, no plantão podemos ter HCs das últimas fases e de outros casos de presos. O ideal seria que o plantonista pudesse buscar infos com os procuradores do caso, aproveitando peças existentes. Vcs
têm alguma sugestão? Talvez termos uma lista dos presos com os assessores dos grupos que podem ajudar? Acho mais fácil do que fazer um dossiê dos casos... Provavelmente pessoal do TRF ou STJ/STF vai nos
contatar no plantão
23:28:49 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba boa noite pessoal, o juiz friedmann acabou de deferir nosso pedido mais urgente na Aia da Queiroz Galvão que era o de bloqueio do precatório de 210 milhões que a
empresa estava para receber
23:30:45 Diogo Boa
23:30:48 Diogo Parabéns
23:33:18 Deltan top heim
23:33:26 Deltan já é público?
23:33:33 Deltan bora fazer nota?
23:41:10 Athayde Top mesmo
23:42:20 Athayde Ok
12 Dec 18
00:16:45 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba vai ficar público amanhã, mas já estou esboçando uma nota, amanhã passo pra vcs
01:16:22 Orlando SP Boa Cata!
06:06:34 Roberson MPF Sensacional!!! Parabéns, Cata!!!
06:10:08 Julio Noronha Tooop, Cata!!! Parabéns!!!
06:45:35 Laura Tessler Show, Felipe!!! Parabéns!!!
06:45:53 Paulo show garoto!
07:06:01 Jerusa Excelente 

👏 👏 👏

07:15:31 Paulo vi a bela notícia abaixo, que diminui em uns 75% o valor recuperado no MPF
07:15:41 Paulo https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/12/12/interna_politica,724605/lava-jato-devolveu-r-848-milhoes-aos-cofres-publicos-ate-agora.shtml
07:18:14 Jerusa 

🤦

07:19:39 Paulo fui olhar o site e mudou; o destaque agora é a atuação no STF não achei mais os links para denúncias e sentenças do primeiro grau o link para números do Paraná está com defeito (volta para a página
principal) ISSO É GRAVE
07:20:06 Paulo alguém olha e diga por favor que estou errado
07:20:56 Laura Tessler Site da LJ?
07:21:10 Paulo isso
07:23:14 Laura Tessler Tá funcionado... tá pior do que era (menos intuitivo), mas tá funcionando, pelo que vi
07:23:30 Jerusa Não existe mais site LJ Já há algum tempo é só um link na página do MPF Foi muito grave quando fizeram isso. Olhei agora é ainda tem o link para denúncias e sentenças. Dados da Lava Jato
atualizado em outubro
07:23:43 Laura Tessler http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/parana/denuncias-do-mpf
07:24:09 Laura Tessler Sim...isso sim, mas já faz um tempao que RD nos colocou de lado
07:27:35 Paulo quando entro direto por lavajato.mpf.mp.br, redireciona para o site abaixo, onde não achei esse link das denúncias acima: http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-lava-jato
07:28:40 Jerusa 
07:29:01 Paulo entra pelo link q eu mandei e tenta achar
07:29:24 Laura Tessler É que aí são os grandes casos...o nosso não é um grande caso 

😂 😂 😂 😂

07:29:35 Laura Tessler Só o da PGR e do RJ
07:29:40 Laura Tessler Bizarro mesmo
07:29:49 Laura Tessler Tem que arrumar isso
07:30:09 Paulo ou seja, o nosso site está no ar mas o cidadão que procurar por lavajato.mpf.mp.br não chega mais nele, vai para outro site em que só tem link para atuação no stf
07:30:51 Laura Tessler Tem que pedir pra Ascom resolver isso...
07:31:39 Jerusa 

🤷

07:33:21 Laura Tessler Essa Raquel é bizarra... essa comunicação da atuação perante o STF foi péssima, confundiu o povo, expôs as falhas...e agora essa ai...sabe-se lá há quanto tempo estamos fora do ar
07:34:32 Isabel Grobba Mas tem que se ter cuidado com essa nota, pois ele indeferiu todo o bloqueio relativamente aos demais réus inclusive políticos, não é?
07:38:49 Isabel Grobba PGR passa dos limites nesse processo de competição rasteira.
07:45:29 Jerusa Nem sei o que dizer disso
08:49:53 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Ele não chegou a indeferir, antes de apreciar ele pediu esclarecimentos quanto à competência dele para todos os fatos, principalmente do núcleo político, ele ficou um
pouco assustado com a quantidade e complexidade dos fatos e com a possibilidade de todas as próximas ações contra partidos irem pra ele
09:56:56 Athayde https://www.oantagonista.com/brasil/pgr-permitiu-que-aecio-fosse-eleito/
10:13:03 Isabel Grobba Ah! Ok, então.
10:19:23 Roberson MPF Amanhã no Congresso da AGU dividirei painel com o futuro AGU, André Mendonça
10:19:28 Roberson MPF 
10:19:49 Roberson MPF Alguma mensagem em especial que reputem importante passarmos?
10:20:05 Athayde Boa, Robinho
10:20:07 Roberson MPF Ou conversa pré ou pós evento?
11:00:26 Deltan pedi correção
11:04:53 Deltan já tinha pedido pra ascom olhar o site, por outras razões. Passei mais o que colocaram. Foi uma briga a alteração na época, mas SECOM é muito difícil conosco. Eles propositalmente quiseram
escantear a pauta
11:05:48 Deltan e quer ainda crescer na lava jato pra se lançar senador... não tem meu voto rs
11:08:21 Deltan Importante corrigir as besteiras que os outros vão falar 

😂 😂 😂

11:08:53 Roberson MPF kkkk
11:57:49 Jerusa 
12:11:22 Deltan Vão entrar com ED e Carmem Lúcia pode reverter o placar
12:11:29 Deltan (assim espero ao menos rs)
12:12:20 Jerusa 

🙏

12:12:26 Deltan PGR não funciona:
12:12:26 Deltan Vou ver isso
12:12:26 Deltan A Lava Jato em números no Paraná — Caso Lava Jato http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/parana/resultado
12:12:26 Deltan Está lá dr.
12:12:26 Deltan Quando digita www.lavajato.mpf.mp.br direciona pra www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato
12:12:26 Deltan Daí tem que clicar na atuação em primeira instância.
12:12:26 Deltan Essa mudança foi feita sem consultar as ascons. Fizemos uma reunião sobre isso no comeco do ano pra deixar o site melhor, incluir dados de SP, e outras alterações, mas na prática.... Nada.
12:12:30 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba exato!
12:12:41 Deltan Vejam o que Rubens me disse sobre a notícia do correio brasiliense
12:12:51 Deltan Foi o que PGR divulgou dr. Atuação diante do STF. A questão é que eles levaram em conta todos os acordos fechados junto a corte. Não especificaram quais são estes acordos. Dentro dos 1,2 bi que
voltaram pra petros, daqui, maior valor é de leniencia. Mas deve ter valor de acordos homologados pela PGR, tipo PRC e que levamos em conta na nossa conta...
12:13:12 Januario Paludo Precisamos fazer uma nota sobre os valores recuperamos para contraporca matéria do estadao e a divulgação da Raquel.
12:13:31 Januario Paludo Não sei de onde eles tiraram esses dados.
12:13:53 Jerusa muito amadorismo na secom e na pgr 

🤷

12:14:59 Deltan Raquel tinha me dito que queria fazer uma divulgação específica da recuperação perante o STF... lembram que ela não queria que incluíssemos um valor na conta da recuperação do 1 bi? rs... pronto,



12:14:59 Deltan Raquel tinha me dito que queria fazer uma divulgação específica da recuperação perante o STF... lembram que ela não queria que incluíssemos um valor na conta da recuperação do 1 bi? rs... pronto,
ela fez o que queria rs
12:18:57 Januario Paludo Só tem dois casos significativos de inadimplência. Paulo Roberto Costa e júlio Camargo, mas já pedi a execução das garantias. Lucas pace e Carlos Alberto Pereira da Costa são
insignificantes.
12:19:25 Januario Paludo A RD deve estar falando dos casos dela, mas está enxovalhando conosco.
12:19:30 Paulo já mostrei a Rubens que tá errado, o link geral lavajato.mpf.mp.br não leva mais ao site que ele está falando (que continua de pé mas para acessar a pessoa precisa saber o link correto)
13:23:57 Deltan Jan, não repercutiu até agora
13:23:57 Deltan Pelo que vi, nenhuma repercussão até agora, nada. Tb não recebi nenhum pedido de jornalista sobre essa discrepância dos números
14:21:10 Januario Paludo Aqui no seminário já falam ontem e hoje. Tive que contestar os dados do estadao.
14:48:05 Paulo SKANSKA: 1. PF concluiu IPL, indiciou por cartel, não tratou de corrupção. 2. Hoje não há prova para denúncia por corrupção. Augusto disse que pagou num consórcio em favor da Skanska mas
depois disse que o pessoal da Skanska não aprovou. 3. Não temos elementos sobre eventual ciência de cidadãos suecos ou alguém da matriz. 4. Cartel não é crime na Suécia e eles só têm jurisdição se houver cidadãos
suecos ou evidências de ciência na matriz. 5. Investigação sueca fez entrevistas e analisou emails mas não chegou a essa ciência da matriz e a provas de corrupção. 6. Skanska fez investigação interna mas não
apresentou por alegação de privilege. 7. Não existe regime de acordo na Suécia e não há incentivos para fazer a empresa colaborar. 8. Promotor Alf vai encerrar a investigação, comunicar ao DRCI, solicitar a
suspensão das oitivas ainda não realizadas no Brasil e solicitar que informemos a eles caso surja qualquer nova evidência de corrupção ou de ciência da matriz.
14:49:34 Jerusa 

👍

14:49:49 Jerusa alf é muito enrolado
14:54:13 Januario Paludo Januário, Dione me procurou sobre uma demanda sua em relação a dados que divulgamos. Gostaria de lhe esclarecer que os dados que constam na nota abaixo referem-se, unicamente, aos
processos do STF. Fizemos um levantamento muito criterioso com faze um sistema que desenvolvemos para o acompanhamento de todos os acordos de colaboração aqui no STF que, salvo engano, são em número de
182. Não sei qual dado ou o problema gerado, mas estou à disposição para qualquer esclarecimento. Um abraço.
18:59:23 Athayde Prezados, caso TRADING. Fomos procurados para fazer acordo: 1- um intermediário da propina 2- um empresario 3- uma empresa (cokeckt marine oil)
19:08:55 Paulo Que empresa?
19:17:41 Jerusa só quem é da FT pode saber 

😶

19:18:03 Athayde kkk
19:18:09 Laura Tessler Kkkk
19:33:45 Paulo 

😒

19:48:54 Deltan achei que ele era teimoso
19:49:33 Jerusa 

🤣 🤣

19:55:14 Deltan Tatá, uma missão: checa se a desoneração de Rafael da Silva Rocha, prevista pra se encerrar no fim de jan/2019, na PR/AM, tende a se renovar? Importante pq, em caso negativo, temos interesse em
3 nomes de lá: Alexandre Jabur, Filipe Lucena e Thiago Corrêa
19:55:50 Athayde ok
20:00:43 Julio Noronha https://www.oantagonista.com/brasil/stj-em-panico/
20:20:29 Athayde Desoneração Eleitoral. Encerra dia 31/01/19, sem previsão de continuidade
20:36:53 Deltan opa então temos que falar com edimilson
20:38:44 Deltan Pessoal segue resumo sobre o convite para Juliana. Em resumo: até amanhã ela decide se prefere vir pra Curitiba ou pro RJ. Se decidir Curitiba, dependeremos ainda do ok do Procurador-Chefe e
colegas de lá, que nos atravessaram com um convite pra ela. Segue resumo:
20:39:14 Diogo Queridos, venham pro churras
20:41:32 Jerusa Estamos indo
20:42:38 Deltan 899916.ogg
20:42:42 Deltan 899917.ogg
20:52:52 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba 
20:53:29 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Venham e tragam roupa de banho pra degustarmos um vinho na hidromassagem
21:07:36 Deltan Pessoal, mintua do acordo com petrobras sofrerá melhoras pontuais, mas envio aqui pra sugestões que tenham. Pretendemos fechar texto antes do fim do ano.
21:07:45 Deltan Homologação será com GAbriela, já sondada sobre a tese
21:07:52 Deltan 899951.doc
21:08:07 Deltan PG e eu estamos vendo, mas enviamos pra caso tenham sugestões e críticas
21:08:59 Deltan tem algumas particularidades... não é TAC. Inventamos um nome. Vamos distribuir por dependência ao caso criminal pq acordo tem relação com cooperação com EUA no caso geral (acordo
MLAT)... é uma criação. Podemos tratar disso na reunião geral se quiserem, posso passar mais explicações, ou diretamente a quem se interessar
21:10:22 Laura Tessler Boa, Deltan!!! Vc tá certo: muita sacanagem se eles se atravessarem ou se roerem a corda
21:12:18 Laura Tessler Sobre saída do Welter: se ele realmente for sair (só acredito vendo, e olhe lá, kkkk), um nome que me falaram seria o Paulo Taubemblat. Não o conheço, só ouvi varias pessoas falarem que é
um bom colega. O pessoal da PRR3 vai ter condições de avaliar...escrevo aqui só pra jogar o nome
21:43:31 Isabel Grobba Paulo Taubemblat viria?
21:54:40 Laura Tessler Não sei...Samanta q sugeriu..ela acha q ele poderia vir. mas não falou com ele
22:17:42 Deltan Paula quer todos nós na sexta na inauguração do memorial. Acho que devemos fazer o máximo para os
22:17:42 Deltan O momento mais importante será das 10:30 às 11:15
22:17:42 Deltan 11:30 vcs estarão completamente liberados
22:17:42 Deltan A presença de vcs mais importante seria nesse horário
22:17:42 Deltan Venham todos!
22:17:42 Deltan É bem importante
22:45:18 Isabel Grobba 
22:45:44 Isabel Grobba Carlos ganhou hoje!
23:30:35 Athayde https://www.oantagonista.com/brasil/outro-ex-funcionario-de-flavio-bolsonaro-passou-metade-tempo-no-cargo-fora-brasil/
23:46:39 Diogo 
23:47:31 Diogo 
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00:09:16 Deltan 
00:09:16 Deltan 
00:09:16 Deltan 
00:09:16 Deltan 
00:09:16 Deltan 
00:09:16 Deltan 
00:09:16 Deltan 
00:09:16 Deltan 
00:09:16 Deltan 
00:09:16 Deltan 
00:09:26 Deltan 
00:09:26 Deltan 
00:09:26 Deltan 
00:09:26 Deltan 
00:09:26 Deltan 
00:09:26 Deltan 
00:09:26 Deltan 
05:45:58 Paulo Não estou conseguindo ver esse ano, seria bom se alguém pudesse fazer uma revisão a fundo
05:53:50 Paulo Falta de perspectiva total, a lógica tá errada. Quem precisa de gente de fora não pode usar esse argumento sob pena de inviabilizar novas idas p la
05:54:31 Paulo E as fotos na jacuzzi, censuradas?
10:24:39 Deltan Se alguém tiver em casa fácil ou passar na farmácia, me traz um energético!
10:24:47 Deltan To de ressaca da shweppes!!
10:24:58 Jerusa 

😂 😂 😂

11:18:55 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Kkkkkkkkkk
13:38:50 Deltan Meeting?
13:42:43 Diogo vamo
13:42:57 Julio Noronha vamo
13:45:17 Deltan Tatá, não esquece de ligar pro Edmilson please
13:55:46 Deltan Nomes que temos:
13:56:00 Deltan Amazonas Alexandre Jabur Filipe Pessoa de Lucena
13:56:20 Deltan 
13:57:06 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Audiência
14:04:25 Deltan 1) Jabur
14:04:31 Deltan Felipe, Vc conhece o Paulo Sérgio?
14:04:47 Deltan Dá mais infos sobre ele?
14:05:56 Deltan Alguém conhece o Raphael Gorgen?
14:06:49 Julio Noronha Eu conheço. Bom colega e boa pessoa
14:07:07 Jerusa estou me informando sobre a pessoa
14:23:52 Deltan #REUNIÃO 13/12/2018 Queridos, conversamos na reunião, rapidamente, sobre nomes que a FT já vinha namorando pra trazer pra cá. Não são nomes novos e até hoje não houve oposição registrada,
mas importante todos olharmos e pensarmos juntos de novo. Segue o encaminhamento ad referendum que segue - o silêncio será interpretado como anuência rs. Caros, se Juliana não der boa vamos pedir pra
autorizarem a vinda do Paulo Sérgio... alguém se opõe? Já precisaremos pedir outra pessoa em substituição ao Welter, e a ideia é chamar o Alexandre Jabur, do AM, se for possível trazer ele. Alguém se opõe?
14:27:07 Paulo paulo sérgio não tá no rio tb? pode acabar sendo o mesmo problema da Juliana
14:34:05 Deltan a ideia é justamente por isso...
14:34:49 Deltan se negarem Juliana, podem se sentir mais propensos a colaborar com a vinda dele, no contexto de como as coisas aconteceram
15:23:17 Deltan Pessoa, em razão da inauguração do memorial (10.30, Paula quer que todos vão, pede encarecidamente), seria uma boa adiar nossa reunião pra meio dia. Falei com pessoal em geral que consegue,
mas não falei com ROJ e Robito que fará proposta... ROJ, conseguem agilizar a reunião das 11? Minha sugestão é sair antes do memorial e ir pra reunião de Vcs na hora pra tentar fazer em tempo... Vcs são
essenciais.
15:30:53 Julio Noronha Encerrando a reunião aqui e já vou aí
16:11:41 Julio Noronha Ok, Delta!
16:32:33 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba conheço, excelente no relacionamento pessoal e excelente profissional, nunca trabalhei diretamente com ele mas tive várias boas referências, de que é dedicado,
comprometido e que tem uma produtividade bem alta
17:14:46 Welter Prr Pessoal Foram no cafe e não convidam mais?
17:14:58 Jerusa Koloniale Venha Welter
17:15:13 Welter Prr Tem cuca?
17:15:17 Athayde Tem
17:15:57 Athayde Welter entra na nossa sala fica la 5min e vc vai entender pq saimos e esquecemos
21:38:59 Deltan Falei com Andre sobre as AIAs que AGU pararam de fazer e eles vão voltar a nos ajudar... Sigiloso ainad, mas vai dar independência técnica. Ideia de fazer junto as AIAs, eles fazendo e nós
assinando em conjunto após revisar, foi a sugestão dele.
21:39:10 Deltan Tatá, tem uma coisa que é segredo mas Vc vai adorar saber rs
21:39:23 Deltan Mas esse só conto se Vc for na inauguração do memorial kkk
21:43:07 Deltan Tatá, Edmilson volta hj de noite de Tabatinga
21:43:11 Deltan Liga pra ele amanhã
22:25:22 Deltan Paula, ajustei com Ivonei, PGJ, fazermos um ofício pedindo a prorrogação da cessão (? - ou outro termo usado no primeiro ofício) dos auditores pelo prazo de 30 dias. Enquanto isso estamos vendo a
questão da vinda dos promotores. Vc providencia o ofício? Há algo que eu possa fazer pra ajudar? Abs
14 Dec 18
00:24:16 Deltan Caros, a Juliana prefere Curitiba!! EEeeeeeee. Contudo, vamos ter que ver agora se o RJ vai liberar
06:03:30 Paulo Essa não tá difícil de acertar rs
06:15:28 Laura Tessler Show! Tava lembrando aqui que a FT do Rio convidou o Almir, de SP, quando já havia a FT de SP. E SP aceitou a ida de Almir para a FT do Rio. Se fossem aplicar a lógica que eles defendem
agora, não deveriam ter chamado o Almir pra deixar que ele fosse algum dia convidado pela FT de SP
06:46:10 Roberson MPF Sensacional!!!
06:56:00 Paulo Seguinte, a pauta corporativa desse pessoal é bem forte e não me surpreenderia se uma parte considerável da intenção por trás disso fosse avançar nas atribuições do MP. Pelo que tenho visto não
perderão uma oportunidade sequer. Aqui na OCDE pulam para abocanhar todas as oportunidades e como já falei antes, o discurso é sempre ufanista (em relação a eles e não ao país rs) e me dá um pouco de
sentimento de estar tendo o sangue sugado (tipo fazemos todo o trabalho mas eles vão ao TRF dizer que a ação deles é "nova" (quando na verdade só fizeram incluir as consorciadas e ampliar o pedido para pedir
devolução do sobrepreço), e anunciam acordo da ODE como se fosse um mega novo acordo de 2,7 bi, quando são os mesmos fatos e o mesmo dinheiro já previsto há dois anos rs). Dito isso... vejo com bons olhos
sim que eles tenham independência técnica para fazer as improbidades, que nos ajudem nesse trabalho e que o Torquetti fique à frente, e como eu sou zero corporativista não sou eu que vou brigar para diminuir as
atribuições dos outros (deixo para a galera da WIC!). Mas sempre bom ficar de olho aberto para não deixar campos possíveis de levarmos uma rasteira.
07:01:55 Jerusa Ebaaaa
07:02:53 Jerusa 

👀

07:05:45 Isabel Grobba A prisão domiciliar de Palocci tem 500 m², três suítes e varanda https://www.buzzfeed.com/tatianafarah/prisao-palocci-apartamento-luxo
07:06:38 Isabel Grobba Welter, e a mãe de Palocci nem quer ir visitá-lo em local tão aprazível!
07:15:51 Laura Tessler Concordo contigo...na verdade, acho que o MPF deveria aprender um pouco com a AGU nesse ponto... precisamos priorizar certas coisas e ter a tranquilidade de deixar outras de
lado...poderíamos ter gente pra fazer essas grandes AIAs...mas “pega mal” tirar gente que faz denúncia de estelionato previdenciário pra fazer isso...
07:16:44 Laura Tessler Eles estão ocupando os espaços que deixamos vazio
07:16:46 Jerusa E agora vamos ter que cobrar multa penal!
07:17:36 Laura Tessler Grande vitória!!! Vamos ocupar nosso tempo cobrando trocados enquanto a PFN cria e amplia seu setor de grandes devedores...baita visão estratégica da Raquel
07:19:42 Isabel Grobba Pessoal, em especial Deltan. A Juíza Gabriela deu a entender que não vai julgar a ação do Instituto Lula, deixando para o próximo Juiz. Entretanto, eu ressalto em especial 2 pontos: o Palocci
é réu na ação do Instituto Lula e ele tem que ter outra condenação!! e na ação do Instituto Lula Roberto Teixeira é réu e pode se beneficiar de prescrição em razão da idade se ficar a ação em compasso de espera. É
preciso pedir prioridade pra ela!
10:17:43 Deltan Hã?
10:18:23 Jerusa Sim! Decisão de ontem, comemorado pela PGR como vitória do sistema acusatório
10:19:00 Deltan Quando prescreve?
10:19:34 Deltan Nah
10:22:03 Jerusa ADI 3150
11:16:12 Diogo https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/de-palermo-a-curitiba/
11:56:18 Januario Paludo Vou pedir a rescisão do acordo da Nelma na 13 Vara Federal e a regressão de regime na 12 Vara. Ela questionou o acordo formulado através de reclamação no STF, pedindo que fosse a ela
aplicado o acordo feito pela polícia. A liminar foi indeferida pelo Fachin dizendo que o acordo da policia não foi homologado. Acho que ela passou dos limites. E voces?
11:59:04 Deltan Descendo
11:59:12 Deltan Bora Je Welter e Isabel
12:12:50 Deltan venham, bora começar
12:51:03 Roberson MPF Pessoal, segue o esqueminha do tema sobre o qual conversamos hoje
12:51:14 Roberson MPF 901001.pdf
12:51:46 Roberson MPF 901002.pdf
12:51:59 Roberson MPF Próximos passos:
12:52:46 Roberson MPF 1. Agendarmos com as FT's de BSB e RJ uma reunião no início de 2019, para compartilharmos esse Laudo e próximos passos
12:53:18 Roberson MPF 2. Verificar se temos capacidade de receber os 80tb de dados indexados da PF
12:54:52 Roberson MPF 3. Acesso remoto ao Drousys, via SPEA (usar p usuário do Welter)
13:00:00 Jerusa Bora Welter
13:05:32 Januario Paludo Isso tem que ver com a Laura para conseguir com fiz do Iguaçu.
13:06:36 Januario Paludo Tem compartilhamento no cível para-o Renan?
14:13:58 Roberson MPF Ok
15:02:34 Paulo Boa tarde, chefes! Recebemos outra INF espontânea da Suíça. Creio que é da FTLJ/PR mesmo, mas se quiserem averiguar se alguma outra tem interesse... Refere-se a Paul Altit
15:02:34 Paulo 901099.pdf
15:02:35 Paulo Isabel
15:12:35 Isabel Grobba Temos todo o interesse. Paul será denunciado segunda feira
15:13:24 Isabel Grobba Paulo, você já disse a Juliana que temos interesse?
15:15:46 Paulo Fala.com ela! Falei p Carlos Bruno
15:50:38 Laura Tessler gente, uma boa notícia: a operação piloto ficará com Fux. Os pacientes queriam que fosse para Gilmar. Toffoli acaba de decidir que Gilmar nao é prevento.
15:52:07 Laura Tessler Ai, Dioguito, às vezes a gente da sorte, apesar de a maré ir contra 

👆 👆

15:52:44 Isabel Grobba Quem pilota agora é um bom comandante!
15:55:15 Laura Tessler Agora só mandar bala!!!

👊 👊 👊

15:58:44 Diogo 901221.mp4
15:58:50 Diogo 901222.mp4
16:22:40 Paulo 901234.pdf
16:22:40 Paulo Recebemos agora de Portugal. Tem alguma ligação com os casos de vcs ?
16:58:43 Jerusa Boa!!
17:03:37 Jerusa 
17:03:50 Jerusa Pagamento da LP
17:04:08 Jerusa Quase vcs tem que pagar 3 pecúlios Mas sobrevivemos
17:59:02 Isabel Grobba 
18:00:04 Isabel Grobba E dá-lhe trabalho!!
18:17:34 Januario Paludo Que arte abstrata show!!!
18:17:43 Januario Paludo 

😁

18:17:50 Jerusa 

😱

18:18:14 Isabel Grobba é chocante mesmo! Isso de um caso!
18:18:53 Januario Paludo Está na forma analítica ou sintética?
18:26:05 Isabel Grobba eles colocam tudo e vão limpando até refinar a rede de relacionamentos.
18:27:04 Isabel Grobba essa nossa ASSPA é sensacional! Eu outro dia passei lá para cumprimentar um a um e dizer-lhes do meu especial apreço. Realmente os admiro!
18:52:13 Laura Tessler Pessoal de Curitiba, nós recebemos aqui a Petição 6780 do STF, que versa sobre diversos pagamentos pela Odebrecht ao ex presidente Lula. Assim, pergunto se vocês estão investigando os
seguintes fatos relatados na Petição (dentre outros) 1) TD nº 20 ALEXANDRINO: projeto de palestras ao Lula; 2) TD nº 12 ALEXANDRINO: doações ao Instituto Lula (codinome amigo) 3) TD nº 14
ALEXANDRINO: aquisição de imóvel para o INSTITUTO LULA através da DAG CONSTRUTORA LTDA.
19:11:04 Deltan Pessoal, Ju deu certo!
19:11:13 Deltan Vou ver se consigo fazer o ofício ainda hoje aqui
19:12:54 Deltan Jan e Isabel, tentei falar c Vcs. Me liguem de whats por favor
19:15:05 Deltan integração tb?
19:15:12 Deltan se for bom demais
19:16:02 Deltan Paulo , peço pra Douglas-Fábio, ou Vc pede?
19:17:40 Deltan que legal Isabel que fez isso
19:17:44 Deltan exemplo bacana
19:33:06 Deltan IMPORTANTE - Pesquisa sisdelatio passou a ser feita com aptus. A vantagem é livrar o tempão que o sisdelatio tomava dos assessores e ganharmos tempo, porque sisdelatio tava sempre
desatualizado. Para mantermos a pesquisa APTUS atualizada, precisaremos todos inserir os termos anexos e depoimentos de acordos no diretório certo, conforme especificações que seguem
19:36:03 Deltan Seguem infos gerais. Estou acompanhando as questões colocadas.
19:36:03 Deltan Senhores, sobre a transferência da base do Sisdelatio para o Aptus, embora o Elisandro ainda esteja finalizando a transferência dos arquivos, o sistema já está operacional e pode ser testado, caso
desejem.
19:36:03 Deltan Para tanto, é preciso que selecionem o diretório "P" e "FTLJ- Sysdelatio", como segue:
19:36:03 Deltan 
19:36:03 Deltan Basicamente, a pesquisa nessa ferramenta vai buscar somente os arquivos que estejam em pastas intituladas "depoimentos" (assim, em minúsculas e plural) nas pastas de acordos.
19:36:03 Deltan Então, quando forem inserir um novo depoimentos em pastas de acordos, favor colocar nessas pastas (ou criar uma pasta com essa nomenclatura caso ainda não haja) e arquivos pesquisáveis (passar
o ABI reader nos pdf).
19:36:03 Deltan Os assessores lembraram que no Sisdelatio havia alguns depoimentos de IPLs e APs e estamos pensando numa alternativa para incluir essa pesquisa também.
19:36:03 Deltan Seria bom informar isso aos demais procuradores.
20:07:21 Deltan Pela pesquisa retornou esse aqui. Já confirmo.
20:07:21 Deltan http://aptusfx.prpr.mpf.mp.br/aptus/ftlj_geral
20:24:20 Jerusa Maravilha! Gostei de Ju e Como sou legal, vou até oferecerei lugar na sala do trabajo para ela! (Invejosos dirão que é apenas pq a sala esta insalubre 

🤷

)
20:28:15 Deltan kkkkkkk
20:43:52 Roberson MPF Sensacional!!!
20:44:06 Roberson MPF Boooooooooooooua Je!!!
20:44:18 Roberson MPF A Ju é demais!!
20:59:31 Laura Tessler Kkkkk
20:59:46 Laura Tessler Ótima notícia!!!
21:04:12 Deltan rapaz, esse aptus tá bem bacana viu
21:08:17 Deltan Lula sendo perseguido em SP https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/12/14/lula-vira-reu-por-suspeita-de-lavagem-de-dinheiro-de-r-1-mi.htm
22:35:37 Paulo Vcs! So joguei no grupo p antecipar pq a Laura/Orlando q tao responsáveis estão de férias
22:36:50 Paulo E além disso estarei fora do ar nos.proximos dias
15 Dec 18
08:29:48 Laura Tessler Pessoal, em especial Tatá, Jê e Isabel, quais acordos dos executivos da Ode ja são públicos? (Os contratos, não anexos). Lembro que o Fachin tinha decretado o sigilo dos acordos, mas que o
Moro tinha oficiado pedindo autorização para levantar o sigilo (ou algo assim). Quais são? Dounia quer saber
08:30:49 Laura Tessler Robinho e Júlio sabem algo Tb sobre eventual levantamento do sigilo dos acordos da Ode?
09:04:01 Julio Noronha Laurinha, não sei desse ofício do Moro para levantar o sigilo ou de decisão geral do Fachin para levantar o sigilo. Acho que os acordos q ficaram aqui para execução (poucos, e salvo a parte
patrimonial q ficou na PGR), não estão com o sigilo levantado
09:18:28 Paulo Juliano me falou que o acordo do MO foi juntado na AP de Operações Estruturadas, sem sigilo: 5019727-95.2016.4.04.7000, evento 756, TERMO1
12:05:56 Laura Tessler Salvo engano, na ação do Bendine o Moro teria oficiado o STF para algo em relação a esses acordos. Não sei se fez isso Tb em outras ações penais envolvendo outros executivos
14:09:35 Julio Noronha https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/12/apos-se-declararem-impedidos-ministros-do-tcu-salvam-politicos.shtml
14:56:18 Isabel Grobba 
14:56:39 Isabel Grobba Esse Gilberto é irmão de André, que será réu no caso Petros.
20:54:52 Jerusa https://twitter.com/fiscaliaperu/status/1073687046412210179?s=12
22:23:06 Deltan Diogo, Queiroz morreu?
22:49:43 Deltan Acabei de pedir a vinda da Ju. Pedi pro PR-Chefe do RJ e ela eniarem na segunda os ofícios de concordância tb.
16 Dec 18
06:51:59 Laura Tessler Que papelão!!!
17 Dec 18
00:11:56 Orlando SP O “fiscal” Alonso Peña Cabrera Freire manifestou-se por nota sobre o ofício enviado ao MP peruano pela PGR brasileira
00:11:56 Orlando SP https://legis.pe/comunicado-unidad-cooperacion-judicial-internacional-extradiciones-fiscalia-nacion/
08:02:44 Roberson MPF https://oglobo.globo.com/opiniao/odebrecht-une-latinos-contra-corrupcao-23307271
08:02:55 Roberson MPF 901985.pdf
09:50:46 Paulo vai ter a reunião da Petro hj? cirurgia ficou p amanhã, problemas com o plano vou nessa reunião então quem quer almoçar no zaffff????
09:54:12 Deltan Boa, vai, 14g
09:54:14 Deltan H
10:09:06 Welter Prr Devo chegar nesse horario
13:13:06 Deltan como tá o quórum aí?
13:13:32 Deltan To terminando de revisar e fazer alterações no acordo da Petrobras... se alguém puder assumir a reunião aí, chego perto das 14
13:13:48 Deltan PG, já que tá por aqui.... rs
13:25:16 Paulo Belê
13:25:22 Paulo Mas de manhã era eu Felipe e Diogo só
13:41:07 Roberson MPF Chegando
13:55:40 Paulo pessoal que chegou, tem pauta p reunião?
14:00:25 Orlando SP Mucho trabajo aquí en Torres del Paine
14:00:25 Orlando SP 
14:00:38 Roberson MPF hahahaha
14:00:45 Roberson MPF Boooooua Orlandinho!!
14:00:59 Paulo banaca Orlandinho!
14:01:16 Julio Noronha 

😂 😂 😂 😂

 Tooop, Orlandinho! Cavalo forte esse seu aí!!! Aguenta peso mesmo!!!
14:01:39 Jerusa hehehe
15:06:16 Julio Noronha Pessoal, segue o link para o acesso ao Drousys: http://ned.pgr.mpf.mp.br:8080/login/ Login: awelter@mpf.mp.br Senha: FT2@18pR (Às vezes, o link “sai do ar”, como hoje pela manhã – só
pedir ao Leo e ele conversa com a SPPEA para voltar a funcionar)
15:06:24 Julio Noronha É bem simples de usar: tipo um campo de pesquisa como no Google, identificando o tamanho e tipo dos arquivos, e permitindo clicar e ver o documento. De toda forma, quem quiser uma mão
para navegar, só avisar que ajudo!!!
15:56:05 Deltan 902414.doc
18:07:13 Diogo 
18:08:15 Laura Tessler 

👏 👏 👏

18:09:04 Laura Tessler Deram um upgrade no café da tarde!! 

😜 😜

18:11:00 Jerusa 

😱

18:11:45 Welter Prr Cafe otimo!
18:53:12 Januario Paludo Delta , como ficou a conversa com o waleixo?
19:11:17 Deltan Orra que massa heim!!!!
19:12:57 Deltan 
19:13:03 Deltan Pessoal, tudo tá no trello
19:13:06 Deltan Não deixem de olhar
19:15:02 Deltan Maíria veio me dizer que a FT tá abandonada, que nenhum procurador tá aqui. Só eu. Por que será 

🤔

19:18:32 Deltan Vc ficou de ligar né!! rsrsrs... talvez seja melhor pedirmos pro Luciano na primeira reunião com ele, o q acha? Precisamos pedir não só o compartilhamento, mas que façam tudo pra gente... indiquem
equipamentos a comprar etc, pra fazer rodar. Talvez, após o OK de Luciano, tenhamos que começar com uma visita técnica do pessoal da perícia aqui...
19:18:38 Jerusa 

🙈

19:31:21 Laura Tessler É bom fazermos todos os pedidos... pessoal das FTs do Rio e de SP já foram pedir para o Moro estrutura para eles
19:32:02 Deltan Quem for à reunião geral de amanhã vai ficar sabendo do valor da proposta da Econorte... será que foi indecorosa? razoável? estamos falando em dezenas de milhões (como em SP)? centenas?
19:32:34 Laura Tessler Bilhão?
19:32:37 Deltan Foram como? A BSB? Sabe se houve reunião?
19:34:29 Laura Tessler Em Bsb. Quando fomos a Bsb para a reunião com os Suíços eles agendaram um horário com Moro (Thamea agendou e El Hage foi junto) e foram lá no CCCBB para pedirem delegados bons e
estrutura para a PF trabalhar com eles
19:49:56 Julio Noronha Adv de MO acabou de ligar e disse que desistirão da apelação. Atingirá o prazo de 30 anos de condenação, com suspensão das demais ações.
19:50:11 Welter Prr Qual?
19:50:22 Welter Prr A que está no TRF4?
19:50:45 Julio Noronha Essa mesmo. Acredito só vendo lá no eproc. Farão amanhã
19:51:02 Welter Prr Julio, tu continua no bar, tomando choop?
19:51:07 Welter Prr kkkk
19:51:14 Julio Noronha Kkkkkk To pensando em voltar agora
19:51:23 Laura Tessler Esse MO e seus advogados demoram pra entender as coisas, não?
19:51:26 Welter Prr vou fechar aqui e vou embora, depois dessa
19:52:16 Welter Prr Não sei se a PGR já chamou eles para a reunião, talvez tenha sido isso. Mas surpreende
19:53:36 Julio Noronha Nós fizemos aqui, Weltinho. Semana passada, e marcamos hoje prazo final para responderem
19:56:50 Welter Prr Pode ter sido isso. Ele sentiu o vento nas costas
19:59:04 Laura Tessler Problema do MO é que só nos colocamos pressão nele. As demais unidades estão aceitando quietas as malandragens do MO (e reclamando da qualidade dos depoimentos dele)...
21:17:47 Januario Paludo Acho que o roberson ficou de me dizer o que era para pedir e a Laura de conseguir as mídias.
22:51:54 Deltan Isso, mas depois falamos que não teríamos condições e que o melhor era tentar conseguir via PF e comprar pedindo dinheiro em juízo...
23:14:18 Julio Noronha https://www.oantagonista.com/brasil/stf-decide-em-10-abril-se-mantem-prisao-apos-2a-instancia/
23:17:57 Deltan Pessoal visita do AGU dia 14 de janeiro. PF, consegue vir pra essa visita? Seria importante.
23:18:07 Deltan Seria bom que quem pudesse vir viesse
23:19:58 Deltan Precisamos fazer uma pauta. Prisão em 2a instância deve se uma delas
23:21:51 Deltan #PAUTAAGU 1. Prisão em segunda instância 2. AIAs 3. Acordo Petrobras (reservadamente) 4. Leniencias? 5. Casos no exterior (Tacla, Raul Schmidt, Lula ONU, etc)
23:29:18 Julio Noronha 5. Casos no exterior (Tacla, Raul Schmidt, Lula ONU, etc)
18 Dec 18
00:07:59 Deltan Boa
07:22:35 Paulo Se houver pauta de leniencias quero participar. Tento vir nem que seja informalmente (pois estarei substituindo em bsb e não sei ainda se consigo viajar a serviço)
07:23:44 Paulo Q hs agendou?
07:31:57 Paulo Quem é PF?
07:35:08 Laura Tessler Sobre o acordo da Petrobras, não sei se é o caso de levantar a bola pra eles... pessoal da AGU tá querendo aparecer (e André é bem corporativista)... não sei se não viriam pra cima se virem que
nós temos algum receio sobre o acordo
07:42:30 Paulo Bem lembrado, mas já é p estar homologado... O próprio André já me perguntou do acordo no passado
09:42:41 Deltan PG
09:43:04 Deltan Paulo Falcão
10:18:09 Diogo prezados, olhem que interessante oq a prf fez:
10:18:13 Diogo 
10:18:25 Diogo estatisticas de acidentes antes e depois de duplicação de trechos de rodovia
10:18:47 Diogo os dois ultimos graficos sao de acidentes após duplicação
10:18:53 Diogo os anteriores são antes
10:19:12 Diogo o objetivo é estimar quantas vidas poderiam ter sido salvas se as concessionárias tivessem cumprido o contrato
10:20:07 Laura Tessler Muito bom!!!!
10:25:28 Julio Noronha Muito bacana, Castor! Isso está público ou foi resultado direto do ofício que vc mandou?
10:25:36 Paulo Sensacional isso aí Castor!!
10:35:58 Roberson MPF Muito massa, Castore!!
10:42:28 Welter Prr Vi agora que foram rejeitados os EDs dele, onde ele pretendia que fosse reconhecida a colaboração no processo e que o recurso não fosse compreendido como uma afronta. Ele queria que o
tribunal "tornasse sem efeito" o ofício encaminhado ao Fachin e não levou
10:43:41 Welter Prr Julio Se há relatos de outros colegas reclamando do MO, acho que temos que incentivar a remessa de informações à PGR dando conta dessas omissões. De qualquer forma, em fevereiro, ele vai
querer melhorar a situação dele
13:20:23 Deltan E aí, quem quer saber das fofocas? Dos tititis? Do valor da proposta da Econorte? Aguardem as cenas dos próximos capitulos, que acontecerão na reunião da tarde de hoje, impreterivelmente às
13.30h. Apenas para frequentadores!
13:20:55 Jerusa 

👀

13:20:56 Deltan Tb acho. Formalmente.
13:24:22 Diogo to aqui
13:26:20 Deltan Isabel e Tatá/Je, há novas denúncias pra sair? Se não, vamos divulgar a nota da AIA e bloqueio cautelar hoje, ok?
13:27:17 Jerusa temos uma denuncia que sai amanha. a da isabel, parece que sairia hoje.
13:27:48 Isabel Grobba Se Deus quiser, a da Petros sai hoje lá pelas 5h ou 6h. Estou aqui nos ajustes finais.
13:29:35 Isabel Grobba Estamos, eu e Welter!
13:35:17 Deltan Boa
13:36:45 Deltan Isabel, dá pra protocolar hoje bem tarde? Daí soltamos o release amanhã cedo, lá pelas 7h... para a comunicação é melhor (a não ser que estoure uma operação amanhã cedo rs)
13:41:19 Welter Prr Vai sair hoje
13:44:51 Paulo Quem falou em livramento condicional do Elton negrão, Athayde e Jerusa ou Januário?
13:45:06 Jerusa eu
13:59:20 Januario Paludo Nop
13:59:25 Januario Paludo Prende!!!!
14:01:17 Jerusa 

🙈

14:01:31 Januario Paludo Quebra!!!
15:09:16 Deltan #REUNIÃO 18/12/2018 -Contraproposta Rodonorte de pouco mais de 500 milhões em redução tarifária e obras. Cozinhar. Fazer acordo com o Chiminazzo e dali pro Ferreira que é da Rodonorte. -
Acordo Petrobras. 600 milhões de dólares aprox para o Brasil. 50% reservado para minoritários. 50% para fundo social. Limite de tempo pra pagar minoritárioos e se não pagar valores vão pro fundo social. Fundo
social será sdministrado por fundação. Fundação criada por nós ou sob nossa cordenação. Objetivo é evitar TCU. Objetios dinheiro: cidadania, práticas políticas, controle corrupção. Sede curitiba. Cadeira no
coonserlho curador do MP/PR e do MPF (este último indicado pela procuradora chefe do PR, que já concordou) estableedido no acordo com Petro. Homologação no juízo criminal - objeto de discussão, mas algo que
está sendo construído. Enviei o documento algumas vezes, e hoje fechando redação final. Julio sugere: incluir outras categorias para ampliar apoiadores; ampliar transparência sobre o fundo; guidelines para
comunicação... Separar um percentual de recursos pra outras finalidades, inclusive para fundos de fundos.
15:09:16 Deltan até 25%
15:14:05 Januario Paludo Vc imagina como vai ficar a cara da RD quando souber disso??
15:34:56 Deltan Pessoal, o bloqueio da QG de 210 mihões é o maior bloqueio de valores no país, concordam?
15:35:59 Deltan quem nos avisou desse precatório mesmo?
15:36:17 Deltan qual a fotne da info? alguém avisou o juízo? quem?
15:39:43 Paulo Já estava bloqueado no,crime não?
16:08:53 Jerusa Já estava bloqueado no crime
16:32:05 Deltan Je, faz um due dilligence no nome do Raphael Gorgen aí por favor
16:32:08 Deltan Checa os tititis
16:32:39 Deltan levantamos aqui... é sigiloso, mas foi um contato que veio do próprio TJ-AL
16:32:49 Deltan tavam fazendo tudo pra com a entrada do renan ele liberar
16:33:30 Deltan urgente
17:18:57 Deltan Visto em 18 de dezembro de 2018. Ciente. Forte nas conclusões da Comissão de Inquérito Disciplinar deixo de propor, em desfavor do indiciado, processo administrativo disciplinar (art. 65, inciso
III, da LC 75/93), ao tempo em que, com fundamento no art. 251, inciso I, da LC 75/93, encaminho os autos ao Eg. Conselho Superior do Ministério Público Federal.
17:22:37 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba p que é isso?
17:27:30 Deltan fui absolvido do meu crime de palavras contra os eminentíssimos ministros salve salve do supremo no âmbito da corregedoria do mpf rs
17:28:28 Deltan Caros, falei com Isabel de Januário e o Cata recebeu a missão de fazer uma BA cível no Renan até o fim de janeiro. Todos por favor passem subsídios. Ele vai reunir infos e ver os melhores caminhos
e vai discutindo conosco. Agora, todos que já bateram nesse nome com o tempo, p. ex., Milton Lyra ou quem for, passa pra ele caminhos por favor
17:28:40 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba show! 

👏 👏 👏 👏 👏

17:29:50 Roberson MPF 

💪 👊 👊

17:45:59 Jerusa Delta. O menino raphael deve ser meio fantasma, pq ninguém conhece aqui no RS para dar referência, nem sabe como trabalha 

🤷

 Falei com a Patricia, in off, e ela disse que o Raphael ‘nunca deu
trabalho’, mas não sabe como ele é na atividade fim. Ela apresentou 3 possíveis nomes para sondagem, que, em tese, aceitariam lotação provisória: 1. Guilherme, de Palmeira das Missões, segundo ela ótimo colega e
de relacionamento 2. Rodrigo Graeff, de Santana do livramento, segundo ela muito bom no crime e trabalhou na RF anteriormente 3. Camila Bortolotti, tb de Santana do livramento, foi da polícia civil antes, mas
parece que teve manifestações políticas fortes nas redes sociais na roça eleitoral Não conheço nenhum deles mas se precisar de algo, diga
17:47:49 Julio Noronha Gorgen é do meu colega e é muito gente boa. Estava em Ji-Paraná/RO na época q estava em Porto Velho/RO. Não trabalhei com ele, mas nunca ouvi algo desabonador
17:51:11 Welter Prr 903273.pdf
17:52:10 Jerusa Deve ter sido dolorosa essa assinatura 

🙈

17:53:09 Julio Noronha Certeza! A do Nabor tb deve ter sido dolorosa.
17:54:17 Welter Prr dureza!
18:09:37 Deltan boa Julio tava aqui registrado um comentário seu mais sucinto na nossa tabelinha
18:09:49 Deltan Je, sensacional. Vamos verticalizar então!
18:14:51 Paulo Daí operado e vivo, onde vai ser o almoço amanhã???
18:15:07 Deltan Almoço de fechamento do ano em churrascaria boa
18:15:41 Deltan (hummm, lembrei que tenho consulado italiano pela mamhã, 10am... deve estar encerrado até 12, mas sabem como são os italianos né rs)
18:15:58 Deltan Como vai família toda, não consigo adiar, mas vou ter fé que vai dar tempo
18:16:22 Deltan Condições: 1-ser rodízio 2-ser melhor que o coxa!
18:16:50 Deltan Opções: Fogo forte Batel Grill Jardins KF Arco Íris... mais perto é a FF
18:18:02 Julio Noronha Boooua!!! Qq uma dessas aí! Voto na FF
18:18:05 Paulo Fogo forte top
18:18:11 Paulo Mas bom reservar
18:20:12 Paulo 
18:20:28 Paulo Dessa vez sem perninhas cruzadas e
18:20:31 Paulo https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/12/18/governo-assina-acordo-de-leniencia-e-andrade-gutierrez-tera-de-devolver-r-149-bilhao.ghtml
18:20:36 Welter Prr kkkk
18:21:38 Paulo Esse acordo era esperado e tem consequências boas e adversas que podemos listar (amanhã)
18:23:38 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba 

👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏

18:25:04 Julio Noronha Q susto!!! kkkkk PG, confirmou com o médico q essa foi a última cirurgia? Não aceite q digam q terá q fazer outra para descolar o q essa colou
18:25:44 Paulo Vamos ver kkk
18:25:44 Jerusa 

😂 😂

 boa recuperação, Paulo!
18:33:58 Deltan melhoras Paulinho
18:34:40 Deltan Vc vai dar a desculpa de que operou o dedo e andar com a mao enfaixada de novo??
18:35:36 Paulo Bengala Kkkk
18:35:52 Paulo Quem terá a honra de cortar minha carne amanhã?
18:37:42 Deltan dá uma raivinha de ver a divulgação que não faz uma referência ao trabalho da operação que lhe dá base... parece algo autônomo e novo
18:50:32 Deltan Weltinho, vale falar com os regionais e tentar agilizar que seja pautado os EI pro começo do ano... importante prender ele antes da decisão de abril sobre execução provisória. Vai lançar mais luz
sobre ela
18:50:32 Deltan Dr. Deltan, trata-se dos autos 5030883-80.2016.4.04.7000. Segue o acórdão. O JD opôs ED com pedido de efeitos infringentes. O TRF4, em 28/11/2018, deu parcial provimento aos ED, tão somente
para sanar omissões pontuais sem, todavia, produzir qualquer alteração no provimento do julgado. Cabem Embargos Infringentes.
18:50:32 Deltan 903457.pdf
20:50:33 Deltan Caros, no acordo com a petrobras, estamos consignando que será o procurador chefe que indicará o membro do MPF no conselho curador. A PGR pode ficar, vamos dizer, chateada. A alternativa seria
falar com ela e pegar a autorização dela pra ser a PGR, mas daí melhor esperarmos sentados e, nesse caso, se contrariarmos, pior. E ela pode querer se meter no acordo e etc etc etc. Voto por deixarmos a procuradora
chefe, mas alerto para o risco. Se alguém discordar, que se manifeste
20:58:37 Athayde Estou de acordo
21:08:30 Januario Paludo Deltan, o moro quer saber quem saiu da pf-lava jato. IVAn? Quem mais?
21:08:59 Januario Paludo E se teve reposição.
21:11:16 Julio Noronha Ivan pediu para não continuar, por ter se aproximado do processo eleitoral (seria sub SEC de Segurança de Sc do candidato q perdeu). No lugar, entrou uma delegada chamada Penélope (fonte
da info: Advs da Transpetro, não veio direto da PF)
21:12:25 Deltan PF sequer nos comunica, Jan. Não sabemos quem são os DPFs da LJ hoje. Só sabemos quem aparece, como o Pace. Se alguém souber de outros que estão, avisem!
21:13:21 Julio Noronha Sei q estão ainda Dante e Cristian
21:31:52 Deltan Caros, sobre o acordo da Petros, ele acelerou no fim do ano (tínhamos ajustado fazer o máximo pra fazer até o fim do ano) por causa das aprovações internas necessárias lá, mais fáceis de serem
obtidas antes de provável mudança de gestão. Agradeço porque vários colaboraram individualmente ante meus pedidos de ajuda, e agradeço muito porque as colaborações foram excelentes. Pegamos olhares externos
também, que devem ser mantidos sob sigilo: do Bruno, do Anselmo e do Sergio Arenhart. Por motivos perfeitamente legítimos, quem estava participando no acordo da Petros não consegue estar tão presente agora,
nas discussões da época do fechamento que tivemos e nas decisões. Por questão de governança, para seguir nossa regra muito saudável de sempre 2 verem, Júlio se prontificou a estar comigo nas decisões da reta
final. Assim que tivermos o texto final, mandamos aqui. Coloco isso como estímulo para sempre que possível mantermos a regra de boa governança de 2 olharem tudo. Quando houver dificuldade de manter a regra
por alguma razão, é recomendável conversarmos entre nós e buscar alguma solução.
22:19:48 Paulo confirmado então fogo forte amanhã, bancado por quem vai manter o AM?
23:49:17 Deltan 
23:49:21 Deltan Os resistentes
23:49:35 Deltan Tata Vc ganhou na loteria c esse menino
23:49:58 Deltan E a área comercial da Petrobras é outra Lava Jato
23:58:07 Jerusa Grande Edu!
19 Dec 18
00:15:15 Isabel Grobba Ele é uma jóia!
00:15:22 Athayde 

👊 👊 👊 👊

00:15:51 Athayde 2019 promete muito
00:16:54 Isabel Grobba É trabalho inesgotável!
01:05:14 Laura Tessler Concordo. Nada de vincular a PGR... ela só atrapalha nossa vida
08:42:50 Orlando SP Procuradora chefe
09:32:53 Julio Noronha Fechou almoço no Fogo Forte?! CF vai tb
09:34:49 Paulo tô lá, chama Orlando
09:34:59 Paulo mas era bom reservar, consegue ver qtos?
09:37:27 Julio Noronha MPF PRR Orlando Sp está viajando até sábado, não?
09:40:07 Julio Noronha Vamos ver aqui quem anima!
10:30:19 Deltan Pra mim vai dar o almoço
10:32:03 Deltan Delta, Julio, PG, Welter quem mais?
10:32:18 Julio Noronha Boooua! CF tb
10:32:34 Welter Prr Para mim fica apertado. Vou deixar para a próxima vez
10:34:39 Deltan Fazem reserva até 13h
10:37:39 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Tô dentro
10:38:23 Deltan Vou levar as crianças
10:38:29 Deltan Os dois
10:40:13 Deltan Delta Júlio PG Felipe CF (+2 CR)
10:40:17 Deltan DIOGO?
10:46:54 Isabel Grobba Pessoal
10:47:24 Isabel Grobba Daqui a pouco vou colocar no único a denúncia da 56 fase, ok?
10:53:54 Januario Paludo Deltan, a PETROBRAS já tem a estimativa do dano causado. A unica coisa que temos é o que foi provisionado no balanço de 2014, cerca de 5,5 bilhoes.
10:54:20 Welter Prr Isabel Mande para o Leo que ele vai fracionar o arquivo e coloca quebrado para assinar
10:55:06 Orlando SP Volto no dia 21
11:02:20 Deltan 6.2 bi de propinas, Jan
11:02:26 Deltan Há 2 estimativas de dano
11:02:29 Deltan Uma do TCU de 29bi
11:02:39 Deltan e uma da PF de até 42 bi
11:02:55 Deltan Se precisar te mando os documentos que fazem as estimativas
11:03:28 Januario Paludo E nós vamos adotar que limite. Daqui a pouco já estaremos ultrapassando o do TCU.
11:04:27 Januario Paludo Acho que a própria PETROBRAS tem que dizer isso, inclusive para acabar com a panaceia do "dano integral".
11:04:53 Januario Paludo me mande os dados, por favor. grato.
11:20:42 Deltan Sem pressão, Gabriela disse sobre as denúncias
11:20:51 Deltan "Poxa, nao chegou nenhuma ainda..."
11:21:04 Deltan Expliquei que estamos trabalhando intensamente e prometi avisar qdo protocoladas
11:21:12 Welter Prr kkkk
11:21:22 Jerusa aproveita e fala pra ela parar de soltar todos os presos
11:21:27 Jerusa 

🙈

11:21:42 Deltan Jan, não entendi bem, mas podemos conversar qdo quiser. Vou te mandar os laudos inbox
11:21:44 Deltan já
11:21:57 Deltan kkkk
11:22:17 Welter Prr Diz para ela aproveitar o dia de hoje para fazer as compras de Natal, porque no resto da semana ela vai ter muito que fazer
11:22:31 Deltan kkkk
11:22:34 Deltan disse isto pra ela: Se ajudar, podemos enviar a minuta no estado atual para já ir apreciando. Está quase final.
11:22:57 Deltan não sei se vendi o que não temos kkkk, mas mostra uma alternativa rs
11:25:21 Deltan vou rerservar o restaurante pra 12h. Diiogo vai. 6 adultos e 2 crianças (pela idade não pagam hehehe)
11:37:11 Deltan http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396179
11:37:11 Deltan 
11:37:11 Deltan Caracax, tema fortíssimo. Esse e a execução provisória. O ano vai começar quente. Fico pensando se naõ há uma estratégia na concatenação das pautas.
11:37:11 Deltan Pedi pra ascom passas a data pros jornalistas que cobrem a Lava Jato
11:40:45 Deltan https://www.oantagonista.com/brasil/fora-da-agenda-eunicio-vai-marco-aurelio-reforcar-pedido-para-que-votacao-no-senado-seja-secreta/
13:58:05 Isabel Grobba Estamos com problemas terríveis no único!!!!
13:58:14 Isabel Grobba um verdadeiro inferno!
13:58:20 Isabel Grobba toda hora cai!
13:58:39 Isabel Grobba Ontem a noite fiquei aqui até 11h40 por causa desse único
13:59:24 Jerusa aqui o unico nao esta funcionando desde cedo
13:59:56 Isabel Grobba Não consigo colar a denúncia no único para assinatura
13:59:56 Jerusa assina com o token, isabel! despois encaminha os pdfs que o pessoal assina com o Jsign
14:00:35 Isabel Grobba não podemos pois ficou um arquivo enorme que precisa ser fracionado.
14:00:53 Jerusa fraciona o odt e assina por partes
14:00:58 Jerusa fiz isso na ultima denuncia
14:01:08 Isabel Grobba Jerusa, está sendo um parto
14:01:26 Jerusa eu imagino, estou tentando ajudar 

🙈

14:04:13 Isabel Grobba quando fraciona e se coloca as assinaturas do token o arquivo aumenta demais de tamanho e aí não cabe é no eproc
14:04:37 Isabel Grobba é infernal mesmo. O eproc tinha que admitir arquivos maiores em algumas situações
14:04:47 Jerusa 

😫

14:05:14 Jerusa e se fracionar em mais partes? 

😳

14:09:23 Welter Prr Eu disse ao Matheus que fracionasse e colocasse no Unico, que assinarianos as partes no Unico. Ele resolveu inverter, por conta, dai deu essa confusão toda
14:09:30 Welter Prr Ele precisa ouvir mais
14:11:18 Isabel Grobba é verdade; tem exigido um pouco de paciência.
14:25:33 Welter Prr Isabel Ja estani Unico para assinar, em quatro partes
14:25:41 Welter Prr Ja esta no Unico
14:25:41 Isabel Grobba Isso
14:25:52 Welter Prr Ja assinei
14:25:57 Isabel Grobba Já está no unico em 4 partes. Já assinei todas
14:26:09 Isabel Grobba Por favor assinem em todas as partes
14:26:31 Julio Noronha 904596.pdf
14:26:31 Julio Noronha 
14:26:31 Julio Noronha Lula solto
14:28:11 Roberson MPF Sério isso??
14:29:07 Jerusa pqp
14:29:19 Jerusa lula e mais uma galera
14:29:22 Isabel Grobba O quê?????
14:30:37 Jerusa 
14:31:39 Isabel Grobba Meu Deus!
14:32:06 Isabel Grobba Pessoal, assina lá no único a denúncia da 56 fase nos quatro arquivos que preciso protocolar com urgência!
14:32:54 Isabel Grobba Robinho, pode assinar?
14:32:56 Jerusa assinei
14:33:15 Isabel Grobba legal!
14:33:22 Isabel Grobba alguém mais vai?
14:33:46 Julio Noronha Assinei já tb
14:33:48 Roberson MPF Assino sim, ISabel!
14:36:18 Isabel Grobba legal, lembra que são quatro partes da denúncia no único
14:43:19 Roberson MPF Feito, Isabel!!
14:43:22 Roberson MPF Parabéns!
14:46:40 Isabel Grobba Obrigada, Robinho!
14:51:11 Isabel Grobba Toffoli tem que cassar isso. Raquel precisa se movimentar.
14:51:51 Jerusa vai ter coletiva?
14:52:09 Diogo Marco Aurélio Mello determina soltura de todos os presos com condenação após 2ª instância | Política | G1 - https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/12/19/marco-aurelio-mello-determina-soltura-
de-todos-os-presos-com-condenacao-apos-2a-instancia.ghtml
14:52:15 Diogo Eh verdade?
14:52:20 Julio Noronha Por enquanto, essa é ideia, Je
14:52:26 Diogo Ou fake?
14:52:32 Julio Noronha Sério
14:52:47 Jerusa fiquei sabendo no twitter 

😊

14:58:08 Deltan Diogo, teremos coletiva 4pm. Precisamos adiar a reunião das 15h com base no imprevisto
15:09:20 Jerusa nao rola uma preventiva do lula? 

🙈

15:27:15 Diogo Opa
15:29:19 Athayde 
15:42:31 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Dos 602 mil presos hoje no Brasil, um quarto é condenado em segunda instância. Marco Aurélio Mello mandou todos para casa alegando "segurança jurídica" e ainda
falando em "tempos estranhos" e "dias melhores".
15:43:23 Deltan 904863.pdf
15:43:25 Isabel Grobba é um mafioso!
15:50:33 Diogo Conforme aponta o requerente, sobreveio fato novo a respaldar, mesmo no campo precário e efêmero, nova manifestação deste Tribunal: os pronunciamentos dos integrantes do Supremo, por ocasião
do exame do habeas corpus nº 152.752, relator ministro Edson Fachin, encerrado na Sessão Plenária de 4 de abril de 2018. A votação por maioria simples de 6 votos no sentido do indeferimento da ordem não mais
representaria a visão majoritária do Colegiado a respeito da constitucionalidade, em tese, do artigo 283 do Código de Processo Penal, considerada a evolução, no entendimento, do ministro Gilmar Mendes, e a
ressalva da posição pessoal quanto ao tema realizada pela ministra Rosa Weber, no que, apesar de assentar a possibilidade de execução provisória da pena, no caso específico, aludindo à dita jurisprudência dominante
do Supremo, ressaltou a necessidade de ser a questão revisitada quando da análise dos processos objetivos de minha relatoria.
15:50:46 Diogo fato novo do Marco aurelio: Gilmar Mendes mudou de entendimento em abril de 2018.
15:51:12 Diogo E rosa falou que a questão teria que ser redecidida
15:55:34 Welter Prr Acho que o que temos de mais relevante é o que disse o Felipe, um quarto de 600.000 presos serão soltos, com evidente caos social
15:59:47 Deltan Felipe de onde tirou isso?
16:00:11 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba do antagonista
16:00:17 Diogo nao acho confiável a fonte
16:00:35 Diogo pq quando eu escrevi o livro tinha um estudo da fgv que dizia que o impacto seria mínimo
16:00:59 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba https://oglobo.globo.com/brasil/presos-apos-segunda-instancia-sao-um-quarto-da-populacao-carceraria-22961245
16:01:43 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Os dados constam do Banco Nacional de Monitoramento de Presos (BNMP 2.0), sistema que ainda está sendo implementado. No último relatório, divulgado nesta
quarta-feira, foram contabilizados 241 mil presos provisórios, 148,4 mil em execução provisória e 211 mil em execução definitiva.
16:02:31 Diogo Rebatendo essas críticas, um estudo feito por amostragem divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, liderado pelo professor Ivan Hartmann, analisou 2.630 processos que estavam com recurso para
julgamento no STJ (Superior Tribunal de Justiça) e no STF (Supremo Tribunal Federal) entre 2014 e 2015, após os réus terem sido condenados na segunda instância de Tribunais de Justiça no país. Como conclusão,
o estudo estimou que aproximadamente 3.400 pessoas poderiam ser presas com base no novo entendimento do STF. Considerando que naquela época a população carcerária do país era de 622.202 detentos, se todas
essas pessoas fossem presas, isso representaria o aumento de 0,58% da população carcerária atual.
16:10:19 Welter Prr Certo. Mas se há 240 mil presos provisorios e 148 mil exec provisorias, suas situacoes podem ser revistas. So ficariam presos aqueles que representam risco. Os presos por razoes outras e cuja
instrução ja acabou poderiam ser soltos. O proprio Marco Aurelio diz isso na decisao, que deve ser analisado caso a caso
16:14:38 Welter Prr Acho que devemos nos manifestar pelo indeferimento nos autos da execucao e aguardar os desdobramentos.
16:24:31 Julio Noronha A Força-Tarefa Lava Jato em Curitiba manifesta sua profunda indignação com a decisão de hoje, véspera do recesso do Poder Judiciário, tomada pelo E. Min. MARCO AURÉLIO, nos autos
da Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade 54/DF. A decisão expressamente determinou a saída da prisão daqueles que, condenados em segunda instância, apresentaram recurso aos Tribunais
Superiores. Esta decisão atinge diversos presos da Operação Lava Jato, inclusive o ex-Presidente Lula, cuja condenação já foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Chama a atenção que a decisão
está em flagrante dissonância com o sentimento expresso pela população nas últimas eleições de repúdio à impunidade. Em sendo o combate à corrupção uma prioridade no País, causa espanto a decisão isolada de
um Ministro que, contrariando reiteradas manifestações do plenário da própria Corte, permite a soltura de diversos condenados por corrupção. Observa-se também que a decisão foi proferida imediatamente após o
Presidente do Supremo Tribunal Federal indicar a data, abril de 2019, em que o tema voltaria à discussão. Fragiliza-se, assim, a segurança jurídica, o princípio da colegialidade e a condução de pauta pelo E. Min.
DIAS TOFFOLI. Os efeitos concretos da decisão transcendem o retrocesso no sistema de precedentes brasileiro, representando a volta de um cenário de recursos infindáveis e protelatórios e de penas prescritas. Com
isso, põe-se em risco a credibilidade da Justiça perante a sociedade. Diante de tudo isso, a Força-Tarefa Lava Jato reafirma a confiança de que o Supremo Tribunal Federal restabelecerá os seus primados de unidade e
colegialidade, e recuperará a segurança jurídica perdida, revertendo a decisão.
16:25:58 Jerusa sou contra essa parte: "Chama a atenção que a decisão está em flagrante dissonância com o sentimento expresso pela população nas últimas eleições de repúdio à impunidade."
16:26:45 Jerusa nada a ver falar em eleicoes agora
16:27:16 Julio Noronha Ok. Vamos voltar
16:27:20 Julio Noronha Vamos mudar
16:27:41 Julio Noronha Je, tiramos:
16:27:42 Julio Noronha A Força-Tarefa Lava Jato em Curitiba manifesta sua profunda indignação com a decisão de hoje, véspera do recesso do Poder Judiciário, tomada pelo E. Min. MARCO AURÉLIO, nos autos
da Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade 54/DF. A decisão expressamente determinou a saída da prisão daqueles que, condenados em segunda instância, apresentaram recurso aos Tribunais
Superiores. Esta decisão atinge diversos presos da Operação Lava Jato, inclusive o ex-Presidente Lula, cuja condenação já foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Chama a atenção que a decisão
está em flagrante dissonância com o sentimento de repúdio à impunidade. Em sendo o combate à corrupção uma prioridade no País, causa espanto a decisão isolada de um Ministro que, contrariando reiteradas
manifestações do plenário da própria Corte, permite a soltura de diversos condenados por corrupção. Observa-se também que a decisão foi proferida imediatamente após o Presidente do Supremo Tribunal Federal
indicar a data, abril de 2019, em que o tema voltaria à discussão. Fragiliza-se, assim, a segurança jurídica, o princípio da colegialidade e a condução de pauta pelo E. Min. DIAS TOFFOLI. Os efeitos concretos da
decisão transcendem o retrocesso no sistema de precedentes brasileiro, representando a volta de um cenário de recursos infindáveis e protelatórios e de penas prescritas. Com isso, põe-se em risco a credibilidade da
Justiça perante a sociedade. Diante de tudo isso, a Força-Tarefa Lava Jato reafirma a confiança de que o Supremo Tribunal Federal restabelecerá os seus primados de unidade e colegialidade, e recuperará a segurança
jurídica perdida, revertendo a decisão.
16:27:58 Julio Noronha FIcou sem remissão às eleições! Ótima observação!!!
16:28:10 Jerusa 

👍

16:28:10 Julio Noronha Ok, @jerusabv ?!
16:28:24 Jerusa ok
16:28:41 Julio Noronha Boooua!
16:30:38 Paulo 904976.ogg
16:33:42 Jerusa Alguém conversou com a juíza da execução?
16:35:10 Julio Noronha Sim
16:41:18 Januario Paludo nao dá para soltar o lula. Tem decisão do plenario específica sobre isso no HC. A decisão do Marco Aurelio não poderia se aplicar, por ser genérica, não podendo ser afastada por decisão
especifica. Alem disso, a decisão refere-se a decisões em segunda instancia. No caso do lula, a decisão é do STF que não admitiu o REsp e nem deu provimento para o ARESP. Acho que a carolina vai peitar.
16:41:28 Januario Paludo Pedi para o Thiago me passar as decisões.
16:42:56 Paulo Falaram em 60 a 90 minutos
16:43:12 Paulo Já estaria acertado com quem vai decidir
16:57:42 Laura Tessler https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/12/19/marco-aurelio-mello-determina-soltura-de-todos-os-presos-com-condenacao-apos-2a-instancia.ghtml
16:59:47 Laura Tessler Que vergonha!!!!
17:00:44 Januario Paludo 905026.odt
17:00:49 Januario Paludo curto e grosso.
17:01:33 Paulo acho melhor segurar do que se manifestar Jan!! não deixa a bomba só para a juíza
17:03:00 Januario Paludo ela vai peitar sozinha
17:04:12 Paulo acho que não precisa ter o desgaste de descumprir MA, basta segurar!!!
17:04:27 Paulo afinal de contas, o Lula não tem prioridade, tem outros presos lá
17:06:34 Laura Tessler Isso é coisa de bandido!!! MA passou de todos os limites!!! Liminar no último dia antes do recesso nessa extensão é de uma canalhice sem tamanho!
17:07:44 Diogo detalhe que hj a meia noite vai pro juiz do plantão
17:07:59 Diogo ele vai se arrepender profundamente de nao ter pego o plantao do reveion
17:21:40 Deltan Marco Aurélio vai acabar nos ajudando
17:21:40 Deltan https://hashtag.blogfolha.uol.com.br/2018/12/19/um-cabo-um-soldado-vira-trending-topic-apos-decisao-de-marco-aurelio/
17:30:28 Deltan Januário, não devemos protocolar nada agora, e sim expandir o tempo da decisão
17:30:36 Deltan Vamos ver o prazo que a juíza nos dará em vista
17:31:00 Deltan isso
17:33:35 Deltan Falei com Carolina agora
17:33:39 Deltan Ela vai abrir vista pra nós
17:33:48 Deltan Podemos até pedir que seja suscitado o supremo
17:34:22 Deltan Temos que ver quem é o regional de plantão. Parece que o des. é o Thompson durante o recesso todo e ele segura, mas é bom checar
17:34:42 Deltan Januário, Vc checa isso? Como a Carolina vai dizer que preliminarmente não é o caso de soltura imediata, pode haver HC contra essa decisão que nos abre vist
17:34:44 Deltan vista
17:38:25 Paulo Recurso protocolado pela PGR
17:39:34 Januario Paludo 905111.odt
17:39:40 Januario Paludo manifestação pronta.
17:39:57 Januario Paludo já pelo indeferimento.
17:40:51 Deltan calma, não protocola
17:40:53 Deltan rs
17:40:58 Deltan e não acho ruim ganharmos tempo
17:41:24 Januario Paludo ela vai abrir vista
17:41:28 Deltan se manifestar para que a juíza peça uma manifestação do pleno do STF e , subsidiariamente, indefira por já haver manifestação
17:41:39 Deltan isso vamos usar o tempo a favor
17:41:50 Januario Paludo Então deixo a manifestação para o plantão.
17:41:57 Deltan falei com Nicolao. Parece que plnatão no STJ serão Noronha e Maria Tereza, péssimos
17:42:31 Deltan O plano B é pedir prisão aqui. tEremos que fazer brainstorming pra razões. Dentre elas, temos que incluir o tumulto pra prisão dele última como razão de ordem pública
17:42:46 Paulo Toffoli vai suspender. Ele foi desrespeitado
17:42:51 Deltan Mandei duas petições para pgr
17:42:51 Deltan Uma suspensão de liminar
17:42:51 Deltan Toffoli
17:42:51 Deltan E uma pro fachin pedindo que não aplique a lula
17:42:57 Januario Paludo Não dá para pedir preventiva.
17:43:14 Diogo 
17:43:16 Diogo 
17:43:17 Diogo 
17:47:54 Julio Noronha http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-decisao-que-libera-condenados-em-2a-instancia-contribui-para-a-inseguranca-juridica-e-aumento-da-impunidade/view
17:53:00 Deltan Caro Camanho, sei que as coisas aí estão uma loucura não só por ser final de ano, mas em razão do evento de hoje que impacta a todos nós (e graças ao bom trabalho da PGR está para ser revertida).
No nosso processo de substituição do Paulo, indicamos, com a concordância do procurador chefe do RJ, a Juliana Câmara, lotada naquele Estado, sem aumento de ônus para a instituição. Como Paulo não estará aqui
a partir do início do ano, seria bom demais se fosse possível emitir a portaria no regime de plantão, antes do fim do ano, o que nos ajudaria a falar com o TRT para trazer o marido dela pra cá o quanto antes, também
pela questão familiar, pois eles têm um bebê pequeno. Enfim, agradecemos se puder nos ajudar analisando o pedido com a urgência possível. Fico à disposição para ajudar no que for possível. Abraços
17:53:21 Deltan PG, reforça a mensagem acima? Hoje saiu o ofício do RJ de concordância, muito positivo por sinal. Conteúdo bacana.
17:53:54 Paulo Hj pedi p a pr chefe do DF falar
17:58:48 Deltan manda uma msg tb pro Camanho
18:00:37 Paulo Mandei segunda
18:06:03 Deltan SL 1188. fingers crossed
18:06:10 Deltan SL = suspensão de liminar
18:31:09 Jerusa Delta, veja minha mensagem, please!
18:48:58 Deltan vi, vlw
18:50:24 Deltan Gente, importante: 1) Gabriela não sabe o que é prioridade. Há 500 processos com despacho pendentes e não sabe o que olhar. Combinei de criarmos uma planilha google e colocarmos o que é
prioridade pra gente. Quem quiser que suas decisões saiam logo, favor criar e indicar os autos, prioridadde 1, 2 ou 3 e Sumário ao lado, e me passar o link para eu passar pra ela
18:50:51 Deltan 2) Gabriela não sabe as informações sigilosas. Hoje ela pediu pra informarmos em off coisas como a exist~encia de um potencial colaborador nos EUA (caso trading) e que MPF concordaria com
desmembramento do processo
18:52:33 Deltan 3) A Vara está sem apoio. RJ tá funcionando pq Bretas tem 6 assessores além da lotação completa. Ela pediu aqui pro coregedor e ele só cobriu a saída de 3 com gente sem experiência criminal. É de
chorar. Isso tem 2 efeitos: a) Gabriela pode considerar sair da vara no primeiro edital de remoção b) aqueles que estavam interessados em ir pra Vara já estão dando pra trás, como o Malucelli e o Josegrei, porque
viram que Vara tá uma bomba e sinal disso é que GAbriela pediu autorização pra trabalhar todos os dias do recesso
18:54:10 Deltan 3 - SOLUÇÃO - IMPORTANTE - JANUÁRIO E WELTER - Favor marcar uma audiência com urgência com o presidente do TRF para pedirmos apoio. Moro vendeu a ideia de que estava
encerrando (na verdade era wishful thinking de alguém que não aguentava mais) e eles compraram. GAbriela agora pediu apoio pro presidente do TRF. Precisamos ir lá explicar o que tem por vir, que caso está de
vento em popa e que precisamos de apoio dele. Ele é do quinto, como o presidente do TRF 2, que deu 6 a mais pra vara do bretas. Queremos tratamento no mínimo igual rs.
18:59:19 Athayde O potencial colaborador do EUA nao esta entre os denunciados.
18:59:22 Welter Prr Ok
19:00:55 Deltan seria bom falar pra ela o que possa ser relevatne
19:01:00 Deltan ela ta meio confusa la s
19:01:00 Deltan rs
19:01:10 Jerusa ledu, ela esta se referindo ao LEDU, que fez pedidos de desembramento do processo alegando ser colaborador nos EUA. e tb pediu a revogação da preventiva. talvez seja caso de explicar para ela a
situação dele.
19:20:41 Deltan deve ser sim... seria bom mandar uma msg a ela explicando e se prontificando a esclarecer... mas acho que o ponto dela é: as assessoras com mais conhecimento do caso estão saindo, então ela vai
precisar que demos para ela esse tipo de info
19:27:27 Deltan 
19:30:48 Jerusa ok! Acho que essa questao específica não é urgente. podemos conversar com ela após o recesso. de qualquer forma, a situação da vara está previsivelmente complicada com a saida dos melhores
assessores e da memória da operação.
19:30:54 Januario Paludo Ela tem que dizer qual a necessidade e o que já pediu. Senão, vamos vendidos.
19:36:53 Isabel Grobba Sim, exatamente isso: saída de Flávia assessora (a memória da LJ) e Flávia diretora. Hoje era o último dia da Flávia assessora que todos dizem ser fenomenal!
19:40:47 Jerusa efeito MA 
19:47:43 Paulo Colegas, em razão do pedido da PGR, o Ministro Toffoli deferiu a Suspendeu de LIminar. Segue a Decisão.
19:48:45 Paulo https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/12/19/dodge-denuncia-michel-temer-ao-supremo-no-caso-dos-portos.ghtml
20:05:09 Deltan Pediu 6 assessores. Vou confirmar
20:06:01 Deltan 
20:06:48 Deltan seu pedido é uma ordem januário
20:06:52 Deltan e cumprida rapidamente
20:12:22 Deltan 
20:16:42 Deltan que bom que a 2ª ccr soltou nota. Contudo, lenta. E o silêncio da 5ª ccr é eloquente no sentido de que fala sobre sua composição e perfi
20:16:43 Deltan http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-decisao-que-libera-condenados-em-2a-instancia-contribui-para-a-inseguranca-juridica-e-aumento-da-impunidade/view
20:30:55 Januario Paludo 905512.pdf
21:20:11 Deltan 
21:21:05 Jerusa Kkkkk
21:25:44 Isabel Grobba Ai! A denúncia de hoje foi um dos fundamentos do pedido.
21:32:37 Deltan kkkk
21:32:41 Deltan tá fazendo ela sofrere
21:51:58 Paulo minha portaria teria sido assinada hoje, a conferir
20 Dec 18
00:09:23 Isabel Grobba 
00:23:24 Laura Tessler 

😂 😂 😂

07:36:53 Januario Paludo Bom dia felipe. Como está a arrecadação e análise do material do alvo prioritário. Vc viu se nas declaracoes do calaram-se tem algo?
07:43:05 Januario Paludo Tem que pedir RIF e Ri para o pessoal da aspa. Fazer levantamento patrimonial. Deve ter coisa oculta no nome de Empresa de fachada, parentes, proteção patrimonial, etc.
07:45:29 Januario Paludo Declarações do calazans
09:08:49 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Bom dia Januário, do calazans ainda não vi, primeiramente estou extraindo tudo que eu identificar de relevante do laudão da Odebrecht. Comecei a analisar tb o material
do milton lyra
09:09:16 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Já vou pedir isso pra asspa então
10:01:12 Jerusa Se for sobre Renan Calazans não fala dele Acho que Seria bom trocar uma ideia com Pedro Jorge Ele se dedicou a esse tema
10:42:29 Paulo https://www.valor.com.br/politica/6033705/raquel-dodge-pede-abertura-de-5-novos-inqueritos-contra-michel-temer
10:42:32 Paulo nenhum para cwb
11:15:36 Laura Tessler https://elpais.com/internacional/2018/12/19/america/1545260191_236403.html
12:05:55 Deltan Bora prender ele aqui
12:06:01 Deltan ROJ
12:10:07 Roberson MPF Certeeeza!
12:44:35 Orlando SP 
12:44:58 Orlando SP 
12:45:10 Orlando SP 
12:45:25 Orlando SP 
12:46:53 Orlando SP Pressão enorme nos Fiscalia peruanos!!! Os caras são casca grossa tb.
12:53:02 Isabel Grobba Aqui, Garreta, o colaborador deles, permanece na preventiva.
14:45:20 Roberson MPF Pessoal, boa tarde
14:45:32 Roberson MPF Vejam que novidade massa
14:45:36 Roberson MPF 
14:45:48 Roberson MPF Athayde e @jerusabv
14:45:57 Roberson MPF Executivo da Sargent né?
14:47:45 Isabel Grobba Bacana!!
14:56:41 Paulo Oxi
14:57:20 Paulo Tinha mandado de prisão em.aberto ainda? Esse é o cara que fez acordo lá no DOJ
15:27:35 Jerusa Tava na difusão em razão da última fase
15:27:47 Jerusa Ele era representante da SM no Brasil
15:28:10 Jerusa Fez acordo lá Mas não aqui
15:28:46 Jerusa Só não entendi o “estar ilegal nos EUA” já que é tinha acordo lá 

🤔

15:32:00 Deltan Boa heim. Seria bom um contato com quem estiver responsável lá...
15:32:52 Deltan Pra acompanharmos e reduzir chances de por lapso perdermos. Ainda tem a chance de o DOJ intereferir... seria bom acompanhar... Paulete, Vc faz o contato?
15:41:27 Paulo eu não acompanhei essas últimas conversas q vc e athayde tiveram com eles... o que combinaram?
15:42:03 Paulo salvo engano, na fase da SM foi revogada a preventiva dele, não foi?
15:43:42 Paulo pensando rápido aqui... se formos falar com os americanos, certamente eles manobrarão para o cara ficar lá, pois salvo engano tem a obrigação de ficar no país em razão do acordo lá, salvo autorização
judicial
15:44:29 Paulo extradição, em razão da difusão vermelha da interpol, não ocorrerá assim digamos nos próximos meses
15:45:13 Paulo então a chance é a deportação, e nesse caso talvez o melhor a fazer seja NÃO INTERFERIR para não chamar nenhuma atenção - deixar o juiz de imigração decidir
15:46:29 Jerusa Era temporária e foi revogado
15:46:35 Jerusa Agora ele teve preventiva
15:49:04 Jerusa Talvez seja melhor mesmo
15:57:54 Athayde Otimo, PG
15:58:10 Athayde Acho Melhor n intervir
16:05:15 Deltan 

👍 👍

17:28:20 Januario Paludo https://www.imprensaviva.com/2018/12/renan-calheiros-e-condenado-perda-do.html?m=1
17:28:35 Januario Paludo Alguém tem uma linha investigativa para isso?
17:35:30 Paulo Criminal já foi absolvido no STF, denúncia muito recente (de gurgel...)
17:57:13 Januario Paludo Talvez a Mendes Junior traga alguma novidade? Julio?
17:58:35 Januario Paludo Esse Gontijo apareceu na delação?
17:59:31 Julio Noronha Fora ouvir dizer, Rogério Cunha, da MJr, não fala. A empresa não tem acordo
18:00:12 Januario Paludo Voce acha que vale a pena ouvir o que tem a dizer?
18:03:36 Julio Noronha Acho q não pq ele era o cara na Petrobras. Temos q chegar no Sérgio Mendes, q ele ferra, pq era o cara q falava e acertava com os políticos
18:09:44 Paulo mas Jan, acho que não vale à pena mais correr atrás de prova disso... absolvido na 2a turma do stf no crime e pelo trf1 no cível... não sei se já transitou em julgado, mas se não transitou acho que não
teria mais espaço para produção probatória!
18:09:52 Paulo https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/11/27/trf-1-absolve-renan-calheiros-em-acao-civel-do-caso-monica-veloso.ghtml
18:10:48 Januario Paludo Estava pensando em outras frentes e não nesse caso. se Gontijo pagou numa situação, deve ter pago em outras.
18:15:53 Paulo ahh boa... temos anexos da Mendes Junior de fev/2017, mais o acordo avulso que Julio e Robinho fizeram
18:16:35 Deltan Alguém conhece o procurador chefe do para?



18:16:35 Deltan Alguém conhece o procurador chefe do para?
18:19:44 Januario Paludo Nao é o Alan Mansur?
18:20:03 Januario Paludo ALAN ROGERIO MANSUR SILVA (procurador-chefe)
18:20:37 Januario Paludo 
20:29:01 Deltan https://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/petrobras-interrompe-negocio-com-tres-multinacionais-alvos-da-lava-jato/
20:29:17 Deltan boa, valei
20:58:07 Athayde Com isso, devem vir a mesa
21:33:33 Athayde vitol constituiu o madruga
23:51:58 Deltan 
21 Dec 18
07:28:49 Paulo 

😘 👋

07:28:50 Paulo 
08:41:31 Laura Tessler 

👏 👏 👏 👏

09:19:51 Paulo Passando para relembrar. Todo mundo aqui nesse grupo já assinou? http://bit.ly/ManifestoGECO
09:19:59 Paulo 'vcs vao assinar?
09:44:41 Deltan 
09:49:02 Deltan Presidente Michel Temer não deve conceder perdão natalino neste ano - Jornal O Globo https://oglobo.globo.com/brasil/presidente-michel-temer-nao-deve-conceder-perdao-natalino-neste-ano-
23320305
10:17:20 Deltan 906363.MP4
16:33:29 Isabel Grobba Deltan
16:33:57 Isabel Grobba Por favor olha o release que Rubens mandou pra você
16:34:09 Isabel Grobba Ele está te esperando para divulgar
17:03:12 Welter Prr Respondi Isabel
17:12:20 Isabel Grobba Ele divulgou
17:12:28 Isabel Grobba Obrigada!
17:26:52 Roberson MPF 

👏 👏 👏

17:28:27 Julio Noronha Que bacana!!! 

👏 👏 👏 👏 👏

23:07:27 Deltan Opa desculpa Isabel hoje só olhei pra ver se tinha chamadas de plantão no tel e fiquei arrumando a casa pós mudança... mais um pouco e já da pra reunir todos aqui...
23:25:37 Isabel Grobba Oba! Quero estar com vocês! 

✨ 💛 ✨

22 Dec 18
09:27:04 Deltan Jan e Welter é urgente nossa reunião c o presidente do tribunal, sob risco de decidir desfavoravelmente à vara sem nos ouvir. O diretor do foro deu de ombros
09:27:10 Deltan 
09:28:13 Deltan Ele está de plantão e seria ruim que decidisse sem nos ouvir
09:29:04 Deltan Vcs poderiam ligar lá e adiantar que gostaríamos de que nos ouvisse antes de decidir?
17:49:26 Roberson MPF https://colunapolitica.com.br/2018/12/alvaro-dias-e-favorito-a-presidencia-do-senado-aponta-enquete/
22:37:39 Deltan Deferida a prorrogação da cessão dos servidores do MPPR por 30 dias
22:37:59 Julio Noronha Shooow!!!
23:29:28 Roberson MPF 

👏 👏 👊 👊

23 Dec 18
10:02:23 Athayde https://www.oantagonista.com/brasil/cabral-vai-delatar/ O cardápio inicial inclui o Judiciário — tanto o Tribunal de Justiça do Rio quanto o STJ — ex-chefes do MP fluminense
12:31:32 Deltan Duvido que saia acordo
12:32:43 Roberson MPF Custo mto caro
12:48:12 Paulo Achava que qdo eles fizeram mil ações no Cabral era justamente p impedir que quisessem impor acordo
15:56:11 Orlando SP Calma pessoal!!! Dependendo o q tem, dá para dar algumas imunidades em alguns casos interessantes e conforme a conveniência. Ainda assim, sobra uns 15 anos líquido para ele e todo o seu
patrimônio.
15:56:27 Orlando SP Acho q vale a pena!!!
23:50:30 Deltan Quem quer saber o ti-ti-ti ruim de SP?
23:50:37 Deltan Derrocada geral
24 Dec 18
00:21:33 Isabel Grobba O que houve ?
00:33:52 Deltan Será que conto...?
07:04:15 Jerusa 

👀

07:05:28 Laura Tessler 

😱 😱

09:45:28 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba ?????
10:43:22 Julio Noronha 

😳 😳 😳

11:18:39 Orlando SP Conta, conta, conta...
14:55:53 Orlando SP A Ana Cris (de SP) saiu do grupo lava jato por “motivos pessoais”!!!
15:01:41 Jerusa 

👀

16:27:39 Laura Tessler E aí? Cadê a fofoca? 

😳 😳

19:34:58 Januario Paludo Feliz natal a todos meus queridos.
19:44:33 Julio Noronha 
19:45:24 Julio Noronha Feliz Natal!!! Muita luz para todo mundo!
20:08:25 Jerusa Um Natal abençoado, com paz em abundância, menos uva passa, mais amor. Muita fé, luz e esperanças renovadas! Que Jesus verdadeiramente renasça em nosso corações e ilumine nossos caminhos a
cada novo desafio! 

🎄 🙏 🎅 🎄

20:46:02 Roberson MPF Feliz Natal para todos!! Que Deus os abençoe muito
20:53:00 Welter Prr Feliz Natal meus amigos!
21:02:30 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Feliz natal pessoal! Muita luz e paz pra todos!
21:35:44 Diogo Feliz 

🎄

25 Dec 18
01:49:28 Deltan Feliz natal meus irmãos!! Pensando sobre os melhores momentos deste ano, aqueles com Vocês me vêm a mente várias vezes. Que possamos seguir com esperança e fé em nosso esforço e, nesse
caminho, unidos.
01:53:15 Deltan Ia contar sobre SP, mas senti uma falta de curiosidade no Tata...

🤐 🤭 🤣

01:55:41 Isabel Grobba Eu adoro uva passa!!!
01:56:39 Isabel Grobba Feliz Natal! Muita paz para todos vocês, meus amigos! 

🎄 ❤ 🎄

01:58:47 Deltan Pois é, também não entendi essa de cercear a minha uva passa! E pudim de leite pode??
03:23:40 Athayde Hahahaha
03:24:36 Athayde Feliz natal, pessoal. Um orgulho viver e partilhar minha vida c vcs
03:26:23 Athayde To no modo aviao...
03:26:54 Athayde 907177.JPG
08:05:59 Isabel Grobba Isso é Natal, Athayde!! Amor e mais amor!
09:09:13 Laura Tessler Feliz Natal queridos!!!
09:35:06 Jerusa 

🙈

10:36:20 Paulo Feliz Natal para essa Grande Familia da FT!!!
12:15:57 Paulo Thamea saiu tb 

😱

 Então não é ela a culpada?? 

😂 😂 😂

12:21:44 Laura Tessler Sério??? O que aconteceu?
12:46:26 Jerusa 

😱

12:46:34 Jerusa Please Contém a fofoca inteira
12:47:48 Paulo Ficaram sabendo que eu ia sair e acharam q o barco ia desandar nacionalmente, parece q foi isso
14:56:25 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Kkkkkkkkkkk
14:56:33 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Contem!!!
15:04:19 Paulo kkk pior q dessa eu não tô sabendo não
15:48:02 Jerusa 

🤷

17:02:27 Andrey B Mendonça Feliz Natal Queridos! 

😘 😘 😘 😘 😘

17:42:17 Deltan Maior briga lá. 4 (Thamea, Ana Cris e ouros 2) disseram para Anamara que ou pediam com ela (procuradora natural) para os 4 que não trabalham saírem (Janice, Thiago, vice do Thiago e um do
interior), ou eles se afastariam. Os últimos 4 segundo os primeiros nunca fizeram nada e mais atrapalham do que ajudam. Tem uma questão de confiança tb. Anamara deu corda de início, mas depois deu pra trás. Dos
4 iniciais, 3 decidiram sair. Ou seja, ficaram os menos dedicados. Já tava difícil lá, imaginem agora então
17:44:11 Roberson MPF Puxa... Que tenso, Delta...
17:45:30 Deltan Precisamos todos cultivar a unidade, apoio recíproco e caminhar juntos. A nossa maior força è nossa união.
18:34:51 Jerusa 

😱

18:35:17 Laura Tessler Nossa!!! Agora que o barco lá afunda de vez...
19:15:05 Paulo caramba se vaza que Janice é uma das que não trabalha, ia ser uma bomba pelo que ela representa né eu é que não me meto nisso!!!
20:09:45 Isabel Grobba Histórico antigo.
21:51:16 Athayde AGU: Torquetti sera o Procurador-Geral da Uniao
22:13:50 Paulo Parabéns
22:13:55 Paulo Mas eu já sabia 

😂 😂 😂

22:16:23 Roberson MPF Muito massa!!
23:25:49 Athayde Ele é sério e vai ajudar nossas interlocucoes sem necessidade de mimimi
23:25:52 Julio Noronha Toooop!!!
23:50:41 Orlando SP Além de histórico antigo, fama de incompetência. Pelas coisas que vi e herdei, tem fundamento.
23:55:47 Deltan https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/12/25/temer-recua-e-decide-conceder-indulto-de-natal.amp.htm
23:56:59 Deltan Eu tb rsrsrs, e cantei aqui
26 Dec 18
09:10:15 Roberson MPF 
09:10:18 Roberson MPF Kkkkkk
10:50:46 Paulo Chegou alguma notícia do Ledu, seja pela Interpol, seja por advogados?
10:52:26 Paulo @jerusabv e o Berkowitz, afinal se entregou no Brasil ou não? Se não, será q não dá p vincular esse custeio da vinda da família dele a ele vir junto?
10:53:11 Jerusa Athayde que estava acompanhando. To por fora
11:18:22 Athayde N tenho noticias
11:19:26 Athayde N entendi, PG
11:19:38 Paulo Veja msg do Carlos fontes!
11:20:21 Athayde Ok
12:45:16 Deltan Nossa, pagaram mais dias de licença prêmio? Por que pagaram tanto hoje?
12:46:39 Deltan Ah, parece que pagaram só quem é do 19º concurso ou anterior...
14:10:58 Orlando SP Eu recebi 60 mil.
14:34:03 Deltan Engraçado o meu deu 55
15:08:44 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Opa, começo do ano vai haver almoços e churrascos por conta de vcs então...
16:09:55 Isabel Grobba É que vocês tiraram férias em dezembro, né?
16:15:15 Deltan Nope
16:20:43 Isabel Grobba Então o BB em Sp é mais lento...
18:28:22 Orlando SP Também não. Eu sou de SP
18:52:12 Isabel Grobba Mas esses valores se referem a quê?
20:07:17 Deltan Pois é to surpreso, imagino que seja venda de licença prêmio, mas disseram que seriam só uns 10 ou 20k
20:08:24 Welter Prr Deve ser ferias de janeiro, mais 13, pagos agora
21:12:25 Orlando SP Não. Licença prêmio mesmo. Acho q levaram em consideração a efetividade do trabalho.
21:20:04 Athayde Se RD fez isso (pagamento desigual por antiguidade) vai cair um temporal
21:55:21 Welter Prr E se for isso, o Robalinho vai ser carregado nos ombros do povo
21:58:17 Welter Prr E o Coaf sabe disso? Saiu relatorio?
22:25:02 Orlando SP Isso se chama “nova administração pública”. Paga-se pelo resultado, por aquilo que o procurador produziu no ano.
22:40:47 Jerusa Orlando só ganhou mais se a produtividade for por arquivamentos 

🙈

22:59:54 Welter Prr Tomara que realmente seja venda de LP. Se forem férias e 13 de 2019 é complicado. Estaria antecipando despesas do próximo orçamento, sendo que poderia pagar mais LP a todos.
27 Dec 18
00:07:45 Orlando SP Kkk.... Deltan sempre causando confusão.
00:18:38 Deltan Olha, foi LP, apareceu no meu contracheque complementar
00:19:15 Deltan Devem ter seguido algum criterio tipo o que o Orlando mencionou mesmo, ou beleza
10:07:49 Laura Tessler Que zoeira... eu recebi R$ 10 mil...preconceito isso!!! 

😳 😳

10:13:54 Paulo São uns fanfarroes esses dois!!
10:14:48 Roberson MPF E eu que não recebi nada 

😩

11:48:55 Laura Tessler Pessoal, sobre planos de previdência privada, alguém já fez a avaliação se a Jusprev vale a pena? Alguém já tem conta de previdência lá?
11:56:54 Orlando SP Laurinha, vale a pena até o limite de 8,5%, q é o montante em q há “contraprestação” de 1/1 por parte da união. Vc deve ter em mente, no entanto, q a união pode deixar de contribuir neste
percentual no futuro.
11:57:40 Orlando SP Espere janeiro q conversamos pessoalmente sobre isso. Hj vale bem a pena enquanto há a contribuição da união
12:02:07 Laura Tessler Não o Funpresp...esse eu já aderi. Mas o Jusprev, aquele que é das associações do Judiciário e do MP. Tenho PGBL no B.B e tava pensando se a Jusprev não seria mais rentável do que os
planos do BB. Vi que tem taxa de administração menor do mercado (segundo dizem).
12:02:44 Laura Tessler To analisando a possibilidade de dividir as aplicações entre os dois.
12:09:09 Paulo Não olhei o Jusprev... Mas acho que é o caso de pensar se vc precisa mesmo de mais uma previdência privada além do Funpresp-Jud! Eu por enquanto suspendi as minhas contribuições para a
Brasilprev. Vou migrar o saldo para outro plano de previdência privada, mas sem acrescentar valores.
15:00:38 Deltan Eu olhei e cheguei à conclusão de que não valia a pena
15:01:32 Deltan Se for decidir antes do fim do recesso dou uma fuçada aqui pra te passar minhas notas sobre isso
15:17:13 Laura Tessler Sem pressa, Delta!!! Mas aceito sim tuas anotações 

😜

. To vendo algumas coisas agora porque to de bobeira, mas nada urgente
15:25:08 Paulo To de bobeira = to com dinheiro sobrando
15:25:30 Laura Tessler 

😂 😂 😂 😂 😂 😂

18:36:01 Deltan Vou ter mandar, mas já adianto o resumo: me empresta dinheiro!!!! kkk
18:50:19 Orlando SP Tb aguarde janeiro. Fiz anotações junto com tatá.
18:50:20 Orlando SP Tb analisei. Não vale a pena! Pior q BB e olha que BB é ruim.
19:04:09 Laura Tessler Ah, beleza. Então vou deixar como está!!
19:04:14 Laura Tessler Kkkk
21:43:48 Isabel Grobba https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,testemunha-chave-de-caso-odebrecht-e-encontrada-morta-na-colombia,70002659527
22:46:13 Deltan O TRE deferiu a prorrogação da lotação provisória da Neiva:
22:46:13 Deltan 907603.pdf
22:51:47 Deltan 

😳 😳 😳

22:51:59 Deltan A segunda!!
22:54:45 Roberson MPF 

👏 👏 👏 👏

28 Dec 18
07:42:40 Isabel Grobba Sim! Grave demais!
08:18:21 Januario Paludo Felipe, da uma olhada no telegram qie teanfei.
08:18:30 Januario Paludo Te mandei.
09:42:32 Paulo Vem bomba aí...
09:42:35 Paulo https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/12/27/mp-recurso-lula-absolvicao-triplex-lava-jato-quinta-turma-stj.htm
10:26:03 Jerusa Inadmissível que essa mulher continue atuando perante o STJ E nos casos da LJ 

😤

13:08:59 Laura Tessler Não tinha uma história que a Raquel iria monitorar as manifestações da Áurea?
14:07:19 Januario Paludo Foi o Humberto que me falou, mas parece que dormiram...
14:07:53 Januario Paludo Ela é inofensiva. Ninguem le os pareceres dela no STJ...
14:08:07 Januario Paludo So faz barulho na imprensa... segundo me disseram.
14:50:58 Deltan esse é o problema. Há uma guerrra de comunicação, de narrativas. Nos livros vai aparecer: o próprio MP entendeu que era caso de absolvição, como evidência de perseguição
14:51:14 Deltan O que está em jogo na comunicação é o significado da Lava Jato e do nosso trabalho.
14:51:19 Deltan Absurdo "dormirem"
14:51:38 Deltan Agora o lado bom é que ontem entraram mais 25k de licênça prêmio 

😀 😀 😀

15:01:02 Januario Paludo kkkk
15:52:25 Jerusa Kkkkk
17:05:01 Deltan CAros alguém conhece a Taís que está em altamira, colega nossa?
18:03:49 Paulo Não é a que veio nos visitar querendo verba p os índios?
18:04:16 Paulo E fechamos o acordo da petro e não vamos dar
18:22:06 Jerusa Amiga de Orlando?
18:40:24 Deltan vamos dar sim, né Júlio
18:40:34 Deltan contemplamos por causa dela!! Para a causa dela!!
18:50:07 Roberson MPF Do meu concurso
18:50:13 Roberson MPF Beeeeeem 6a Câmara
18:50:20 Roberson MPF Mas gente boa
18:50:22 Roberson MPF Pq?
19:03:57 Orlando SP Tais veio na FT pedir ajuda nossa
19:04:01 Orlando SP Gente boa
19:04:14 Orlando SP Curitibana
19:04:51 Orlando SP Mas abraça e dorme com as árvores.
19:18:17 Julio Noronha Exato!!! Cláusula aberta para ganhar simpatia 

😉

19:32:41 Diogo Muito boa
19:33:08 Diogo Tanto q tá ateh hj em altamira pq se apaixonou pela causa indígena
19:50:28 Paulo Colocaram mesmo? Eu era favorável, mas Deltan queria restringir tudo uai!!!
19:50:39 Paulo Boa capacidade de convencimento, Julio!
21:45:46 Deltan Precisamos que ela libere uma servidora de Cascavel que passou pra analista e foi pra lá...
21:46:07 Deltan Acho que vale fazermos uma videoconferência com ela vários de nós para pedir
29 Dec 18
00:08:10 Deltan Perdemos Hayashi
00:08:11 Deltan NEY LEPREVOST ANUNCIA DELEGADO DA PF PARA DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA NA GESTÃO RATINHO JUNIOR (Via #EquipeNL) O deputado Ney Leprevost, indicado para ser o
secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho na gestão do governador Ratinho Junior, convidou o delegado da Polícia Federal e membro da Operação Lava Jato, Felipe Eduardo Hideo Hayashi, para o
Departamento de Justiça da Secretaria. “Fico grato ao diretor geral da Polícia Federal, dr. Maurício Valeixo, pela liberação deste excelente profissional que aceitou nosso convite para servir ao Paraná e que irá me
ajudar muito na elaboração de políticas públicas anti-corrupção e na interlocução com o Ministério da Justiça, durante a gestão do dr. Sérgio Moro”, disse Ney. << Currículo >> Hayashi tem 37 anos, é Mestre em
Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Especialista em Ciências Criminais e Processo. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor de
Compliance da FAE Business School. Autor do livro “Corrupção: Combate Transnacional, Compliance e Investigação Criminal”. Delegado de Polícia Federal. Chefe da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes
Financeiros no Paraná. Integrante da equipe original da Força Tarefa da Operação Lava Jato desde 2014. (Via Assessoria de Imprensa – Pedro Mariucci Neto).
07:26:32 Jerusa 

😳

07:36:59 Jerusa JF sem servidores PF sem delegados 2019 promete! 

🙈

10:52:39 Jerusa https://congressoemfoco.uol.com.br/corrupcao/fachin-homologa-delacao-que-envolve-renan-calheiros/
13:41:13 Diogo Hayashi saiu pra secretaria de justiça . Notícia velha!?
31 Dec 18
12:07:43 Deltan Mensagem do Moro. Alguém quer ir à posse?
12:07:52 Deltan Sim passar la, cerimonia Sera simples, nao chamei amigos pois ninguem merece estar em 02 de janeiro la. Mas se alguem da Ft quiser ir, ainda ha tempo
12:18:42 Paulo Poxa não estarei
12:19:04 Paulo Feliz Ano Novo pessoal!!!
12:46:14 Laura Tessler Feliz Ano Novo, queridos!!! Que 2019 seja um ano sensacional pra todos nós!!
15:28:11 Januario Paludo Eu ia na do bolsonaro mas vendo o convite. O leite das crianças tá caro.
15:28:39 Januario Paludo 

😁 😁 😁

15:28:47 Januario Paludo Feliz ano novo!!!’
16:21:09 Orlando SP https://elcomercio.pe/politica/bueno-malo-ultimos-doce-meses-noticia-592740
18:53:10 Diogo Feliz ano novo queridos!! Nosso quinto ano novo juntos!! Eh a maior honra da minha vida integrar esta equipe.
18:54:56 Julio Noronha Feliz 2019, queridos!!! Um ano novo maravilhoso para todos e todas as famílias! Muita união, alegrias e realizações nesta nossa família FT!!!
18:55:04 Julio Noronha 908099.mp4
20:06:28 Jerusa Que façamos de 2019 um grande ano! Energia, fé e desafios renovados! 

🙏 🍾

20:49:26 Welter Prr Bom Ano novo meus amigo! Tenhamos neste 2019 mais alegria, mais paz, menos raiva e rancor nesse nosso Brasil!
21:25:59 Athayde Feliz ano novo, amigos
23:24:04 Orlando SP Feliz 2019!!
23:24:47 Orlando SP O PGR do Peru acaba de exonerar Vela e José Domingos da equipe especial de investigação.
23:25:56 Orlando SP Veja a pesquisa q encaminhei acima. Há grande chance de protestos nas ruas. Torço para q aconteça.
1 Jan 19
02:00:22 Isabel Grobba Feliz Ano Novo! Paz, paz e paz!
02:34:24 Orlando SP 908172.doc
04:13:11 Laura Tessler Podemos mandar os parabéns pra Raquel na rede...Grande contribuição dela...
12:47:29 Deltan Feliz ano novo amigos. Amo Vocês!
12:48:58 Deltan Achei que era a nossa Orlandinho!!
12:55:12 Orlando SP Podia ser pior!!!
12:55:44 Orlando SP 
12:55:44 Orlando SP 
12:55:44 Orlando SP 
12:55:44 Orlando SP 
12:55:44 Orlando SP https://twitter.com/actransparencia/status/1079910726104465409?s=12
12:56:00 Orlando SP Tiveram manifestações na rua no Peru
13:21:30 Orlando SP Excelente pronunciamento de José Domi gis
13:21:33 Orlando SP https://larepublica.pe/politica/1386009-pedro-chavarry-fiscal-jose-domingo-perez-pronuncia-retirado-equipo-lava-jato
13:25:32 Roberson MPF Feliz 2019 para todos vocês, meus queridos amigos. Que nos fortaleçamos ainda mais como amigos nesse novo ano de caminhada! Que Deus abençoe a todos 

😊 😊

14:01:33 Orlando SP Pessoal, sobre Peru, vamos manifestar?
14:01:35 Orlando SP Nota?
14:02:07 Orlando SP Fizemos nota antes. Deveríamos fazer agora tb, pois muito mais graves os fatos
14:02:22 Orlando SP Vai dar xabu na Pgr
14:06:29 Paulo Consegue minutar? O q acha, vc q acompanhou o xilique da pgr? Outra opção é vc dar entrevista
14:21:04 Laura Tessler Raquel vai ficar louca, kkkk...mas poderia sair alguma nota ou manifestação nossa...isso não tem nada a ver com cumprimento de coopin (como ela colocou no ofício imbecil) mas com a
defesa de um MP independente (conquista histórica que deveria ser defendida por todos)
14:25:08 Julio Noronha MPF PRR Isabel Groba , o presidente do STJ deferiu liminar para soltar o Alexandre Andrade. Acha q cabe alguma providência?
14:25:29 Julio Noronha Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ALEXANDRE ANDRADE SUAREZ, contra ato de desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar a revogação da prisão preventiva decretada na origem MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
14:25:30 Julio Noronha 50548829120184047000
14:25:30 Julio Noronha 50560209320184047000
14:25:30 Julio Noronha 908218.pdf
14:36:19 Julio Noronha Victor, são dois HCs - soltou tb o MÁRIO SEABRA SUAREZ.
14:36:51 Julio Noronha Ambos defendidos pelo Podval
16:10:07 Deltan Pau
16:10:13 Deltan Por mim fazemos
16:10:34 Deltan É a coisa certa a fazer. E cuidamos no teor para dizer que estamos falando na nossa atribuição
17:26:57 Isabel Grobba Que lástima
17:26:57 Isabel Grobba Poder econômico
17:26:57 Isabel Grobba Ele é genro do ex governador da Bahia (também exSenador) César Borges.
17:26:57 Isabel Grobba Podval queria fazer acordo. Talvez agora retroceda.
17:26:57 Isabel Grobba Eles estavam esperando o recesso e os plantões !
17:28:27 Isabel Grobba Eu dizia poder político.
17:28:29 Julio Noronha Triste mesmo! Retrato do nosso país, infelizmente
19:48:06 Deltan 
20:59:43 Orlando SP Versão 1
20:59:45 Orlando SP Força-tarefa Lava Jato emite nota de repúdio à destituição de promotores da Equipe Especial de Investigação do Peru. A Força Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná vem
manifestar profundo repúdio à destituição dos Promotores Rafael Vela Barba e José Domingo Pérez da Equipe Especial de investigação. Esta Força Tarefa brasileira, por meio de nota, já havia manifestado apoio
irrestrito aos promotores coordenados por Vela em razão de sua proatividade nas investigações relacionadas aos fatos criminosos revelados pela empresa Odebrecht. Neste contexto foram solicitadas e realizadas pela
Força Tarefa de Curitiba diversas oitivas e enviados inúmeros documentos em benefício da apuração peruana, que resultaram em diversas medidas judiciais naquele País. Naquela oportunidade, ressaltou-se que essas
diligências (e resultados) foram possíveis em virtude do comprometimento da Equipe Especial. Destacou-se ainda que desde que assumiu a coordenação da Equipe Especial, Vela tem feito com sucesso constante
interlocução com a empresa Odebrecht e com as autoridades brasileiras para viabilizar oitivas e produção de provas em prol das investigações peruanas. O afastamento de Vela e de José Domingo das investigações ao
apagar das luzes do ano de 2019 sob a suposta justificativa de quebra de hierarquia constitui um golpe na luta contra a corrupção. No mínimo, causará imenso atraso nas investigações, além de perigoso precedente no
trabalho independente de promotores. Tamanha a surpresa de tal ato que o Presidente da República e altas autoridades do Judiciário e Ministério Público do Peru manifestaram sua indignação com essas destituições.
É preocupante que se permita o embaraço e a interferência em investigações por meio de afastamento de promotores, em especial quando estas envolvem graduados políticos e autoridades públicas. Compromete-se
não apenas o trabalho árdua que vem sendo desenvolvimento, mas também mina-se a confiança nas instituições. A Força Tarefa em Curitiba reitera o seu apoio e confiança no excelente trabalho desenvolvido pelos
promotores Rafael Vela e José Domingo, aptos a cumprir com o seus deveres de investigar integralmente os crimes praticados naquele País.
21:18:16 Paulo Versão 2 mais chuchu
21:18:28 Paulo Força-tarefa Lava Jato emite nota sobre destituição de promotores da Equipe Especial de Investigação do Peru. A Força Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná vem manifestar sua
preocupação em relação à destituição dos Promotores Rafael Vela Barba e José Domingo Pérez da Equipe Especial de investigação do Ministério Público peruano, voltada à investigação dos crimes desvendados
pelos desdobramentos da operação Lava Jato naquele país. Esta Força Tarefa brasileira, por meio de nota, já havia manifestado apoio irrestrito aos promotores coordenados por Vela em razão de sua proatividade nas
investigações relacionadas aos fatos criminosos revelados pela empresa Odebrecht. Neste contexto, foram solicitadas e realizadas pela Força Tarefa de Curitiba diversas oitivas e enviados inúmeros documentos em
benefício da apuração peruana, que resultaram em diversas medidas judiciais naquele País. Naquela oportunidade, ressaltou-se que essas diligências (e resultados) foram possíveis em virtude do comprometimento da
Equipe Especial com a lisura das investigações. Destacou-se ainda que, desde que assumiu a coordenação da Equipe Especial, Vela tem feito com sucesso constante interlocução com a empresa Odebrecht e com as
autoridades brasileiras para viabilizar oitivas e produção de provas em prol das investigações peruanas. O afastamento dos promotores de investigações Rafael Vela e José Domingo constitui um grande embaraço na
luta contra a corrupção na América Latina. No mínimo, causará imenso atraso nas investigações, além de perigoso precedente no trabalho independente de promotores. É preocupante que se admita o embaraço e a
interferência em investigações por meio de afastamento de promotores, em especial quando estas envolvem graduados políticos e autoridades públicas. Compromete-se não apenas o trabalho árdua que vem sendo
desenvolvido, mas também mina-se a confiança nas instituições. A Força Tarefa em Curitiba reitera o seu apoio e confiança no excelente trabalho desenvolvido pelos promotores Rafael Vela e José Domingo, que
vinham cumprindo seus deveres de investigar integralmente os crimes praticados naquele País.
21:18:51 Paulo não gostei de "preocupação" mas "repúdio" em relação a ato de autoridade estrangeira é muito forte
21:29:53 Orlando SP indignação tb é forte?
21:37:06 Paulo Acho q sim
21:40:26 Isabel Grobba https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/03/14/aprovada-quarentena-para-exercicio-da-advocacia-por-ex-juizes-e-ex-promotores
21:41:59 Orlando SP Ver o parágrafo 4.
21:42:04 Orlando SP Força-tarefa Lava Jato do Paraná emite nota sobre a destituição de promotores da Equipe Especial de Investigação do Peru. A Força Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná
vem manifestar sua preocupação em relação à destituição dos Promotores Rafael Vela Barba e José Domingo Pérez da Equipe Especial de investigação do Ministério Público peruano, voltada à investigação dos
crimes desvendados pelos desdobramentos da operação Lava Jato naquele País. Esta Força Tarefa brasileira, por meio de nota, já havia manifestado apoio irrestrito aos promotores coordenados por Vela em razão de
sua proatividade nas investigações relacionadas aos fatos criminosos revelados pela empresa Odebrecht. Neste contexto, foram solicitadas e realizadas pela Força Tarefa de Curitiba diversas oitivas e enviados
inúmeros documentos em benefício da apuração peruana, que resultaram em diversas medidas judiciais naquele País. Naquela oportunidade ressaltou-se que essas diligências (e resultados) foram possíveis em virtude
do comprometimento da Equipe Especial com a lisura das investigações. Destacou-se ainda que, desde que assumiu a coordenação da Equipe Especial, Vela tem feito com sucesso constante interlocução com a
empresa Odebrecht e com as autoridades brasileiras para viabilizar oitivas e produção de provas em prol das investigações peruanas. O afastamento dos promotores Rafael Vela e José Domingo das investigações
constitui um grande embaraço na luta contra a corrupção (TIRARIA “na América Latina” PARA A RAQUELZINHA NÃO FALAR QUE ESTAMOS FALANDO EM NOME DO MP). No mínimo, causará imenso
atraso nas investigações, além de perigoso precedente no trabalho independente de promotores. É preocupante que se admita o embaraço e a interferência em investigações por meio de afastamento de promotores, em
especial quando estas envolvem graduados políticos e autoridades públicas. Compromete-se não apenas o trabalho árduo que vem sendo desenvolvido, mas também mina-se a confiança nas instituições. A Força
Tarefa em Curitiba reitera o seu apoio e confiança no excelente trabalho desenvolvido pelos promotores Rafael Vela e José Domingo, que vinham cumprindo seus deveres de investigar integralmente os crimes
praticados naquele País.
21:49:22 Isabel Grobba Eu preferia não ficar classificando o trabalho de excelente - apoio e confiança no trabalho é mais equilibrado, ao meu ver, dizer.
21:59:08 Paulo Ok!
21:59:27 Paulo Tb de acordo
22:05:46 Laura Tessler Concordo Tb. Nota tá muito boa.
22:10:09 Julio Noronha Tb concordo!
22:27:05 Deltan Pare Paulo
22:27:13 Deltan Tá mto governista
22:27:58 Paulo É outro país... Se fosse interno, stf, pgr, dava p falar mto mais
22:34:22 Deltan Eu apoio a nota de qq modo, mas focaria a preocupação na a cooperação nas investigações, já que envolvem confiança e uma destituição imotivada levanta possíveis suspeitas sobre a própria
independência e imparcialidade na condução das investigaões. Isso deixaria a nota mais forte, mais utilizável politicamente no Peru e ao mesmo tempo traria para aquilo que é nossa atribuição. Contudo, não quero
atrasar a nota, pq eles devem estar precisando de apoio lá meio que urgente...
22:34:36 Deltan Como não saiu ainda, vou fazer uma sugestão aqui
22:53:16 Orlando SP deltan, pode fazer e já enviar
22:53:29 Orlando SP devemos falar com paula antes?
22:53:40 Orlando SP a batata vai assar para o lado dela
22:53:56 Orlando SP ou melhor, pode assar para o lado dela.
22:56:43 Orlando SP Acho q cai o Pgr
22:56:47 Orlando SP https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2386055111467177&id=821315437888933
23:03:17 Orlando SP Pessoal, as imagens são ao vivo
23:03:21 Orlando SP É de arrepiar
23:03:25 Orlando SP PGR vai cair...
23:13:07 Deltan .
23:27:47 Orlando SP Deltan, não podemos perder o ponto: apoiar e enaltecer o trabalho dos fiscais exonerados. Hj eles simbolizam a luta contra a corrupção no Peru
23:28:21 Deltan .
23:28:32 Deltan veja o que acha Orlandinho
23:28:41 Deltan Se preferir ficamos com sua original
23:28:54 Deltan como objetivo é ter impacto público, tentei coloca rum pouco de background
23:41:57 Deltan Melhor olharem. A minha tá um pouco mais forte. Se preferir muda a versão anterior com o que o pessoal sugeriu e já encaminha. Força Tarefa Lava Jato do Paraná manifesta preocupação com a
destituição de promotores da Lava Jato Peruana A Força Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná vem externar publicamente sua preocupação em relação à destituição dos Promotores Rafael Vela
Barba e José Domingo Pérez. Eles são expoentes da Equipe Especial de investigação do Ministério Público peruano responsável pela apuração decorrente da operação Lava Jato naquele País. Esta Força Tarefa tem
acompanhado o trabalho das autoridades peruanas em função da estreita cooperação internacional sob seu encargo. Foram solicitadas e realizadas pela Força Tarefa de Curitiba diversas oitivas e enviados inúmeros
documentos em benefício da apuração peruana, que resultaram em diversas medidas judiciais naquele País. Essas medidas e seus resultados só foram possíveis em virtude do comprometimento da Equipe Especial
com a lisura das investigações. Além disso, esta Força Tarefa tem conhecimento de que, desde que assumiu a coordenação da Equipe Especial, Vela tem feito com sucesso constante interlocução com a empresa
Odebrecht e com as autoridades brasileiras para viabilizar oitivas e produção de provas em prol das investigações peruanas. A partir da cooperação estabelecida, verificou-se que a equipe de promotores coordenada
por Vela demonstrou diligência e proatividade nas investigações relacionadas aos fatos criminosos revelados pela empresa Odebrecht. Diante de tudo isso, esta Força Tarefa brasileira já havia manifestado, por nota
pública, apoio irrestrito aos promotores coordenados por Vela. Neste momento, a destituição dos promotores Rafael Vela e José Domingo de investigações tão relevantes, com frágil motivação, quebra a garantia de
independência com que investigações desse vulto estão sendo conduzidas, o que pode ter implicações internacionais. Quando investigações envolvem políticos e autoridades públicas e têm um efeito dominó em
potencial, podendo vir a atingir um grande número de poderosos como aconteceu no Brasil, elas precisam ter um grau de independência inquestionável. Garantir tal independência é absolutamente imprescindivel para
evitar que interesses não republicanos prejudiquem a efetividade, a integridade, os resultados, a imparcialidade ou a credibilidade da investigação, inclusive no tocante à cooperação internacional estabelecida com
esta Força Tarefa. Não há garantia de independência na atuação dos promotores, por sua vez, sem que exista sua estabilidade na condução das investigações. A garantia de independência é incompatível com o
afastamento de promotores com motivação frágil. A destituição como feita, independentemente de suas intenções, a um só tempo, coloca em risco o trabalho já desempenhado, por implicar seu atraso, inclusive na
cooperação estabelecida, como também a perspectiva de sucesso futuro desse trabalho, ao minar sua credibilidade. Além disso, o combate à corrupção é cada vez mais internacional. Hoje, investigar a corrupção no
Brasil tem implicações sobre outros países, assim como as investigações em países vizinhos interessam à comunidade internacional. Disso decorre também uma preocupção internacional em relação às fragilidades no
enfrentamento desse problema. Some-se que remoção de promotores debaixo de frágil motivação é um perigoso precedente latino-americano para o trabalho independente e imparcial de promotores na região e no
mundo, em situações similares.
23:41:57 Deltan Em conclusão, a Força Tarefa do Ministério Público Federal em Curitiba, em razão de sua preocupação com a efetividade da sua cooperação estabelecida com a equipe peruana, reitera o seu apoio e
confiança no trabalho desenvolvido pelos promotores Rafael Vela e José Domingo e expressa a importância do respeito à independência da atuação dos membros do Ministério Público para que a corrupção praticada,
naquele país, no Brasil e no ambiente internacional, possa continuar a ser investigada de modo efetivo e imparcial.
23:52:16 Orlando SP Pessoal, discuti a nota acima com Deltan. Está aí é a última versão. Para dar tempo de refletirem positivamente sobre ela, vamos marcar um deadline até às 10 horas de amanhã. Depois disso, ela
será publicada, ok?
23:53:25 Orlando SP Precisamos desse limite de tempo por causa da urgência da questão. Amanhã às 13 horas entrará em pauta uma moção de confiança proposta pelo Presidente da república.
23:56:32 Laura Tessler Aprovada
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00:11:33 Orlando SP Boa Laurinha! Vamos aguardar os outros.
00:30:20 Julio Noronha Orlandinho, vc é quem sabe melhor o tom para apoiar lá! Estou de acordo tb com a nota. Sugestões de meros ajustes: a) segundo parágrafo: tiraria o “de perto”; b) sétimo parágrafo: trocaria “o
que tem implicações internacionais” por “o que pode ter implicações internacionais” c) nono parágrafo: colocar “Força Tarefa” como no restante do texto.
00:33:47 Deltan Boa, mudanças feitas
01:27:10 Orlando SP O tom lá até sei, mas aqui é q a coisa vai pegar com a chefe
01:29:12 Orlando SP Os promotores da FT la anunciaram agora a pouco q vão impugnar no conselho supremo deles a decisão do PGR. Disseram expressamente q a justificativa para retira-lós é falsa.
01:29:21 Orlando SP Guerra declarada.
07:46:29 Januario Paludo De acordo. Só avisem a sci que vai sair nota.
07:46:59 Januario Paludo Avisar não é pedir permissão.
08:31:38 Paulo De acordo, ta boa a nota
08:50:49 Roberson MPF De acordo com a nota também. Ficou bem legal!
08:51:00 Roberson MPF No 4o parágrafo
08:51:03 Roberson MPF 
08:51:54 Roberson MPF Tvz tirar o sucesso daí (ou colocar na segunda parte da frase)
08:52:43 Roberson MPF 
08:53:31 Roberson MPF Aqui talvez substituir o "quebra a garantia de independência" por algo menos peremptório
08:55:57 Roberson MPF levanta dúvidas sobre a imprescindível garantia de independência...
08:57:26 Roberson MPF 
08:57:31 Roberson MPF Faltou um "a" aqui
08:57:43 Roberson MPF Tvz substituir remoção por "afastamento"
09:01:29 Isabel Grobba Vela tem feito com sucesso interlocução constante
09:09:36 Isabel Grobba No mais, ok
10:14:22 Athayde De acordo
10:32:43 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba De acordo também, achei bem firme e ponderada ao mesmo tempo
10:33:36 Orlando SP Robinho, só não entendi onde colocar o “com sucesso”?
11:20:39 Orlando SP Robinho, passa áudio que é mais rápido
11:20:44 Orlando SP A
11:20:59 Orlando SP A nota já foi para publicação.
11:21:07 Orlando SP Manda o áudio que eu retifico
11:22:37 Roberson MPF ... Vela está em constante interlocução com a empresa Odebrecht e com as autoridades brasileiras para viabilizaer oitivas e a produção de provas em prol do sucesso das investigações
peruanas
11:22:49 Roberson MPF Ou como a Isabel sugeriu mesmo
11:23:27 Orlando SP 

👍

11:23:48 Roberson MPF 

👍 👍

18:02:51 Orlando SP PGR Peruano voltou atrás e manteve Vela e Jode Domingo no cargo
18:21:34 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba 

👏 👏 👏 👏 👏

18:22:10 Julio Noronha 

👏 👏 👏 👏 👏

 muito bom, Orlandinho!!!
18:22:43 Welter Prr Coisa boa, Orlando. Pena que a Raquel dificilmente vai entender o que fez
18:53:53 Orlando SP Talvez ela entenda q escolheu o lado errado na força neste caso. Ela é a única PGR da América latina q ainda “apoia” o Pgr do Peru.
20:07:11 Paulo Boa Orlandito
20:07:40 Paulo Esse episódio é uma lição p Dra. Raquel
20:12:04 Orlando SP Vem retaliação
20:12:28 Orlando SP Acreditó!!!
20:13:08 Orlando SP Robalinho se fortalecendo nas eleições internas a Pgr
20:13:28 Orlando SP Parece q o seu descolamento de Raquel tá lhe rendendo votos
23:43:41 Deltan Duvido que ela entenda
23:43:48 Deltan que ela não vai aprender
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10:58:19 Januario Paludo Deltan. Conversei hoje com a Corregedoria do TRF4. Eles vão abril edital para remoção para a 13 no retorno do recesso. Até lá, a Bianca vai auxiliar na 13 Vara nos processos da substituta.
Quanto aos servidores, a conversa tem que ser com o Marcelo Malucelli, que é o administrador da JFPR. Então em janeiro vou lá conversar com ele.
10:59:10 Januario Paludo Vou novamente na Presidencia e Corregedoria dia 16.
11:00:43 Januario Paludo digo, dia 17.
15:23:32 Paulo Queridos colegas, Trilhando os passos dos mestres, humildemente gostaria de submeter a vocês a possibilidade de eu continuar vinculado à FT. Realmente acho que o ofício na PRDF vai ser tranquilo
e, se puder ficar com diárias (a verificar como fazer), posso recusar a substituição na PRDF e aí consigo vir em semanas alternadas (a partir de fevereiro). Para que eu possa me organizar melhor e ter mais foco, fiz um
plano de trabalho para esses próximos meses, contemplando aquilo com o que mais de imediato acredito que posso contribuir nessa nova fase e algumas pendências da FT que me incomodam. O que não consigo é
ficar com todas as pequenas coisas do dia-a-dia que fazia antes. Quem quiser dar uma olhada e fazer sugestões, agradeço! (para o caso de ser aprovada a minha continuidade hahaha)
15:23:43 Paulo 908945.docx
16:54:55 Januario Paludo 

👏 👏 👏

17:13:38 Roberson MPF #FicaPG
17:15:26 Laura Tessler 

👏 👏 👏 👏

17:19:32 Orlando SP Ah, agora entendi! Encontrei uma de suas namoradinhas e ela me disse que vcs continuariam juntos, cada semana um viajaria.... Vc sempre será bem vindo Paulete
17:20:36 Orlando SP Orlando, estou embarcada em um navio na Costa do Panamá. A conexão é péssima. Raquel também já mandou mensagem querendo falar comigo e deve ser sobre isso. Orlando, se vocês não
quiserem entrar em conflito com com a PGR eu sugiro falar com ela e a Dione da SECOM antes de publicar qualquer nota de apoio em nome do MP brasileiro em matéria internacional.
17:26:37 Julio Noronha Booooua, PG!!! Ótimo plano de trabalho e melhor ainda a sua continuidade!!! 

👏 👏 👏 👏

17:27:45 Julio Noronha Nota foi em nome do MP brasileiro ou da FT apenas?! 

🤔 😉

17:29:05 Welter Prr Tambem não lembro de a nota desautorizar a PGR
18:06:00 Orlando SP Expressamente colocamos "Força Tarefa do Paraná" umas duas ou três vezes. É que a chefe do Paulinho gosta de implicar.....
18:41:30 Athayde #FicaPG
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00:08:12 Deltan Quando estará em Curitiba Jan?
00:12:25 Deltan Se PG topar fazer os contatos com a PGR e só isso já vale a pena 

😂 😂 😂

00:12:36 Deltan #VoltaPG
07:05:36 Januario Paludo Dia 21.
08:42:12 Paulo Foi publicada hoje 

👇

08:42:12 Paulo 
08:49:21 Deltan Opa top
08:49:59 Julio Noronha Boooua!
08:56:22 Paulo Amigos, obrigado pelas palavras acima!!
08:56:53 Paulo E assim como ocorreu com Januário e Welter, a portaria saiu sem me tirar da FT...
09:02:40 Jerusa Ninguém sai, só vai agregando 

🙈

09:03:53 Jerusa Pessoal, alguma medida concreta de Moro com relação à PF LJ em Curitiba? Li notícias de que a PF LJ do Rio está sendo reforçada
09:41:29 Orlando SP Os colegas do RJ e de SP foram lá conversar com ele para pedir isso.
09:42:16 Orlando SP Aqui, no entanto, a conversa tem de ser com Luciano. Se não funcionar, aí sim Valeixo e depois Moro.
09:42:24 Jerusa E nós não pedimos nada? Vamos ficar com pace, Dante e Christian?
09:42:28 Jerusa 

😳

10:54:47 Januario Paludo O Luciano só volta dia 20. Está no sítio da família no interior de Santa Maria/rs
11:08:29 Laura Tessler Timaço!!! 

😂 😂

16:46:31 Deltan Tb acredito que precisamos falar c Luciano aqui
17:08:41 Isabel Grobba Insubstituível!!
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09:19:07 Isabel Grobba https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,chanceler-confirma-intencao-do-brasil-de-sediar-base-americana,70002667722
09:42:16 Januario Paludo Bom dia
09:42:22 Januario Paludo 
10:08:25 Laura Tessler Kkkk
12:10:42 Deltan Que em 2019 tenhamos a sabedoria e a paciência desse cachorro em nossas investigações

👇 👇 👇

12:10:52 Deltan 909494.MP4
12:28:35 Roberson MPF Hahahahahaha
12:28:37 Roberson MPF Muito boa
12:28:39 Roberson MPF Adorei
12:28:50 Roberson MPF Estilo Banzé
12:28:54 Roberson MPF Kkk
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09:22:02 Deltan Diogo:
09:22:05 Deltan Boa tarde, Deltan. A partir da metade de janeiro, pela informação que tenho, o Min. Luiz Fux estará respondendo pela presidência. Não creio que ele tenha uma visão hostil a eventual operação. Abs.
09:39:17 Orlando SP Alguém almoço hj no centro?
09:53:43 Julio Noronha Eu! Bora Orlandinho
10:44:22 Orlando SP Combinado!
11:03:16 Laura Tessler Vou só depois do almoço
11:04:11 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba bora, primeiro zaf do ano!
11:06:48 Diogo 

🤔

12:20:02 Paulo Buenos dias, Isabel Groba na ativa? Pessoal da vice-PGR perguntando se acharam alguma coisa sobre JW e o atual governador Rui Costa nas buscas da Petros...
12:36:17 Paulo acho que é coisa da Pepper
12:55:21 Laura Tessler Pessoal, como está a questão do controle do compliance? Passamos para a Carla? Temos adotado algum procedimento específico? Pergunto por causa especificamente do acordo feito com a
Keppel.
13:03:28 Paulo Ta com a Carla sim, mas quero começar a acompanhar tb
13:03:42 Laura Tessler faço como?
13:03:55 Laura Tessler mando os advogados conversarem com vc ou com a Carla?
13:04:19 Paulo Pode pedir p falar direto c a Carla! Eu vejo com ela
13:15:19 Laura Tessler blz
13:19:00 Welter Prr No que temos hoje das buscas, não veio nada. Pode vir se sair o acordo
13:52:03 Deltan Primeira reunião do ano
13:52:35 Deltan 
14:23:16 Deltan #REUNIAO 1. Technip: Jan ou fev. andando. 2. Ana Paula: nova assessora. Entra no lugar do Lucas e Lucas vai pra coopin. Laura e Orlando trabalharão mais com isso. Podendo absorver, absorverão
o que não for de grupos (passivas p ex, salvo de casos concretos). 3. Operações: Aloysio Nunes, Paulo Preto, Temer, Quintela, Renan, gente que perdeu foro (Deltan falará com Alfredo) 4. Falar com Pf hoje 5. Ju.
Novo grupo. 6. Nova pessoa: Jabur e Je sondando colegas do RS 7. Tiago de Guarulhos disponível pra ajudar - mediante portaria 8. Representações fiscais pra fins penais - cobrar tabela RF
14:58:39 Paulo 

👏

14:58:49 Paulo Valeu Welter
15:14:25 Welter Prr POssivelmente quinta teremos novidades
16:04:41 Jerusa pessoal, quem esta respondendo na PF pela LJ?
16:05:22 Jerusa temos um mandado de prisoa expedido em 19/12 e a PF está se fingindo de morta 

🙁

16:06:52 Jerusa (initmados no eproc Igor e Hayashi - os dois fora da LJ)
16:17:53 Deltan Hoje a PF no PR estã sem comando 

😳

 Quem responde a depender do assunto é Roberval. Estou vendo com quem tratamos de operações e imagino que seja a mesma pessoa Je. Me passa mais
detalhes que vou lá hj ou amanhã com ROJ e já passamos tb. Passa o EPROC
16:18:39 Laura Tessler e só por curiosidde: quem é Roberval? nunca ouvi falar desse aí...
16:18:55 Jerusa não é uma operação
16:18:59 Jerusa só uma preventiva
16:19:15 Jerusa estou tentnado resolver com pace
16:19:21 Jerusa se nao conseguir, te passo
16:19:37 Deltan ok
16:19:50 Jerusa PF-LJ-CWB naufragando
16:22:38 Paulo há uns 3 anos rs
16:22:55 Jerusa 

🤦

17:33:50 Deltan Caros, na linha dos nomes sobre que conversamos no fim do ano passado, avancei para o nome do Alexandre Jabur, apesar da dificuldade de conseguira alguém do AM. Ele tinha aceito um curso
entre fev e jun no RJ, mas vai reavaliar e dar uma resposta em um ou dois dias. Je, dá um gás aí que se ele não der certo o ideal seria já termos um nome seguinte pra chamar e mesmo se der certo estamos sem um
nome seguinte (acho difícil pedir outro do AM porque já haverá um membro fora em curso (o Jabur)).
17:37:04 Deltan Sobre declinações: Alfredo tá de férias e vai checar como estão. Recuperando, havíamos pedido a eles para considerarem fazer os pedidos de declinação antes do recesso (pedi no grupção, lá por
outubro ou começo de nov salvo engano).
17:37:05 Deltan Olhe só. Tirando Temer, ainda não pedimos de ninguém efetivamente. O foro só cai em fevereiro. Como te falei, vamos arquivar os casos ruins pra evitar “arquivamento de ofício “. Temos uma lista
que estamos trabalhando caso a caso, inclusive pra evitar ou minimizar a discussão eleitoral
17:37:05 Deltan Eu volto 16/01 e vou saber o andamento dessa lista.
18:13:22 Laura Tessler alguém por acaso sabe de quem é a offshore LEAWOOD ASSOCIATES?
18:25:59 Welter Prr https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2019/01/em-teste-macabro-pessoas-escolhem-quem-carro-autonomo-deve-matar.shtml
21:44:05 Deltan Caros conseguimos chegar a Eunicio, Lobão e Jucá em nossas investigações? Creio que devem ser prioridade total
22:15:58 Isabel Grobba Laura, Welter, viram o e-mails dos americanos?
22:31:43 Laura Tessler Vi agora...vou copiar o e-mail lá no grupo do acordo pra marcarmos a call
22:33:25 Laura Tessler Lobão era mencionado por varios colaboradores em varias momentos...tem que olhar o que tá com a gente..acho que Jucá tb (vagabundo de marca maior).
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01:13:31 Deltan Acho que vale fazer um teste em alguém que o STF não despachou mas perdeu foro... esses casos podem demorar meses pra descer. Ver o que o STF dirá em eventual reclamação. Dá pra pegar um
caso de algum deles que tenha vários e seja evidentemente conexo com nossos casos e descer a lenha. Alguém tem alguma sugestão?
07:52:20 Orlando SP https://elcomercio.pe/politica/pedro-chavarry-presentara-renuncia-fiscalia-nacion-noticia-595141
10:40:49 Deltan boooua
10:41:54 Deltan Pessoal, Matthew Stephenson (que fez aquela carta top para o IAP quando precisamos) estará aqui nna próxima semana, entre 17noite e 20noite (quinta a domingo). Alguém se dispõe a ciceroneá-lo
comigo? Pergunto pq daí pensamos juntos em programas. Ele tem dois compromissos aqui, mas tem boa parte da agenda livre tb.
10:53:33 Laura Tessler Posso
12:57:16 Orlando SP 
12:57:16 Orlando SP 
12:57:16 Orlando SP 
12:57:16 Orlando SP 
12:57:16 Orlando SP 
12:57:16 Orlando SP 
12:57:16 Orlando SP 
12:57:16 Orlando SP 
12:57:16 Orlando SP 
13:38:03 Deltan Reunião 1.45 no segundo andar... bora?
13:38:14 Julio Noronha Bora
13:59:45 Roberson MPF Reunião 08/01: 1. Prisão do Piloto 1. Recesso judiciário com Fux na segunda quinzena 2. Fato novo: contador do piloto fala para terceiro (AGO/18), se for chamado para ser ouvido, para não
falar sobre operações em espécie (PROVA: video do prédio e depoimento do corretor) 3. Complementação: puxar SITTEL do contador para ver se no período ele conversou com o Piloto 2. Contraproposta da
Rodonorte 1. Diogo e Deltan amadureceram e apresentarão uma proposta para o grupo na sequência
14:14:58 Welter Prr Tem que mandar para o Clipping da PGR
14:45:30 Isabel Grobba Isso!!!!
15:45:47 Deltan Demandas com a PF?
15:46:12 Diogo espelhamento do material da fase integração e ponto de contato para novas operações da integtração
15:48:10 Deltan Tem alguma pedida já Diogo?
15:48:26 Deltan Vamos falar hoje de novas fases exatamente
15:48:41 Deltan Quem é ou era o DPF da integração?
15:50:38 Diogo era o hayashi
15:50:42 Diogo ele diz que ficou com o cristian
15:50:53 Diogo eu vou pedir a prisao do piloto hoje.
15:57:03 Athayde Tenho. Espelhamento do material do RODRIGO BERKOWITZ fornecido pela PETROBRAS para o DOJ
16:00:06 Deltan Jabur topou e perspectiva é boa de autorização
16:00:15 Diogo massa
16:00:20 Diogo este cara agrega
16:00:23 Laura Tessler ótimo!
16:01:16 Jerusa top!
16:01:27 Deltan Podemos falar pro Igor?
16:02:19 Diogo PODE SIM
16:02:22 Diogo MAIS TARDAR AMANHA
16:02:27 Diogo mas depende de o juiz dar
16:21:09 Isabel Grobba Material de mídia da Petros
16:22:18 Isabel Grobba Espelhamentos
16:49:05 Deltan Com quem está? Pace certo?
16:49:16 Deltan Com quem está?
16:57:33 Deltan Prioridades de perícia ou análise: preciso casos, nome do DPF e quais locais que tem prioridade dentre os das buscas ou materiais. Favor especificar se é necessária perícia ou análise
16:57:43 Deltan Fiquei de mandar por mensagem
16:58:15 Deltan Todos conseguem me enviar ainda hoje? (Tata, Isabel e Diogo)
17:05:41 Isabel Grobba Christian
17:08:18 Isabel Grobba Eu não consigo agora. Acho que vou mandar mensagem para Christian e pedir para ele me dar o rol de mídias apreendidas para fazermos a seleção.
17:21:29 Athayde Pace
17:22:40 Athayde 
17:22:40 Athayde 
17:23:57 Athayde É esse o material q o DOJ quer que a PETROBAS forneca o espelhamento. Era do BERKOWITZ que atuava la no Eua
18:26:13 Deltan Não entendi bem. DOJ quer que Petrobras forneça, mas está conosco. Faremos espelhamento. Quem vai encaminhar? Melhor se formos nós Tatá, se possível
18:26:26 Deltan Vou pedir, pode deixar
18:26:47 Deltan boa, fico no aguardo do seu e mando depois então, Isabel, assim que tiver, pode ser?
18:27:37 Athayde Vamos espelhar. Ai dps vamos ver a melhor forma
18:28:03 Athayde Bom dia! O Departamento de Justiça americano está fazendo uma investigação nos EUA sobre a questão dos traders em especial o Berkowitz. Segundo o escritório que nos representa os
investigadores do DOJ não gostaram do fato de que entregamos o celular do Berkowitz e o Hard Drive para a PF do Brasil e não ficamos com uma cópia
18:28:03 Athayde Não copiamos para não invalidar a prova mas no ato da entrega pedimos o espelhamento.
18:28:03 Athayde Não queremos ter problemas com o DOJ pois fizemos acordo recentemente com eles é isso pode criar algum empecilho
18:30:15 Deltan Pessoal, dia em que o AGU e o CGU virão aqui mudou para dia 17. Paulo, Vc estará aqui ou, se não, consegue vir? Preciso que quem puder estar na reunião confirme. É uma oportunidade para
apresentarmos todos os nossos pedidos aos números 1 das pastas.
18:30:33 Deltan Diogo, aguardo seu material pra mandar o pedido do Athayde
18:33:13 Paulo putz... aí vc me quebra. mas vou tentar
18:35:10 Julio Noronha Dentro!
18:35:32 Laura Tessler dentro tb
18:38:03 Athayde Dentro tb
18:38:42 Paulo de tarde né?
18:40:31 Deltan boa , já pede passagens rs!
18:59:08 Diogo pedido de prisao no unico pra assinarem
19:08:11 Laura Tessler Pessoal lotado em Ctba, nossa tabela de plantão foi atualizada só até o final do ano passado. Como Maíria tá de férias, vou fazer uma escala para o começo e depois ela termina...vejam aí se
pode ser assim: (coloquei aleatoriamente, pois acho que estaremos todos aqui)
19:09:40 Laura Tessler 12 e 13/01 – LAURA 19 e 20/01 – ATHAYDE 26 e 27/01 – JULIO 02 e 03/02 – ROBERSON 09 e 10/02 - DELTAN
19:10:08 Laura Tessler Se alguém for sair de férias nos dias que está na sugestão, avisem que troco
19:11:05 Januario Paludo Felipe. Rif disponibilizado. Me mande cópia
19:35:31 Julio Noronha Por mim, ok! Valeu, Laurinha
20:48:26 Deltan Por mim tb ok Laurinha
20:49:35 Deltan Caros, quem quer ajudar o UNODC a desenvolver um manual anticorrupção fornecedno subsídios? Olha, pra quem tá treinando inglês e quer ficar fluente é uma ótima oportunidade pra treinar. Como
não tem mto material em inglês, creio que o ideal é fazer conversas e auxiliar na redação do material com inputs. Seguem mensagens com mais infos:
20:49:36 Deltan [08:22, 8/1/2019] Rodrigo Capez: Bom dia, Deltan. Estive recentemente na Coreia do Sul participando de duas conferências promovidas pela UNODC. Conheci um procurador sul coreano, que
trabalha no escritório da UNODC em Viena e está incumbido de preparar um guia internacional de investigação sobre propina e corrupção. Ele precisa muito de informações sobre a operação lava-jato, sobre
cooperação internacional e o resultado dos processos. Eu lhe disse que no Brasil eu o procuraria como a fonte mais autorizada do MPF a falar sobre esse tema para que, se fosse possível, você pudesse transmitir-lhe
diretamente as informações necessárias e a sua própria experiência profissional e acadêmica na área. [08:22, 8/1/2019] Rodrigo Capez: Hoje recebi este e-mail dele. [08:23, 8/1/2019] Rodrigo Capez: Dear Rodrigo,
How are you? I am Doohun Choi, a Korean Prosecutor working in UNODC Vienna now. I was so impressed of your kindness and passion for judicial integrity. Hope all is well. We have met in Seoul Conference last
Dec. We had a quick talk about Operation Lava Jato there. I am preparing the foreign bribery and corruption investigation guide book in UNODC. If possible, I would like to know the investigation process(from the
first stage to the last stage), cooperation with foreign agency(U.S DOJ & Swiss Prosecution Service) and result of trial(sentence, person in custody or arrested) in English version. Please send me the relevant materials
or introduce the relevant personnel in your government. I think the operation lava jato case is the leading case of corruption crime, international cooperation, liability of legal person and asset recovery. So this case
story will be one of the best training material for anti-corruption agency, investigator or prosecutor in the world. Thank you so much and happy new year!!! Warm Regards, Doohun [08:24, 8/1/2019] Rodrigo Capez:
Vc teria como auxilia-lo (e, dessa feita, auxiliar o UNODC)?
20:55:31 Laura Tessler Eu topo
20:56:18 Athayde Tb topo
20:57:02 Deltan Legal!
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07:07:19 Paulo 
07:30:26 Laura Tessler Seria ótimo!
07:32:13 Jerusa Friedman não é aquele que quer ser candidato?
07:32:17 Jerusa 

🤔

07:33:14 Jerusa Ouvi falar que o Loraci, irmão do Luciano vai se inscrever
07:33:17 Paulo https://mobile.valor.com.br/politica/6055545/mulher-de-moro-pede-para-brasileiros-pararem-de-reclamar-do-governo
07:42:20 Jerusa 

🤦

09:47:14 Julio Noronha https://painel.blogfolha.uol.com.br/2019/01/09/autor-de-denuncias-contra-temer-janot-pede-aposentadoria-ao-mpf/
09:58:07 Orlando SP Agora sim
10:32:54 Deltan O lado bom é que ele não vai querer se indispor conosco
11:35:32 Diogo Reunião com juiz Paulo 13:15
11:35:40 Diogo Alguém pode?
12:10:13 Deltan Posso
12:14:13 Deltan Provavelmente não estaremos na nossa reunião diária aí na proc. sugiro fazerem. Precisamos marcar uma de 1h para falar sobre caso Renan. Pela agenda todos podem 17h. Pode ser?
12:14:54 Deltan Reservei o horário na agenda
12:15:34 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Pode
12:21:19 Diogo Ok
13:09:24 Deltan Alguém consegue me mandar aqui o pedido de prisão ?
13:22:06 Diogo 911230.odt
13:22:12 Welter Prr Tambem topo
13:53:43 Roberson MPF Pessoal, estamos descendo pra reunião. Mais alguem vem?
13:54:03 Laura Tessler precisamos descer ou fazemos aqui mesmo?
14:04:29 Julio Noronha Vamos descer
14:20:05 Paulo pessoal, como ficou aquele caso do DNIT e CADE? salvo engano, RobJul ficaram de ver se dava para fazer por Curitiba não foi? Isso porque o CADE já procurou aqui um colega da PRDF para
assinar isso
14:24:29 Diogo pessoal
14:24:32 Diogo assinem no unico
14:49:21 Orlando SP Deltan, preciso falar com urgência sobre o Alexandre (proc. do Amazonas). Ligue-me?
15:17:46 Jerusa Really?
15:17:46 Jerusa https://www.oantagonista.com/brasil/exclusivo-palocci-fecha-delacao-com-mpf-na-greenfield/
15:18:25 Jerusa entendemos que nao era nosso, Paulo. CADE tb entrou em contato com o colega aqui de POA responsável por uma das obras.
15:18:56 Laura Tessler virou zoeira!!!
15:19:00 Paulo belê
15:21:34 Laura Tessler Ai, PG, será que o DF negociou nossa pena?
15:23:08 Paulo acho que não Laurinha, só da funcef mesmo, mas vou confirmar
15:23:17 Paulo essa notícia já tinha saído no ano passado
15:23:40 Laura Tessler não que eu me importe mais..já virou bagunça...mas só por curiosidade mesmo, já que criaria um péssimo precedente
15:29:10 Laura Tessler Pessoal, alguém vai para o Rio esse mês? El Hage quer mandar um material dos Davies, e se alguém for, poderia trazer em mãos
15:39:38 Laura Tessler Pessoal, as informações espontâneas relativas às seguintes pessoas estão com quem? Elita del Valle Zacarias, Luis Delgado - Manuel José Salazar Bianchi
16:35:34 Orlando SP Pessoal, principalmente o pessoal que fica só fazendo reunião no 2 andar em vez de trabalhar, topam um café?
16:39:57 Orlando SP Quanto ao estagiário, fizemos uma consulta e 4 procuradores do interior manifestam interesse. Mas se houver interesse da FT, dá para pedir para a Grazi mandar um e-mail para a seção de
estágio com a quantidade de estagiários de pós desejada, lembrando que 1 estagiário de pós é equivalente a 2 de Graduacao.
16:39:57 Orlando SP Com relação à Ana Paula estamos vendo aqui porque ela foi inscrita de ofício no concurso de remoção o q significa que ela não retornaria mais para PR/DF, no entanto o despacho da concessão
constou lotação provisória por 1 ano...
16:39:57 Orlando SP A princípio é para ela ficar mais que 1 ano... não sabemos o motivo... ela não comentou e o processo é sigiloso
16:41:38 Laura Tessler acho ótimo estagiário de pós....podemos chamar os bons que já trabalharam aqui
16:42:07 Orlando SP Resumo para Deltan e Diogo: 1) Deltan - não sabemos o motivo de saúde, mas acho que depois de um ano ela consegue ficar ou entrar em remoção; 2) Diogo, o estágio de pós é possível desde
que abramos mão de 2 estagiários.
16:44:37 Roberson MPF Estagiários de pós seriam excelentes!
16:44:50 Roberson MPF Não temos umas vagas de estágio da FT não utilizadas agora?
16:50:03 Diogo pessoal
16:50:08 Diogo prisao do piloto : 50007262220194047000
16:50:21 Diogo informações dos bastidores dizem que até segunda sairá.
16:50:25 Diogo temos que avisar a pf
16:50:31 Diogo cristina?
16:50:34 Diogo cristian?
16:50:49 Paulo 

👏 👏 👏 👏

16:51:40 Roberson MPF 

👊 👊 👊 👊

17:02:21 Jerusa 

👏 👏

17:04:07 Julio Noronha 

👏 👏 👏 👏 👏

17:04:14 Julio Noronha Pode avisar o Hiroshi, vou t passar o contato
17:07:08 Laura Tessler 
17:07:26 Julio Noronha 

😂 😂 😂 😂

17:07:33 Jerusa 

😳

17:08:50 Deltan imagina... não teria como... precisaríamos aderir
17:10:29 Deltan acho que temos estoque de estagiários. ótimo ter essa info Orlando
17:11:08 Deltan Esse é o resumo da reunião das 13.45? Se não, alguém manda o resumo?
17:13:58 Orlando SP Já pedi para ver o estoque de estagiário
17:14:36 Orlando SP Grazi vai informar logo mais
17:15:15 Deltan Igor. Falo com ele. Adiantamos ontem isso.
17:15:42 Deltan boa, ia te perguntar bem isso...
17:16:32 Orlando SP 
17:16:53 Orlando SP 
17:17:15 Orlando SP 
17:20:18 Orlando SP 
17:20:26 Deltan Opa esperamos comida na sua volta então
17:20:35 Orlando SP Neste último é q vou fazer meu lanchinho
17:20:35 Deltan Tenta voltar até 17.30? Vamos falar sobre REnan
17:20:47 Orlando SP Como e volto
17:28:58 Paulo Palocci: Oficialmente PRDF está negando acordo (não confirmem), mas é um acordo pequeno e só de fundos mesmo. Agora o que pode ter acontecido é que a PF fez outro acordo no STF, e neste
podem ter sido inseridos fatos alheios ao STF. Mas não seriam os fatos de Curitiba que já estavam no acordo do Pace. (deixar para confirmar isso depois para não parecer que foi daqui que saiu a informação)
17:57:45 Paulo não esqueçam de mim na reunião do renan! pode ser no whats audio
18:43:07 Deltan Caros, reservem a tarde pra pedirmo apoio pra vara
18:43:07 Deltan Grazi marca pra mim por favor uma reunião da equipe da FT com o diretor do foro pro dia 22 à tarde e avisa todos os procuradores por favor?
18:44:25 Paulo Adv Luz em princípio ok (o próprio pai Jorge Luz é meio chato e precisa conversar com ele), mas não podem na sexta pq todos estarão na PGR para reunião
18:44:31 Paulo Em princípio é possível na segunda
18:56:19 Deltan Caros, vamos visitar as pessoas que seria bom que assumissem a 13ª Vara para convencê-las. Vou levantar nomes bons e vou convidar quem puder pra irmos estimular rs
18:56:24 Deltan Isso é cr´tico para nosso futuro
19:34:50 Deltan Pessoal, o RODRIGO SALLES GRAEFF trabalhou no Acre. Alguém sabe com quem ele trabalhou lá?
19:34:56 Deltan Precisamos de infos em relação a ele
19:35:02 Deltan É um dos nomes da nossa lista
19:35:51 Julio Noronha Delta, acrescente o Felipe Giardini tb
19:35:58 Welter Prr Estive hoje com o presidente do TRF4 para conversar sobre a 13 Vara. Ele comentou que como as gratificações permanecem na Vara, a Gabriela poderia nomear alguém provisoriamente, se
quisesse. Mas que como no dia 10 vai abrir a remoção ela teria optado por não nomear ninguém, já que vai vir um juiz novo em 15 dias. Ele não sabe quem vem na remoção, torce por ser alguém com “perfil”
adequado, mas como a antiguidade é que vai definir, ele não pode fazer nada
19:36:23 Paulo Ela podia sentenciar o sítio né
19:36:52 Jerusa ela falou que iria sentenciar
19:37:18 Jerusa acho que @RobersonPozzobon conhece
19:39:52 Welter Prr Ela concluiu a instrução, vai ficar com o sitio
19:41:53 Roberson MPF Não conheço, Je
19:42:00 Roberson MPF Na verdade tive um breve contato com ele
19:42:09 Roberson MPF Ele pediu dicas na celebração de acordos
19:42:33 Deltan Opa já tava anotado tb
19:42:48 Deltan Faz uma descrição dele pra eu adicionar Julio
19:42:49 Roberson MPF Me procurou pelo Face recentemente elogiando o trabalho da FT e falando que tem familia em curitiba...
19:43:32 Laura Tessler hahahah...preparando o terreno, rs
19:43:50 Roberson MPF Foi essa a minha impressão tb
19:43:54 Deltan boooooa heim PG
19:45:01 Deltan Robito, Vc sabe quem estava no Acre com ele? Consegue levantar os nomes de quem rabalhou com ele lá?
19:47:00 Roberson MPF VOu dar uma levantada
19:48:27 Julio Noronha Discreto, trabalhador, bom de grupo, do meu concurso, mineiro (melhor qualidade rs), está em Sinop, PRM de dois, com bom relacionamento com o colega
20:09:47 Paulo Pessoal, Juiz da vara de execuções de SP me enviou a seguinte mensagem: Estou precisando de uma ajuda. O Luiz Antonio Bueno pretende fazer viagem à Colômbia para ser ouvido em apurações lá.
Quem poderia opinar aqui sobre essa viagem? Força tarefa? Se não conseguir algum caminho, terei de decidir assim mesmo. Agradeço se puder me ajudar.
20:10:12 Paulo Não vejo problema, se não violar o,acordo (o que eles mesmos podem avaliar né)
20:10:20 Paulo Algo contra? Orlando?
20:37:31 Athayde E o pai dele dividia gabinete com o meu.. testei mt a paciencia do Joao Bosco qdo eu era pequeno 

😳

20:42:14 Paulo alarme falso, não é isso
22:29:37 Orlando SP Não conheço! Quem é?
23:41:56 Januario Paludo Trabalha bem. Acompanhei o estágio dele.
23:57:25 Deltan Era um santo
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00:17:50 Deltan https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,toffoli-mantem-votacao-secreta-na-eleicao-do-senado,70002673798.amp#click=https://t.co/I4AKi5MSv1
00:18:50 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Como esperado!!!
00:21:17 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Deu um empurrãozinho pro renanzito!
09:04:57 Isabel Grobba E a sentença de Palocci no caso do Instituto Lula? Deltan, esse caso precisava ser julgado.
09:07:24 Isabel Grobba No acordo do Pace não havia Sondas nem Instituto Lula, nossos casos.
09:46:14 Jerusa 

🤷

11:00:55 Paulo Alguma referência do Sargento Fahur, novo deputado federal do Paraná? Gente boa ou enrolado?
11:12:15 Julio Noronha PG, só referência do Youtube (

😳

): https://www.youtube.com/watch?v=0N9IowyvyMs
11:14:07 Paulo kkkkk putz
11:14:12 Paulo foi o mais votado do Paraná
11:49:58 Isabel Grobba 911795.pdf
11:50:07 Isabel Grobba Novo organograma do Executivo Federal
13:48:06 Deltan Em que pé está Isabel? Instrução encerrou com ela tb?
13:52:21 Laura Tessler já foram apresentadas alegações finais...tá pronta pra ser julgada
14:19:14 Deltan 1. Advogado Marcelo pedindo suspensão, já há 42 anos. 5 ações. 3 já ouvido e pediu suspensão. 2 são Petros e a 2ª ação da Ode. Isabel e Welter vão marcar reunião com Sanz na 3ª feira. Cada
procurador decidirá no seu caso (inclusive se quer seguir e aplicar pena em razão do comportamento), mas pode ser o caso de concordasr com suspensão ou suspensão/oitiva. 2. Caso Saipem (italiana) - corrupção na
plataforma Uruguá--Mexilhão. Busca na Itália em pessoa e na Saipem. Liga ML e LJ. EUA estão com techint e saipem tem todos os docs, mas não sabemos se fizeram relação. Zwi tem conta nos EUA, mas não
sabemos se foi usada, teria que checar. ROJ-Orlando. 3. Alguém do bacen promovido (LINA). 3 do MPPR: 2 ficariam, 1 quer ir (que não é boa). Conversas com Ivonei sobre vinda de promotor e permanência de
acessores - ligação hoje.
14:20:05 Deltan Isabel, só pra confiramr, Gabriela não fez nenhuma audiência né, nenhum ato de instrução, certo?



14:20:05 Deltan Isabel, só pra confiramr, Gabriela não fez nenhuma audiência né, nenhum ato de instrução, certo?
14:27:26 Paulo 1. Realmente, um pedido feito há 42 anos precisa ter resposta rápida! 3. Me passem os nomes dos promotores candidatos antes de aceitar!!!
14:48:12 Deltan Caros, Renato Cantoni é um avião. Hoje, diria que ele é quem mais tem perfil pra ser nosso coordenador administrativo. Acho que podemos pensar em caminhar nessa direção. Estamos hoje com 8
servidores na secretaria (Neiva que se afastou por conta do câncer estará de volta na sexta e bem!! passem dar oi pra ela e boas vindas. Foi uma imensa batalha vencida). É o dobro do que já tivemos. A secretaria terá
condições de absorver mais coisas. Quero fazer uma reunião secretaria-assessoria para pensarmos nas possibilidades e como cada grupo gostaria de trabalhar. Uma possibilidade é integrar um secretário em cada um
dos grupos que tenha demanda suficiente (alguns não têm) e absorver trabalho dos grupos numa estrutura de secretaria cartorária de qq modo. A ideia da reunião é ouvir todos e ver o que é possível otimizar e
customizar. Há 2 grupos que hoje estão com mais de 300 ou 400 pendências. Se alguém quiser participar venha falar comigo. Será uma reunião para definir funções da secretaria para otimizar o trabalho da assessoria,
e não o contrário.
15:50:06 Januario Paludo Ok. Depois me diga como ficou. Abs
15:58:59 Diogo To a caminho da jf
16:03:52 Roberson MPF 

👍

18:18:59 Deltan Jan, fizemos a reunião. Segue mapeamento
18:20:06 Deltan Luiz Antonio Bonat, 1 (21ª Vara Federal de Curitiba) (dois vão conversar) Taís Schilling Ferraz, 2 (Moro considerava uma opção - ligada a Gilmar) Eduardo Vandré, 6 (seria péssimo) Loraci Flores
(irmão do Luciano Flores), 8 Marcelo Malucelli, 10 Artur César de Souza, 11 (Londrina) Julio Guilherme Berezoski Schattschneider, 19 (péssimo, mas parece que não quer mais) Nivaldo, 37, impedimento ? Danilo,
64, impedimento mas com interpretação pq de execução Friedmann, 70 Claudia Maria Dadico, 95 (Diretora foro SC, perigosos vínculos) Antonio César Bochenek, 106 Marcos Josegrei, 111 Bianca Arenhart, 112
18:20:38 Deltan Welter, Jan ou Je, Vcs conhecem a Taís Schilling?
18:21:42 Deltan Ou conhecem algum destes de POA? Algum é bom? Vcs sondam?
18:21:45 Deltan 
18:29:01 Jerusa esses se inscreveram? o que são os númeors ao lado?
18:29:32 Jerusa conheço o Hermes, fui estagiária dele há mil anos. parece que ele sempre atuou mais no cível. está no CEJUSCON agora.
18:29:41 Jerusa a Tais conheço de vista só. ela é bem conceituada, até onde sei.
18:39:02 Deltan não. O risco é a posição 6, o Vandré. precisamos de um coringa, alguém que se disponha a vir até o número 5 e renuncie se o vandré não se inscrever
18:39:18 Deltan o número do lado é a posição na lista de antiguidade
18:40:05 Jerusa entendi
18:47:21 Jerusa http://www.gaz.com.br/conteudos/regional/2018/11/08/133864-juiz_de_santa_cruz_pode_substituir_sergio_moro_na_lava_jato.html.php
18:49:01 Jerusa 

🤦

19:15:08 Orlando SP Converse comigo sobre isso.
19:17:36 Januario Paludo Tais já foi cnj. Vínculos politicos.
19:20:55 Januario Paludo Loraci diz que não quer. Tentei convence-lo. Seria nossa melhor opção. Bonat é ótimo, mas não tem pique. Alexandre lippel nem pensar. Vandre e pt e não gosta muito do batente. Marcelo
de nardi não é de todo ruim, tem trânsito, assi, como o Hermes.
19:21:57 Januario Paludo Tem que ser o bonat. Depois faz permuta.
19:50:21 Deltan super próxima do Gilmar, segundo o Malucelli
19:50:57 Deltan Mas qual a posição do Loraci?
19:51:12 Deltan O Bonat pode assumir e pessoas trabalharem por trás, como Gabriela e Bianca, talvez...
19:51:50 Deltan Será que não vale falar com o Marcelo de Nardi, Jan?
20:10:04 Deltan Pessoal, tenho confirmados para a visita do CGU e AGU na FT as seguintes pessoas, na próxima quinta: Deltan, PG, Athayde, Julio, Laura. Se alguém mais participar, avise
20:10:46 Deltan Por favor confirmem também quem topa ir jantar com eles e mais o Matthew Stephenson no Barolo nessa mesma noite. Matthew foi quem fez aquela super carta pro IAP e é um excelente contato pra
quem cogitar estudar fora do país o assunto corrupção
20:10:54 Deltan (vou reservar restaurante0
20:11:15 Deltan (se alguém quiser sugerir outro restaurante, avise, mas NÃO MAIS CARO!! rs)
20:12:57 Athayde Q horas sera?
20:16:59 Jerusa 

🙋

20:22:50 Deltan lá por 20h
20:23:10 Deltan registrado
20:24:10 Deltan Falei com Ivonei agora (especialmente ROJ). Disse que na próxima renovação vou pedir mais 30 dias pros 2 e NÃO pra Zaira, que não gostaria de ficar, que daí o Bruno também já fica mais
contemplado rs....
20:24:23 Deltan Provável que Ivonei vá ao jantar que mencionei antes
20:24:50 Julio Noronha Shoooow
20:24:52 Laura Tessler 

👍 🙋

. Anota tudo na agenda, por favor?
20:25:10 Julio Noronha Dentro
20:25:23 Paulo Vou
20:29:27 Deltan Isabel, Gabriela disse que não julgará caso do instituto Lula, que é inviável. Mais detalhes no áudio abaixo:
20:31:09 Deltan 912083.ogg
20:34:13 Jerusa 

🙋

20:37:18 Deltan boa
20:37:35 Deltan Diogo, Igor respondeu. Vai fazer o levantamento para a PP.
20:47:54 Deltan Olhem que interessante., recebi agora da postadora: os posts no face alcançaram 86 milhões de pessoas em 6 meses e tiveram 9 mihões de engajamentos (cliques/comentários). O alcance e
engajamento orgânico estrapola padrões, o que reflete a força da nossa causa - que continua sensibilizando mentes e corações.
20:51:30 Roberson MPF Sensacional, Delta!!!
20:51:48 Roberson MPF Vou também
20:52:39 Roberson MPF Muito massa, Delta!! 

💪 👊

20:54:21 Julio Noronha Muito bom! 

👏 👏 👏 👏

21:05:27 Laura Tessler Muito bom!!!

👏 👏

21:25:58 Jerusa 

👏 👏 👏

21:57:55 Welter Prr Nao acho a Tais tao ruim. Ela é dedicada e seria, mas realmente tem vinculos com o Gilmar. Acho que o Marcelo nao vem, embora também seja um bom nome O Lipel é ruim e fraco, mais nao
escrevo. Se vier vai ser para fazer m O Hermes é um cara serio, mas acho que tem mais de 60 anos e esta no bico do tribunal. Acho que nao sai da acomodacao dele
21:59:20 Welter Prr A Tais foi CNMP e sempre nos apoiou lá
23:01:40 Orlando SP Participo. Que horas???? O q não está na agenda, não está no mundo!! Quantas vezes tenho de repetir!!!
23:05:31 Athayde Com o AGU e TCU na Ft?
23:11:17 Orlando SP Jantar 20 horas, mas q horas a reunião na ft?
23:54:57 Deltan Já sei meu presente pra Vc neste ano: óculos!! Rs
23:55:18 Deltan AGU e CGU na FT
11 Jan 19
00:11:09 Athayde Q horas?
00:24:43 Deltan Não tá marcado o horário ainda (mas tá lá na agenda! Rs). Assim que definir aviso. Como vão jantar, imagino que prefiram à tarde
10:59:01 Jerusa https://www.gospelprime.com.br/sergio-moro-deltan-dallagnol-pgr/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=gospelprime
12:05:19 Diogo Alguém almoça no centro?
12:05:33 Julio Noronha Eu e Cata
12:05:40 Julio Noronha Bora
12:12:18 Diogo Opa
12:12:25 Diogo Acho q não chegarei a tempo
12:12:30 Diogo Podem ir almoçando
12:12:43 Julio Noronha 

👍 👍 👍

14:22:46 Jerusa https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/chega-ao-ministerio-de-moro-mais-um-da-republica-de-curitiba/
14:22:57 Jerusa agora sim o DRCI vai funcionar!
14:25:18 Laura Tessler hahahah
14:26:28 Paulo a verdade é que Moro está levando todas as pessoas que realmente trabalharam para bem fazer a operação lava jato para o MJ
14:26:35 Paulo ficando de fora os procuradores que nada de bom fizeram nesse período
14:27:06 Laura Tessler 

😂 😂 😂

14:31:36 Jerusa pior que esta é uma leitura externa possível 

😒

14:36:56 Deltan Pessoal, me lembrem, em especial PG: tínhamos pensado em aproveitar sistemas da Petrobras e concluímso que não, mas era sobre eles comprarem pra nós o big data né? Agora temos a situação de
que eles têm sistemas de pesquisas que podem ser bem interessantes. Júlio, eles têm várias bases de dados nesses sistemas contratadso. EStou pensando se não poderíamos fazer um convênio para a LJ para usarmos.
14:36:58 Deltan Que acham?
14:37:12 Deltan � Ferramentas como: • Ferramenta Factiva – da Down Jones -> Você manda, ele roda e traz tudo que encontra, é mais automático ou com o pessoal de pesquisa deles. • Ferramenta Upminder – da
UpLexis -> Você pilota. Entra no serasa e pesquisa. Dá acesso a bases e roda lisas de restrições (embargos americanos, PEP) • LexisNexis – produto deles é o worldcompliance, que muitos usam.
14:37:46 Deltan deixa eu defender o Mauat rsrsrs... ele é péssimo de relacionamento, mas ele rendia bastante rs
14:37:51 Julio Noronha Acho uma ótima!
14:43:14 Paulo não lembro dessa possibilidade não
17:09:58 Paulo Caros, em especial Deltan que acompanhou isso comigo, me ajudem nesse raciocínio aqui:
17:10:15 Paulo 912442.odt
17:10:29 Paulo Esse é o acordo complementar cível do Luz, idêntico ao que fizemos no caso da OAS e que já foi homologado pela 5ª CCR.
17:10:50 Paulo Na época, colocamos que a prova compartilhada com outros órgãos não poderia ser utilizada contra o colaborador (e ponto).
17:11:24 Paulo Posteriormente, evoluímos no entendimento e aceitamos que a prova da colaboração fosse compartilhada para ressarcimento e fins tributários, conforme inclusive já constou das decisões do Moro.
17:11:51 Paulo No acordo criminal do STF, ficou ainda mais restritivo (Alfredo achou bom): a prova criminal não pode ser utilizada para fins extrapenais
17:12:35 Paulo A questão é: poderíamos colocar agora no acordo cível a utilização para ressarcimento e fins tributários, mas isso iria gerar uma baita confusão com os advogados, e poderia inclusive inviabilizar esses
depoimentos para a ação do Felipe.
17:12:41 Paulo Então será que deixamos do jeito que está?
17:17:17 Julio Noronha Acho melhor deixar no modelo já homologado pela 5CCR
17:36:57 Deltan #PAUTAAGU 1. Prisão em segunda instância - todos 2. AIAs - Athayde e Isabel 3. Acordo Petrobras (reservadamente) - Deltan (discutirmos antes em reunião diária) 4. Leniencias? - Paulo 5. Casos
no exterior (Tacla, Raul Schmidt, Lula ONU, etc) - Orlando e Laura 6. Regra de governança da Petrobras e outras estatais, mais alinhada com Chile (estamos cobrando a Petrobras por uma solução para condições que
favoreceram corrupção e esta é uma central) - Deltan e Roberson
17:37:02 Deltan Gente, mandem pauta
17:38:33 Deltan Caros vejam responsável por cada ponto acima para se prepararem
17:55:05 Deltan #REUNIÃO COM PETROBRAS 1. Compartilhamento de sistemas de pesquisa de integridade e de licenças do NUIX - vão avaliar 2. Mudar regra de procedimentos (pois hoje na comissão de
apuração CIA não há previsão) no seguinte sentido: "sendo identificados indícios de crime, a comissão poderá encaminhar informações e provas ao MP para preservar evidências que poderiam se dissipar". Isso pra
viabilizar quebras de sigilo e BAs. Hoje eles não querem encaminhar pq a pessoa ainda teria direito a defesa e não há essa previsão e estariam encaminhando em quebra de procedimento expresso e sem ouvir a pessoa
(sem que ela tenha tido oportunidade de se defender etc) 3. Encaminharão CIA sobre FPSO de Libra, Exploração e produção, contrato de afretamento do navio, corrupção, envolvendo empregado em exercício e
Odebrecht óleo e gás, com justificativa neste último caso (existência de acordo com Ode que não indica esse fato). 4. Reenviar CIA da SAIPEM. 5. Avaliarão regulação de contatos por telefone e whatsapp com
agentes políticos, pois falta regulação clara 6. Estudarão a formulação de proposta de governança de estatais no tocante à escolha dos integrantes do CA pelo presidente, para se aproximar das melhores práticas
mundiais (CODELCO chilena e EQUINOR norueguesa), para remediar riscos da indicação política de seus membros, que por sua vez escolhem integrantes de outros órgãos como aquele que faz seleção de novos
membros do CA e membros da DE. E tb OCDE e banco mundial. Tratarei disso na reunião do AGU e CGU. 7. Replicaremos (repercutiremos) artigo ou materia/eventosl sobre importância de afastar licitantes com
base em GRI alto em licitações.
19:15:37 Paulo O pessoal da ONU que está dando um apoio naquele prêmio está em Curitiba até quarta-feira e gostariam de nos visitar. Não estou com a agenda da FT 

😬

 que dia é melhor?
21:33:57 Januario Paludo https://www.oantagonista.com/brasil/bolsonaro-inaugura-mandato-de-mudancas-diz-raquel-dodge/
21:36:59 Januario Paludo Nunca antes na história um presidente foi a posse de procuradores, nem antes alguém havia ido beijar a mão antes de assumir. Sinal dos tempos e recondução à vista.
21:38:07 Jerusa 

😲

23:11:45 Deltan 

😳 😳 😳 😳

23:12:12 Deltan Terça tarde PG
23:12:23 Deltan Me passa horário depois
23:12:36 Deltan Na agenda só tem 14-15h JAP
12 Jan 19
21:43:15 Diogo https://contraponto.jor.br/toffoli-solta-jorge-atherino/
21:44:38 Diogo Da onde não se espera nada, eh que sai coisa nenhuma
22:34:50 Deltan Talvez valha um artigo mais geral
13 Jan 19
11:35:33 Julio Noronha https://www.conjur.com.br/2019-jan-13/entrevista-andre-mendonca-advogado-geral-uniao
14 Jan 19
00:36:19 Athayde https://www.oantagonista.com/brasil/idade-pode-beneficiar-investigados-na-lava-jato/ Paulo Preto: niver 7/03
10:10:49 Deltan #PAUTAAGU 1. Prisão em segunda instância - todos 2. AIAs - Athayde e Isabel 3. Acordo Petrobras (reservadamente) - Deltan (discutirmos antes em reunião diária) 4. Leniencias? - Paulo 4.1. Ideia
de fazer acordo com todos (entrevista) - Deltan 5. Casos no exterior (Tacla, Raul Schmidt, Lula ONU, etc) - Orlando e Laura 6. Regra de governança da Petrobras e outras estatais, mais alinhada com Chile (estamos
cobrando a Petrobras por uma solução para condições que favoreceram corrupção e esta é uma central) - Deltan e Roberson 7. Nossos acordos com empresas dependem em grande medida dos EUA ou da persecução
penal. Mudança legal para mudar essa realidade - Deltan 8. Processo do Lula contra Deltan com AGU - Deltan
10:23:46 Deltan Pessoal, segue a programação com o Matthew Stephenson. Peço que confirmem quem vem aqui em casa no sábado à noite, para nos programarmos. No domingo, confirmem também quem vai ao
almoço por adesão no Orlando (Orlando, qq coisa acho que devemos contratar um churrasqueiro, que é em conta e vale a pena). Laura e Athayde (esqueci alguém), tomei em conta que se dispuseram em apoiar pra
manhã de sábado (não tenho certeza se vou... Laura, Vc consegue checar no museu se as obras apreendidas estão à disposição? Creio que ROJ têm um bom canal lá):
10:23:53 Deltan Check wheter likes meat THURSDAY (17th) -ARRIVAL on Thursday Jan 17 at 17:35, on GOL 212 - MPPR will pick up at the airport -20h Dinner at Barollo: Matthew (c), Vladimir (c), Andre (c),
Wagner (c), PGJ (), Cambi (c), colegas da FT: Laura, Julio, Paulo, Jerusa, Roberson, Orlando FRIDAY (18th) -Morning: discussion at MP-PR -Lunch together MP-PR -Afternoon: videorecorded class MP-PR -
Afternoon: is visit to task-force approximately 16–17.30 MPF -Night: late afternoon/dinner judge Flávia SATURDAY (19th) -Morning: sightseeing MPF Museu do Olho - Laura, Ahtayde, Deltan -Lunch at a
churrascaria MPF - Laura, Athayde, Deltan -Afternoon: sightseeing Flávia (for example, Opera de Arame, Jardim Botânico...) ((Assess substitute the day for a train travel (litorina)) -Night 20pm: dinner at Deltan
MPF SUNDAY (20th) -Morning: Feirinha largo da ordem judge Flávia -Lunch: Orlando (espaço gourmet) - Deltan MPF -Afternoon: Orlando until 16pm DEPARTURE on Sunday, Jan 20 at 18:05, on GOL 1757 -
transportation by Deltan MPF or MP-PR
10:24:16 Deltan Se forem se incluir nos programas, sugiro copiar a mensagem e colar, com as mudanças, pra termos a programação completa
10:36:20 Paulo Vou ver ainda onde me incluo
10:39:58 Athayde Posso ir no jantar dia 17. Sabado nao consigo
11:04:24 Laura Tessler Sábado à noite não posso. Domingo ainda a confirmar. Os demais posso ir.
11:08:31 Julio Noronha https://www.oantagonista.com/brasil/o-troco-de-renan/
11:30:03 Deltan Orlando não esquece que temos ida ao Danilo 1.30pm
11:56:08 Paulo quem vem almoçar? ou só eu e CF os únicos que trabalham nessa FT?
11:56:53 Roberson MPF Poxa, PG. Me cumprimenta e me exclui é...
11:57:02 Paulo kkk mas vc não vai p casa?
11:57:08 Roberson MPF Agora vou
11:57:10 Roberson MPF kkkk
11:57:11 Paulo hahaha
11:57:21 Paulo vamos no zaf q to c saudades
12:23:51 Orlando SP 

👍

14:04:14 Laura Tessler Pessoal, sabem qual é a data prevista para a PF voltar a funcionar normalmente? (quando chega oficialmente o povo que irá trabalhar na LJ?)
14:06:21 Julio Noronha Laurinha, hoje o Hiroshi disse que estará em Campo Grande nesta semana e o Christian, que será o substituto dele na DRCOR, retornou hoje de férias
14:06:43 Laura Tessler mas e a normalidade começa quando? tem data?
14:08:04 Julio Noronha Depende do q vc chama de normalidade... 

🙈

 Acho q na próxima semana, com a volta do Hiroshi, deve ficar melhor
14:08:23 Laura Tessler KKKKKKKKKK
14:15:02 Jerusa 

😳

14:15:14 Jerusa Hiroshi é o novo Igor?
14:27:01 Julio Noronha Exato!
14:29:52 Paulo Horoshi é um que trabalhou com Andrey em SP?
14:30:49 Paulo O messianismo fica evidente no discurso político e na bandeira do Brasil ao fundo. Que a Lava Jato continue a cumprir o seu papel, até pelos recursos humanos e materiais que o MPF tem investido,
sobrecarregando Unidades pelo País afora com exclusividades para colegas “convocados” cobrirem o trabalho “rotineiro”. http://bit.ly/Votoaberto
14:32:49 Athayde Esse Leonardo Gagliano é mala.
14:35:07 Laura Tessler pura inveja de quem queria estar aqui e não está!!! e Galiano é "adorador" da RD...nada a se levar a sériio
14:49:27 Julio Noronha Esse mesmo!
14:49:51 Paulo Esse cara é muito.bom
14:56:09 Deltan Acham que devo responder? Em vídeo, deputado do MDB provoca Dallagnol: “Isso é demagogia” https://www.oantagonista.com/tv/em-video-deputado-mdb-provoca-dallagnol-isso-e-demagogia/
15:03:28 Laura Tessler acho que não.
15:14:15 Deltan só piora: https://oglobo.globo.com/brasil/gabinete-de-bolsonaro-na-camara-atestou-frequencia-de-filha-de-fabricio-queiroz-23370993
15:14:30 Deltan Fizeram a reunião hoje?
15:14:50 Julio Noronha Esperando vc e Orlando voltarem para fazermos
15:25:23 Deltan https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2019/01/14/odebrecht-usou-pms-para-repasses-ilicitos-de-r-120-milhoes.htm
16:26:17 Jerusa pessoal, vejam tabela dos anexos do LEO PINHEIRO que a PGR elaborou para realizar as oitivas e, por favor, indiquem se tem interesse em algum outro tema não apotnado como da FT-Curitiba.
oitivas serão realizadas na ultima semana de janeiro
16:26:17 Jerusa 913277.odt
16:27:14 Deltan Paulo, Vc volta hoje?
16:30:04 Paulo To indo!
16:47:06 Deltan Onde estão?
16:47:29 Athayde Koloniale
17:00:05 Paulo Como sempre, chego na FT e só tem.eu trabalhando
18:54:23 Laura Tessler Ainda não tem data, né?
18:54:57 Jerusa data especifica, nao, mas sera entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro
19:15:17 Jerusa pessoal, por favor, vejam se tem interesse em algum outro tema, please!
19:16:21 Paulo peraí
19:16:48 Jerusa 

👍

19:22:42 Andrey B Mendonça Que boa notícia! O Hiroshi eh um dos melhores delegados que conheci. Fico feliz q esteja ai
19:34:12 Roberson MPF Ele pareceu bem parceiro mesmo, Andreyzinho! Com o seu aval então estamos agora felizes da vida
19:36:51 Laura Tessler que ótima notícia, Andrey!
22:15:07 Deltan https://www.oantagonista.com/brasil/pf-busca-ligacao-de-renan-com-doleiro/
22:27:31 Deltan https://www.oantagonista.com/brasil/juiz-enfrenta-toffoli-e-estabelece-fianca-para-operador-de-richa/
23:10:33 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba 

👏 👏 👏 👏 👏

15 Jan 19
08:43:57 Jerusa Temos aniversariante hoje? E a festa?

🎉 🎉 🎉 🎉

08:53:11 Jerusa Parabéns Delta! Muita saúde para enfrentar tantos desafios! Serenidade e fé o ano todo! E esperança, sempre! 

🙏

09:17:18 Julio Noronha Grande MPF PR-PR Deltan , parabéns!!! Muita saúde, alegrias e realizações neste ano novo de vida! Que Deus continue lhe abençoando, permitindo que você seja sempre essa presença
amiga, iluminada e parceira! Parabéns!!!
09:38:22 Laura Tessler Parabéns, Deltan!!!! Tudo de melhor pra ti!!! Que vc mantenha sempre essa alegria e determinação contagiante!! Muitas felicidades pra ti!
10:18:51 Andrey B Mendonça Parabéns Deltinha Querido! Muita luz, paz e energia pra alcançar todos seus objetivos. Você eh um exemplo pra todos!um abraço bem forte
10:49:24 Welter Prr Parabens Deltan! Muita paz, felicidade e amor nesse dia! E em todos os outros também! Tu é um cara especial, que achou sua função no mundo! Parabéns!
10:50:34 Welter Prr Athayde Não esquece que temos reunião as 11 com o advogado do Agenor.
10:50:42 Athayde Chegando
10:50:46 Athayde As 11
10:50:53 Welter Prr beleza
11:41:22 Roberson MPF Parabéns, Delta!! Que Deus o abençoe muito, meu amigo. Traga mais um ano de muita paz, saúde e realizações! E que você continue a ser, para nós e para o Brasil todo, uma grande
inspiração! Grande abraço
11:53:47 Diogo Parabéns delta!!
11:53:54 Diogo Tem almoço de comemoração?
12:01:31 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Parabéns Delta! Muitas felicidades e muita luz e paz para toda a família!
12:07:31 Diogo Almoço aonde?
12:07:51 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba zaff
12:38:21 Julio Noronha Pessoal, solicitamos à Ode uma atualização do contato dos advs dos colaboradores/aderentes. Segue abaixo:
12:38:32 Julio Noronha 913633.xlsx
12:38:32 Julio Noronha 913634.xlsx
13:30:39 Januario Paludo Parabens Deltan. Que Deus continue te iluminando, dê serenidade e paz. Abraço.
13:39:24 Paulo dia de aniversário é folga agora é?
13:43:45 Athayde Parabéns, Delta. Felicidades e mts anos de vida. 

👏 👏 👏

13:49:02 Paulo Deltan chega 14h20, sugeriu fazermos logo a reunião. Tem gente?
13:52:49 Roberson MPF Logo, mas antes dele chegar?
13:53:01 Roberson MPF Sala aqui do trabajo completa
13:56:21 Paulo [13:54, 15/1/2019] Isabela Globonews : Olá, tudo bem? [13:54, 15/1/2019] Isabela Globonews : Defesa do Raul Schimitt entrou em contato para dizer que ele não será extraditado [13:55, 15/1/2019]
Isabela Globonews : Seria a posição definitiva sobre o assunto. Sabe de alguma coisa?
13:59:39 Diogo eu nao aguento mais falar deste cara
14:11:27 Paulo mas não fomos informados de nada né
14:29:36 Januario Paludo https://www.oantagonista.com/brasil/lobista-mdb-ligado-renan-torra-imovel-de-luxo-comprado-em-miami-com-propina/
14:30:12 Januario Paludo Dá para preparar uma preventiva. Ale está dilapidando o patrimonio para se subtrair à aplicação da lei penal. bla. bla.
14:34:39 Januario Paludo 
15:03:20 Januario Paludo Falei com o Guilherme agora em razão de um problema indígena. Ele disse que se for convidado, vai para a FT de curitiba.
15:26:41 Laura Tessler quem é Guilherme?
15:27:19 Jerusa 1. GUILHERME AUGUSTO VELMOVITSKY VAN HOMBEECK - atualmente lotada em Palmeira das missoes. já foi lotado em Tefe - Amazonas (27 concurso). Patricia falou muito bem dele. não
conheço, mas é bastante jovem e ouvi boatos de que pensa em pedir exoneração para voltar para o rio de janeiro (onde mora a familia e a noiva) - talvez seja uma boa opção ir para curitiba (?) 2. RODRIGO SALLES
GRAEFF - atualmente lotado em Santa do Livramento. esteve no Acre ante disso (28 concurso), antes do MPF, foi da RF. 3. RAPHAEL REBELLO HORTA GORGEN, atualmente lotado em Santa Rosa, antes
trabalhou em Porto Velho (Julçio conhece). Ninguem no Rs soube me passar informações mais concretas sobre o como é o trabalho dele, mas todos falaram que é gente boa.
15:27:50 Laura Tessler ah tá
15:34:02 Paulo tenham calma que não tem mais ninguém saindo da FT!
15:34:53 Julio Noronha Conheço o Guilherme, estudou comigo para o 27CPR. Depois, estava pensando em sair do MPF mesmo. Não sei hoje como esta
16:23:03 Januario Paludo brigando com os índios em palmeira das missões.
16:55:53 Deltan Pessoal, peço perdão pela minha falta na reunião segunda (reunião com JF) e hoje (crédito do aniversário! rs). Vi que amanhã tem uma call às 13.30, então seria berm bom se conseguíssemos fazer
reunião hoje. Bora fazer 17.10? Todos por aqui?
16:56:10 Deltan (falei com PG, que não estará, e registraremos aqui os pontos)
16:57:38 Laura Tessler por mim, bla
16:57:41 Laura Tessler blz
16:57:57 Laura Tessler mas podemos fazer a reunião aqui em cima...mais prático, né?
17:04:25 Deltan Lá tem café, achocolatado...
17:04:26 Deltan rs
17:04:38 Deltan Quem não for vai perder as novidades sobre o caso Renan heim kkk
17:05:33 Deltan Queridos, obrigado, obrigado, obrigado pelas felicitações. Vocês não sabem como tem sido gostoso trabalhar graças à parceria nossa. A companhia e o serviço me fazem vir sorrindo pro trabalho todo
dia.
17:08:51 Deltan Jan, se quiser participar por vídeo avisa
17:08:54 Deltan 2 minutos
17:34:04 Deltan 913781.pdf
17:51:06 Diogo acabou a reuniao ?
17:53:16 Laura Tessler Não. Estamos aqui
17:53:59 Diogo descendo
18:18:06 Januario Paludo Passei material ara o Felipe, ele fala.
18:18:19 Januario Paludo Para
18:18:57 Januario Paludo Depois falo com ele
18:28:01 Deltan #REUNIÃO 15/01/2019 1. ASSPA recebendo mais 2 de TI. Reorganizando e perguntando se há mais o que queremos. Zerar pendências 2. Edital de analista. Mesmo com a vinda da Ana Paula, não
pedida, vamos insistir no analista cujo edital foi aberto 3. Distribuição de tarefas secretaria - assessorai. Reunião nesta semana. Postarei aqui pra quem quiser participar. 4. Paulo Preto. Completa 70 anos em março.
ROJ correndo contra o tempo. Lavagem Odebrecht. 2017 dinheiro pra Bahamas, mas fatos 2010-2012. 5. Juiz da 13ª. Welter/Je/Jan verão Taisa e Vandre. Sondarão. 6. Renan - perigoso fazer agora porque pode gerar
efeito oposto: união da classe política em favor do Renan. Cata seguirá na investigação com quebras de sigilo para alcançar algo mais consistente. 7. Acordos - Ecorrodovias. Falam que pagaram sem contraprestação.
Sustentam que aditivos são legais. Rodonorte reunião quinta. J. Malucelli ficou de trazer formulários. 8. 7. Amanhã, quarta, reunião 17h sobre a reunião de quinta com AGU e CGU
18:43:59 Isabel Grobba Deltan, abração! Muitas felicidades! Você é um querido! Deus te abençoa sempre! É muito bom ter você por perto em nossas vidas! Seu aniversário é momento especial para nós!
19:02:57 Deltan 

😍 😍 😍 😘 😘 😘

19:24:54 Deltan RENAN: Falei com El Hage. Marina Celos de BSB com caso do Milton Lyra denunciado no RJ. RJ acabou de receber um monte de documentos da conta no exterior. Nos emails do Lyra tem
referência ao Renan. Querem designação para atuar junto com Marina Celos. Temos aqui tb Milton Lyura pelo Hipermarcas. No RJ, Lyra são Hage e Timóteo. Walter Faria têm que retomar pq tá na PF. Cata, favor
colocar no MPF drive o material do WF que chegou do exterior pro Hage ver. Tatá e Je, o Milton Lyra tá com Vcs? Precisamos coordenar com RJ para avançar.
19:58:06 Deltan Caros, AGU e CGU pediram pra adiar a reunião por 1 semana. Ficou pra 5ª feira seguinte. Se alguém quiser desistir da janta avisa, mas acho que será bom de todo modo.
19:58:49 Julio Noronha Putz, Delta! Estaremos em BSB; eu, Robito, Je e Laurinha
19:59:53 Deltan 

😒

 que pena
20:00:10 Deltan agora como a agenda deles é mto conturbada, acho melhor fazemos né...
20:00:19 Deltan Diogo, Je e Tatá: Boa noite Deltan! O mandado de prisão do Vacarezza eu conversei com os colegas de São Paulo e vão tentar cumprir amanhã ou no máximo na quinta. A operação já deferia alguns
colegas estão levantando os endereços para a expedição dos mandados. E no caso daquela prisão possível também estão levantando. Amanhã volto para Brasília e nesta semana quem vai estar acompanhando tudo
isso é o Christian. O Hiroshi retorna para Curitiba na segunda. Estas oitivas da PGR da mesma forma o ideal é acertar com o Hiroshi mas vou deixar tudo mais ou menos certo por lá para não ficar muito confuso
nesse período de transição. De qualquer forma vou te passar o contato dos dois. O Christian além de assumir a chefia da DELECOR no lugar do Hayashi vai ser o substituto do Hiroshi. Ainda vou acompanhando tudo
meio a distância até estarem ambientados e ajudando no que for possível.
20:00:28 Julio Noronha Lógico!!! Importantíssimo
20:01:13 Deltan Je, quanto às oitivas, é com Hiroshi mesmo. Vc quer que eu fale com Hiroshi ou quer Vc falar? Se for eu pedir, precisarei de mais detalhes
20:10:51 Orlando SP Quinta-feira é dia 24/janeiro, níver de Bernardo. Participo da reunião se for no começo da tarde. Não vou jantar, pois faremos uma festinha para ele.
20:31:06 Jerusa Eu falo com ele. Só preciso do contato. Ele já está aqui?
20:46:14 Paulo Eu tb estarei em Brasília semana que vem... Nao quer dar um pulo lá Delta?
20:46:46 Paulo Daí acho q tb não vou no jantar quinta
21:00:15 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Blz!
21:01:14 Januario Paludo Veja com o Deltan. Leonel pediu um SEI para egmonton. Temos que descobrir a venda do imóvel.
22:07:02 Deltan Não entendi Jan
22:07:41 Deltan Quinta não posso tb... vou ver com eles outra data então
22:07:53 Deltan Marca as semanas em que não vai estar em Curitba na agenda PG
22:07:58 Deltan Plis
22:08:01 Deltan Je tb plis
22:08:09 Deltan qdo não tiver nada anotado, presumo que estarão aqui
22:09:29 Paulo Só avisando a todos, recomeço mesmo efetivamente dia 11/02, pois tenho férias agora. Vim nesta semana especialmente para as reuniões com AGU nos dias 14 e 17 

😫

22:11:13 Deltan Puxa que pena... então não adianta adiar...
22:11:23 Deltan acho que Vc era a principal pessoa para estar
22:11:24 Paulo semana que vem estarei toda em Brasilia!
22:11:42 Deltan o ponto é que acho que eles querem fazer uma visita institucional
22:11:42 Paulo isso que falei, marca em Bsb semana que vem
22:13:04 Deltan eles que falaram de vir aqui... talvez por ser simbólico... vou checar com eles a pauta e se preferem que seja lá
22:13:19 Paulo em últimíssima hipotese, e talvez, na sexta 25/02 eu poderia estar em Curitiba (falei talvez?)
22:13:24 Deltan mas acho que ali, jogando em casa, seria mto bom
22:14:37 Deltan opa, já que Vc pode, fechou 

😃

22:14:45 Deltan rs
22:18:05 Deltan Na semana do dia 28 Vc tá em BSB disponível tb?
22:18:22 Paulo férias
22:18:24 Paulo exterior
22:26:53 Orlando SP Traz os ministros para a FT. Muito melhor. Perdem o preconceito, conhecem o pessoal, valorizam os servidores, comprometem-se mais com o trabalho...
22:27:36 Deltan Tb acho...
22:27:45 Paulo creio que ambos já estiveram na FT, o Wagner com certeza e como ministro
22:28:14 Paulo e o André acho que veio enquanto assessor do Wagner
22:28:16 Deltan Provável inclusive que seja notícia positiva eles virem
22:28:35 Paulo por outro lado, claro que seria bom e inclusive imagino que não tenham visitado a PGR ainda!
22:29:02 Julio Noronha Tb acho melhor tentar uma data de visita à FT
22:30:04 Orlando SP Se veio na FT e não foi anunciado, erro de comunicação.
22:30:15 Orlando SP Simbólica a visita deles!!!
22:30:48 Athayde Tb acho mt melhor. Para o publico externo mosta forca. Se formos la, conspiradores podem dizer q foi beija mao
23:01:23 Jerusa Moro na GN
16 Jan 19
01:32:03 Deltan Conta aí Je, como foi?
01:32:37 Deltan Pessoal, diante da falta de adesão no sábado, vou levar Matthew jantar na sexta (troquei com a juíza, ela ficará com o sábado). Alguém se anima na sexta?? 

😀 😀 😀

01:32:55 Deltan Como não estarão aí CGU e AGU na quinta, dava pra irem uns na quinta e outros na sexta heim
08:03:16 Paulo sexta talvez, mas como é jantar fora confirmo mais em cima
09:43:11 Laura Tessler Deltan e Orlando, não vou conseguir ir no churrasco no domingo
10:40:55 Deltan 
10:41:13 Deltan Olhem que charmoso esse cabelo dividido no meio
11:21:32 Paulo deus do céu
11:21:35 Paulo é o bartoré?
11:22:20 Orlando SP Vento da lancha
11:23:03 Deltan Mais fotos só pra quem estiver na reunião das 17h
11:29:27 Jerusa kkkkkkk
11:32:49 Paulo feijuca às 12h em ponto, quem vai?
11:44:22 Diogo dioguinho
11:50:33 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba JO!
11:55:51 Orlando SP Ok. Tenho 300 fotos aqui comigo. Vou prepará-las então...
11:58:51 Julio Noronha 914195.mp4
13:27:54 Paulo 914212.pdf
13:28:05 Paulo acima, resposta da SCI a nossa demanda de maior apoio à LJ em foros internacionais
13:30:43 Jerusa poxa, gente, eles gastaram quase 100 mil reais em tradução e vcs ainda reclamam? 

😫

13:44:59 Diogo pessoal, tem denuncia pra assinar no unico
13:49:57 Jerusa 

👍

13:55:07 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba assinada!
14:50:26 Julio Noronha assinada!
14:50:49 Roberson MPF Assinada!
14:56:00 Paulo Jan, o caso Bancoop Lula, mandamos de volta para o MPSP?
14:56:02 Paulo alguém sabe?
15:08:38 Roberson MPF Diogo, mais um!!
15:08:38 Roberson MPF Drs Roberson e Júlio! Bom dia. Gostaria de contatar a FT em nome da concessionária VIAPAR (integração). Os senhores poderiam me indicar alguém para conversar? Ou todos os assuntos
das concessionárias estão com o Dr Diogo? A ideia é expor a situação atual da empresa e ver a possibilidade de acordo/leniência. Muito obrigado pela atenção. AW
15:08:38 Roberson MPF Pode falar com o Dr. Diogo mesmo, Dr.
15:14:54 Julio Noronha Mandamos. Inclusive, o declínio q mandaram para cá, mandamos de volta
15:30:04 Deltan Pessoal, a pauta da reunião das 17h era especialmente os assuntos da CGU e AGU e a reunião foi adiada
15:30:19 Deltan Assim, minha sugestão é fazermos o bolinho às 17h 

😁 😁 😁

15:31:19 Deltan RF: RFFP - vão me mandar uma planilha até o fim da semana. Mais alguém tá vendo isso? Orlando? Qq coisa fala comigo
15:41:44 Deltan Diogo, assinei. Denúncia sai sigilosa? Melhor prepararmos release de todo modo
15:43:56 Julio Noronha Pessoal: Willian apresentou o resultado da reunião de TI/FT: I – Equipe de TI (6 pessoas + 1 remotamente): Willian, Sasaki, Leo, Carlos, Ana Paula (nova, já chegou), Presley (novo, chegará
em fevereiro) e Leandro (remotamente/Paranaguá). Jacques, que veio do BACEN, deixará a equipe nesta semana. II – Ajustaram as pendências com as prioridades do momento: a) SIMBA, SITTEL, entradas e
contratos da Petrobras, e base de qualificação: migração para gerar relatórios; b) Importação dos dados da RAIS para nossa consulta e futura produção de relatório; c) Consolidação de dados por caso para Qlikview d)
Atualização da base de RIFs (do início da FT até outubro/2018, já está no AptusFX – agora, jogarão os novos); e) Atualização dos dados do ePROC (do início da FT até maio/2018, já está no AptusFX – agora,
jogarão os novos).
15:44:14 Deltan Diogo, a outra denúncia que tá pra trabalhar é contra Richa tb? Estrategicmente não era melor soltar junto? Se for, acho que vale uma coletiva até
16:00:23 Deltan Ou seja, não estão nem aí pro nosso pedido de mais atenção internacional, porque entendem que já dão atenção suficiente. Podiam resumir em uma frase.
16:14:11 Deltan A pedidos, bolo será 4.45 no 2º andar
16:22:30 Paulo athayde está enrolando p fazer a reunião
17:32:37 Deltan Pessoal reunião secretaria amanha 14h
17:33:31 Deltan Pessoal secretaria precisa que coloquem reuniões na agenda
17:33:31 Deltan (E nos tb!)
17:35:28 Deltan Orlando, importante Vc estar
17:48:21 Roberson MPF Renan te amando, Delta
17:48:28 Roberson MPF 
17:55:17 Deltan Caros, sondei a Lu sobre este servidor querendo vir pra cá:
17:55:18 Deltan Lu, tem um servidor daí do MPDFT que teria disponibilidade para vir a Curitiba trabalhar na LJ. Não comente por favor por ora, mas parece que a chefia dele teria liberado. Contudo, precisamos
saber se ele é alguém competente e bom de relacionamento. O nome dele é Leandro Recchiutti Gonsalves Pescuma e trabalha na coordenação administrativa das procuradorias de justiça. É um analista. Vc nos ajuda
a levantar informações por favor,? Bjus
17:56:09 Deltan Olhem o que ela falou sobre ele;
17:56:09 Deltan Só hj tive retorno Sobre o Leandro
17:56:09 Deltan Todos de férias
17:56:09 Deltan Trabalha com Dra marta
17:56:09 Deltan Que o elogia muito
17:56:09 Deltan Excelente trato, responsável, competente e escreve bem
17:56:53 Laura Tessler ótimo!!!
17:57:18 Deltan (vou atrás dele... se for mto ruim, devolvemos rs)
18:16:21 Deltan Mimi (apelido carinhoso para Milena) foi brincar com a Lulu (minha filha Luísa) hj. As duas se comportaram super bem. Mimi não queria ir embora. Na saída a mãe dela disse que ela nunca tinha
sido convidada para brincar na casa de nenhuma amiga, primeira vez 

💔

 Mimi tem síndrome de Down
18:17:20 Laura Tessler 

😱 😱 😱 😱 😱

18:17:31 Jerusa 

❤

18:18:47 Laura Tessler a educação faz toda diferença...parabéns Delta e Fer por ensinarem seus filhos a cultivarem o amor ao invés do preconceito!!!
18:20:16 Paulo bacana mesmo Delta
18:20:46 Paulo mas o cara do MPDFT tem síndrome de down tb? não entendi a relação
18:22:48 Julio Noronha Massa, Delta!
18:42:48 Julio Noronha Pessoal, ESMPU lançou edital de um curso q pode interessar:
18:42:56 Julio Noronha 914451.pdf
18:42:56 Julio Noronha "Avaliar capacidade de pagamento de empresas signatárias de acordos com o MPF, com foco na análise das demonstrações contábeis por meio de indicadores tradicionais e alternativos de
liquidez, atividade, rentabilidade e endividamento, aprendendo técnicas de administração de capital de giro e avaliação de insolvência de empresas e aplicando técnicas econômicas de avaliação de cenários e técnicas
econométricas de avaliação de dano ao erário."
19:14:03 Athayde From New Russia:
19:14:03 Athayde Ah, o Friedman realmente pediu remocao e nao vai desistir
19:14:03 Athayde É bem possível que seja ele o titular. Vamos ver
19:22:00 Deltan orra animal heim
19:22:06 Deltan alguém de nós precisa fazer
19:22:07 Deltan quem vai?
19:22:34 Deltan ela deve estar vinculada até meio de fev segundo me disse
19:22:41 Deltan mas o Júlio é mais antigo!
19:23:57 Deltan O Friedman é o 70
19:24:00 Deltan Júlio é o 16
19:24:15 Deltan Weltinho e Je, evoluiu a sondagem do Vandré e da Taís?
19:25:10 Jerusa Vandre, segundo minhas fontes, nao vai pedir. a conferir. Tais, nao sei, mas prazo é segunda, 21/1!
19:25:45 Jerusa (preocupante)
19:31:17 Isabel Grobba https://www.oantagonista.com/brasil/o-monopolio-armado/
19:32:19 Athayde New Russia acha q desiste
19:35:36 Deltan "minha intuicao é que el3 quer forcar o Malucelli a pedir e ficar com a vaga dele da turma recursal Se sobrar pra ele mesmo, depois do dia 21, aposto que desiste Mas friedman nao desiste"
19:40:14 Jerusa 

🙏

19:41:38 Deltan Weltinho, tentem uma reunião com ela plisss
19:42:42 Deltan Acho que os juízes NÃO ESTÃO articulados
19:42:47 Deltan a coisa tá correndo solta
19:43:14 Paulo Madruga pegou a Vitol
19:43:17 Deltan abaixo, msg do nosso preferido rs "estou avaliando, sim....temos até segunda.... Conversei com o Malucelli ontem e ele me disse que conversou com Bonat, e ele disse que não vai pedir e que nem
cogita"
19:43:23 Deltan opaaaaaaaa
19:44:02 Jerusa who is "nosso preferido"?
19:44:12 Jerusa 

😊

19:44:48 Paulo Delta, Vitol então fica sob auxílio seu ou meu afinal?
19:45:08 Athayde Isso e noticia de 2018
19:45:35 Athayde Ele fez contato?
19:45:44 Paulo sim
19:46:07 Athayde Ai sim
19:49:39 Deltan falamos amanhã
19:53:51 Deltan Je, ta resolvendo... ele aguarda sua mensagem
19:53:56 Deltan ja mando o contato
20:04:31 Deltan 
20:04:49 Deltan Gente, alguém conhece os nomes antes da posição 19??? Especialmente de floripa e POA????
20:16:01 Deltan
20:32:40 Deltan não vale uma notinha nossa sobre a prisão do Vacca? creio que o cumprimento (ou tentativa) tá previsto pra amanhã
20:32:44 Deltan (a ver)
20:42:27 Deltan Diogo, qdo sair o JN manda o link aqui
17 Jan 19
09:12:57 Isabel Grobba https://www.oantagonista.com/brasil/investida-de-renan-contra-os-procuradores-tem-um-aliado-que-e-senado-e-ao-mesmo-tempo-cnmp/
11:13:26 Deltan https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/procuradora-quer-cancelar-acordo-com-a-odebrecht/
11:26:59 Deltan FYI
11:26:59 Deltan Grazi, convida o consul do Japão para almoçar conosco no Ponte Vecchio dia 6 de fevereiro, 12.15?
11:50:37 Paulo https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/veja-quem-sao-os-juizes-que-querem-ocupar-a-vaga-de-sergio-moro-na-lava-jato-12ghruoru5jc2x0i4nogbida2/
13:48:45 Deltan E aí? Reunião?
13:48:45 Deltan Cadê?
14:11:52 Diogo To em consulta médica
14:19:15 Deltan 1. Substituto do Moro 2. Janta / Museu / próxima fase fim janeiro 3. Braskem. Ouvirão setor de estruturadas. Denúncia por lavagem e evasão para pegar a turma resistente, Grubzitch, Ferro, Gradin...
4. Jurong: BA na empresa, dona de mais de 50% dos estaleiros. Ideia é trazer empresa para negociação de acordo. Evidências de que CEO recebeu kickback. Duas mulheres recebiam dinheiro do PT, vendo agora de
quem são laranjas (uma esposa de assessor do Dirceu). Receberam do Zwi no BR e do Guilherme ESteves no exterior. 5. Suíça: ECI - vamos tentar. Vamos ver o ofício e escrever no grupo e ver quem pode nos
ajudar. VAmos pedir 2 viagens, neste e no próximo semestre. 6. Acordo Technip - valor da multa - para União (AGU defende) ou Petrobras (defendemos)? VAmos ouvir a Petrobras e, considerando que dano
totalmente pago, podemos concordar se a Petrobras anuir, mas gostaríamos de ouvir os argumentos da Petrobras. Possibilidade de deixarmos ir para a Câmara de Conciliação para decidir, mas há quem se oponha.
VAmos ouvir Petrobras e refletir.
15:28:07 Deltan [15:18, 17/1/2019] Walmor PR Florianopolis: Agora vi numa matéria o Júlio!!??? 1. Julio Guilherme Berezoski Schattschneider, da 1.ª Turma Recursal de Santa Catarina. [15:18, 17/1/2019] Walmor
PR Florianopolis: Meu Deus [15:18, 17/1/2019] Walmor PR Florianopolis: Antevejo problemas
15:29:49 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Ele é horrível.
15:29:49 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Preguiçoso e só tira ocorpo fora.
15:29:49 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Desastre.
15:29:49 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Julgamentos no eleitoral de duas linhas.
15:29:49 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Julgamentos no ambiental totalmente omissivas.
15:29:49 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Dizia que as ACPs careciam de justa causa porque eram os órgãos ambientais que tinham que agir - cuja omissão era a causa da ACP. Só para limpar estoque. Tudo
reformado no TRF4.
15:29:49 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba E é da tema da Maçonaria, julgue ao se isso é bom ou ruim.
15:29:49 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Desgraca total se for ele.
15:29:57 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba recebi essas msgs de um procurador de fpolis
15:30:07 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Horrível
15:30:07 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Se pretende ir é pra acabar com tudo
15:30:14 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba e ssas duas últimas de outro
15:37:09 Jerusa 

😫

15:37:51 Deltan Falei com Gisele, que se mostrou muito sensível com o problema, mas se sente incapaz de lidar com o caso pq não atua há mto em dto penal. Disse que haveria todo um apoio, nosso, da estrutura da
JF, dos outrso juízes que já se comprometeram a ajduar etc. Ela vai ligar pro Marcelo e ter uma conversa séria com ele
15:38:15 Laura Tessler ótimo, Deltan!!!
15:38:22 Jerusa 

🙏

15:39:54 Deltan "foi um péssimo juiz na área ambiental. praticamente destruiu a área ambiental" "ele não recebia as iniciais e nós tivemos muito problema para reverter" "ele é um juiz que foi para a turma recursal
porque não é muito afeto aos estudos" "ele é um juiz com uma personalidade muito forte assim e eu até diria anti-MP" "ele não tem o perfil pra essa vara do moro aí"
15:40:02 Deltan (Walmor)
15:42:16 Deltan Weltinho, liga pra Taís... essa tem que ser nossa prioridade máxima!!
15:44:48 Roberson MPF Excelente!!!
16:22:01 Deltan Pessoal, novidades:
16:22:07 Deltan (caso Julio juiz)
16:24:27 Deltan 915029.ogg
16:29:27 Deltan Januário ou Welter, conhecem Sandro Nunes Vieira, da 2.ª Vara Federal de Umuarama (PR)?
16:32:28 Welter Prr Nao conhecço
17:47:09 Deltan Deferida a vinda do marido da Ju. Tudo certo
17:50:22 Roberson MPF Maaaaaassa!!
17:58:39 Januario Paludo nop
17:58:57 Laura Tessler ÓTIMO!!!
18:16:36 Deltan Juliana Camara começa dia 11/2
18:17:05 Deltan Tudo se encaminhando para conseguirmos o Leandro do MPDFT em substituição à Ana Paula, como assessor
18:17:18 Laura Tessler ótimo
18:21:56 Jerusa top!
18:34:47 Roberson MPF Pessoal, conseguimos fechar uma visita com Mathew Sthephenson AMANHÃ, às 16:30, no MON. Quem tem interesse em ir favor colocar o nome (tenho que enviar email para eles hoje
ainda): 1. Roberson Pozzobon
18:43:20 Laura Tessler 2. Laura G. Tessler
18:58:12 Roberson MPF 3. Delta
18:58:18 Roberson MPF 4. Mathew
18:58:26 Roberson MPF 5. Cata?
18:58:31 Roberson MPF Quem mais?
19:00:36 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Felipe Camargo, Carolaine Mello, Fernando Camargo e Vanda Camargo
19:07:36 Deltan Danilo: "Estou pensando e também conversei com o Maluceli, vamos chegar a uma solução." 

🙏 🙏 🙏

19:08:00 Julio Noronha 

🙏 🙏 🙏

19:08:23 Jerusa 

🙏 🙏

19:17:16 Laura Tessler Maravilha!!!
19:24:42 Welter Prr Excelente notícia Deltan. Acho que colocar o problema aos juízes fez eles refletirem sobre as consequências e a necessidade de uma solução razoável
19:32:47 Deltan cobrei Vaccareza. Falei com Hiroshi, que vai dar um retorno amanhã cedo... SP cumpriria nesta semana... não vale termos uma nota pronta?
19:36:41 Jerusa Vou fazer
19:42:25 Deltan Caros, estou fora amanhã no horário da reunião geral, mas incentivo a fazerem viu
19:42:36 Deltan booooua
19:43:20 Deltan Um ponto a discutir é quem faz a pesquisa de correlatos (pesquisa com termos de notícias receidass... é preciso ter amplo acesso à nossa base... teríamos que dar pra 2 pessoas da secretaria - ver
amplitude de acesso com colegas)
19:43:24 Deltan coloquei no trello
19:48:02 Deltan TAtá como foi a reunião com a Petrobras? O que ficou definido?
19:48:10 Deltan socializa
19:49:49 Athayde Irao assumir os prazos nos processos em que o MPF é autor. Os prazos abertos iremos fazer (decisão nossa). Pendente de reflexão e decisão os casos em que eles são autores com a AGU e o MPF
custos legis
19:50:55 Paulo Tinha 2 prazos abertos só
19:51:41 Deltan booua
19:54:41 Orlando SP Ponha o meu aí
20:12:25 Deltan 
20:12:42 Deltan Orlando e Paulo, falam lá no grupo da Suíça e veem como avançar esse assunto?
20:13:00 Deltan ECI com Suiça
20:13:12 Deltan Seriam os procuradores da origem que teriam dito q não necessário
22:23:11 Jerusa 
22:23:11 Jerusa 
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10:52:27 Welter Prr Pessoal Caso da compra de tempo da campanha eleitoral da Dilma, financiado pela Ode, que estava na justiça eleitoral do DF, foi encaminhado para a JF de Sao Paulo
10:52:27 Welter Prr 
10:52:27 Welter Prr 
10:52:27 Welter Prr 
10:52:27 Welter Prr 
11:36:56 Orlando SP Alguém tem informação sobre isso? É caso nosso?
11:36:58 Orlando SP Amigo Carlos Bruno Continuo sem ter a identificação do processo criminal que estará pendente contra a IDELI FERRARI. Encontrei numa reunião em Paris a Dra. Sara Martins Gomes Lopes,
da Advogacia Geral da União, que me confirmou que a vossa acção de improbidade tem natureza cível e não me serve como ilícito precedente para o crime de branqueamento. Por isso preciso de saber se existe
processo crime e se continua pendente. Em Portugal, os principais bens estão em nome da filha da IDELI, a Naue Valeria Ferrari Francesconi . JORGE ROSÁRIO TEIXEIRA -
11:51:45 Paulo quem é Ideli Ferrari? conheço a Sara, ela agora é chefe de gabinete do PGU Torquetti
12:36:09 Diogo Almoço aonde?
12:58:13 Deltan Walmor: “Falei com o juiz. Realmente não está certa sua ida. Ele está jogando o jogo e, como ele mesmo disse, “o jogo só termina quando acaba”.”
12:59:37 Laura Tessler ou seja, quer vir e só não virá se alguém entrar na frente
13:21:59 Orlando SP Pessoal, churras marcado para às 13 horas do domingo. Endereço: Rua Francisco Juglair, 749, Mossunguê (Ecovile). Sreá no espaço gourmet.
13:36:07 Paulo não fui convidado
16:00:39 Athayde Orlando e PG, podemos ir?
16:04:55 Paulo Em 5 min no epoch
17:47:11 Julio Noronha https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/renan-sai-em-defesa-de-flavio-bolsonaro-e-faz-aceno-a-governo.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
18:42:40 Paulo Reunião Petro improbidades 16/01/19 (PG AC): - vão fazer - só há 2 prazos abertos, 1 dos quais de esclarecimentos sobre inicial nossa - então nem pedimos para eles fazerem esses - agendar reuniões
semanais ou quinzenais com dias fixos - aguardar Isabel - quando formos custos legis (ações da AGU)? - pensar como fazer - há um caso em que Petrobras não entrou no polo ativo (Engevix) - sugeri criar planilha no
google docs, mas eles têm restrição de firewall - vão ver se dá p pedir autorização - 1 troca na equipe deles - novas ações em elaboração: Novo Cenpes (próxima semana); Benin - Pedro Xavier; Alusa - Rnest Casa de
Força; Pasadena (não juntos); Vitoria 10000 - no caso de colaboradores, a peça tem que ser diferente - sem conclusão quanto a assinarmos a mesma peça ou não, mas pode ser igual (?)
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09:22:49 Julio Noronha Grande Cata, parabéns!!! Muita saúde, alegrias e realizações neste ano novo de vida!!! Que seu dia e seu ano sejam iluminados! 

🎉 🎉 🎉 🎉 🎉 🎉 🎉

09:28:12 Laura Tessler Parabéns, Felipe!!! Muitas felicidades pra vc!!! Aproveite muito seu dia!!! 

🎉 🎊 🍻

09:36:45 Roberson MPF Feliz aniversário, Cata!!! Que Deus o abençoe, meu amigo!! Muita paz, saúde e felicidades nesse novo ano!!
10:03:56 Deltan Alouco heim, feliz niver Cata!!! Só gente boa fazendo aniversário em janeiro kkk Muitas felicidades!!! Que possa ser um ano especial em sua vida!!
10:10:17 Isabel Grobba Feliz aniversário 

🎉 🎂 🎁 🎈

 Muitas felicidades!
10:14:06 Jerusa Parabéns Felipe!! Muitas alegrias e saúde! 

🎉 🎂 🎉 🎂

10:33:39 Deltan Deltan, só pra te atualizar. A reunião dos comites está rolando virtualmente, com prazo até 14 h de 2a feira. Tem grande chance que o CÁ seja na própria 2a ou na 3a. Vou te atualizando.
14:18:42 Welter Prr Felicidades Felipe! Aproveita o dia!
16:05:28 Paulo Grande Felipe, felicidades!!! Tudo de bom e aproveite aí com a família o primeiro de muitos aniversários em Curitiba!!
16:07:19 Januario Paludo Parabens Felipe. Muita saúde, paz e muito trabalho!!
16:19:35 Deltan Oi Deltan, olha que bacana a mensagem abaixo que recebi de um amigo (junto com o arquivo, envio em seguida) com uma homenagem à LJ e ao Moro. ‘Um amigo meu, biólogo e malacologista
[estudioso de moluscos], que trabalha no Museu de Zoologia da USP, descobriu um novo gênero e espécie de molusco, translúcido, que vive em cavernas, e deu o nome científico para esse bichinho de “Lavajatus
moroi”, em homenagem à Lava Jato e ao Sérgio Moro. Segue no anexo o artigo científico em que publicou a nova espécie. Na segunda página do artigo [174], em Etymology, está a explicação da razão dele ter dado
esse nome.’ O Moro já viu e achou super legal. Espero que gostem. Bjs e ótimo fim de semana.
16:19:35 Deltan 915557.pdf
16:24:17 Julio Noronha Que massa!!! Biologicamente eternizado! 

🦑

16:24:23 Deltan Pessoal p governo tá criticando o MP de modo muito absurdo no caso Flávio
16:48:34 Jerusa 

👀

 Mobilização?
16:54:35 Deltan Estarei em boa companhia no CNMP rsrs
16:54:35 Deltan https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/lava-jato-declara-guerra-a-eleicao-de-renan-para-a-presidencia-do-senado-bi5xhw7dyrd7a7obv854hb4xm/?
utm_source=twitter&utm_medium=midia-social&utm_campaign=gazeta-do-povo
16:55:24 Jerusa Nas redes sociais, muitas críticas ao silêncio do Moro Mas o melhor comentário sobre o caso Flávio foi: “Flávio só pode estar sendo assessorado por Zanin para fazer tanta m ....”
16:55:56 Deltan Era o caso de CONAMP defender o MP, mas tenho dúvidas se vão querer comprar briga, embora fosse o papel deles.
16:56:04 Deltan Kkkk
16:56:29 Deltan Engraçado que nem os promotores estão se defendendo publicamente
17:19:45 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Obrigado pelo carinho pessoal, é muito gratificante passar o primeiro aniversário trabalhando com vcs, tenho muito a celebrar pq me sinto muito feliz e realizado, grande
abraço!
17:20:46 Athayde Parabens, Cata. Felicidades, mt anos de vida e temporada longa na FT. 

👏 👏 👏

17:27:15 Paulo um tanto (muito) bizarro a ligação com lula e a latinização do nome (sendo que não é a tradução em latim) mas legal
18:01:44 Welter Prr Deltan Serio isso? Vou divulgar
19:31:03 Orlando SP Parabéns Cata!!! Espero os brigadeiros nessa semana. Abração
20:01:00 Deltan Aparentemente sim, recebi da Cristina Pinotti. Agora, eu não divulgaria pq pode parecer esquisito ou anti-lula já que é um molusco rs
20:23:32 Welter Prr Vou ver se largo para alguém divulgar. Rssss
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05:47:08 Deltan Diogo, em especial, da uma olhada na mensagem que recebi da CGU no PR Estamos trabalho no Planejamento Operacional para 2019-2020, pergunto se existem informações que possam ser
repassadas para a CGU-Regional/PR com o objetivo de serem de subsidiar auditorias e fiscalizações aprofundando indícios de pratica de corrupção no âmbito do Estado do Paraná envolvendo a aplicação de Recursos
Federais. Auditores estão sendo escaladas para trabalhos envolvendo a pratica de corrupção.
09:00:17 Paulo https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,renan-e-deltan,70002686603
09:27:36 Orlando SP Pessoal, churras marcado para às 13 horas do domingo. Endereço: Rua Francisco Juglair, 749, Mossunguê (Ecovile). Sreá no espaço gourmet.
09:28:00 Orlando SP Laurinha, se resolver vir, estamos esperando.
09:51:25 Orlando SP https://www.economist.com/node/21757438?frsc=dg%7Ce
12:11:27 Jerusa Parabéns Isabel! Muitas alegrias, viagens, música e arte na sua vida! Obrigada por ser esse exemplo para nós! Comemore seu dia! 

🎂 🎉 🥂 🎉 🎂 🥂 😘 😘

12:19:41 Roberson MPF Parabéns Isabel!!! Que Deus a abençoe com muita paz e alegria nesse seu aniversário!! 

🎂 🎉 🎂 🥂

12:20:42 Paulo opa... Parabéns Isabel!! Comemoraremos por você hoje!!!
12:23:43 Orlando SP Teremos muitos brigadeiros esta semana. Parabéns Isabel!!!
12:52:01 Januario Paludo Parabéns Isabel por ser essa pessoa maravilhosa. Feliz aniversário. 

😘

 

🎂

12:55:49 Laura Tessler Parabéns, Isabel!!! Muita paz, muito amor e muitas alegrias na tua vida!!! Aproveite muito o seu dia perto da família! Grande beijo.
13:04:09 Julio Noronha Parabéns, Isabel!!! Um dia e um ano novo de vida maravilhosos para você! Sempre junto da família, amigos e da arte que lhe tornam única! 

🎉 🎉 🎉 🎉 🎉

13:06:09 Athayde Parabens, Isabel. Felicidades e muita saúde para aproveitar a vida.. 

👏 👏 👏 👏

17:39:39 Deltan Isabel muitos parabéns!! Que venham muitos e felizes anos de vida, vários pertinho da gente viu!!! Bjssss
18:40:48 Isabel Grobba Esses seus votos amáveis de tudo que gosto me tomam de alegria! Obrigada, querida!
18:41:39 Isabel Grobba Querido, Robinho! Obrigada por seu carinho! Meu beijão!
18:42:23 Isabel Grobba Oba! Vida doce! Obrigada, Orlando, meu amigo!
18:44:06 Isabel Grobba Obrigada, meu querido! Hoje ouvi aquelas músicas de que tanto gosto e estive com meus filhos e com o Roger! Foi um dia feliz! Beijão carinhoso!
18:46:16 Isabel Grobba Você acalenta meu coração com seu carinho imenso ! Gratidão de te conhecer!
18:47:40 Isabel Grobba Laura, minha querida! Obrigada por sua parceria e amizade! Tenho você em meu coração!
18:49:09 Isabel Grobba Athayde, querido! Obrigada por estar sempre por perto no seu jeito lindo que adoro!
18:51:00 Isabel Grobba Sou inseparável de você! A sensação de tê-lo sempre por perto me acompanha; alegria minha!
18:52:56 Isabel Grobba Meu amável amigo! Obrigada por sua gentil presença sempre! Meu beijão de estima imensa!
19:18:45 Welter Prr Felicidades Isabel! Parabéns pelo aniversário!
19:44:06 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Parabéns Isabel! Muita saúde, muita luz e muitas felicidades!
20:13:55 Diogo Parabéns Isabel! Sucesso e felicidades!
20:44:58 Isabel Grobba Diogo, meu caro amigo! Abraço fraterno meu! Muito obrigada!
20:46:11 Isabel Grobba Obrigada, Felipe! Alegria te conhecer e estarmos juntos! Muito obrigada!
20:48:06 Isabel Grobba Welter, gratidão e gratidão! Tenho enorme orgulho de conhecer-te! Muito obrigada!
22:22:40 Deltan Moro: “Estarei em Davos na semana, pode me dizer sucintamente com quais paises ainda temos dificuldade com cooperacao, hong Kong por exemplo forneceu aquelas provas?”
23:56:21 Orlando SP Dificuldade é com Bahamas
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00:49:34 Roberson MPF Espanha
07:11:56 Laura Tessler Hong Kong realmente finge que não entende nossas Coopins e fica perguntando um milhão de vezes a mesma coisa pra não cumprir
11:11:11 Deltan Explica melhor
11:53:23 Roberson MPF A citação do Tacla ainda não ocorreu (estamos há mais de 2 anos tentando)
12:38:51 Laura Tessler Almoço onde?
15:23:11 Orlando SP Pessoal, Leonardo Luiz Muniz de Almeida. Alguém pediu a prisão dele? Robinho? Julio?
15:27:23 Deltan Welter, mensagem do Danilo: "Oi...vou conversar com o Marcelo e descobrir. Mas, em princípio, o presidente sinalizou que eu e Nivaldo temos impedimento regimental, pois são caras de mesma
especialidade."
15:27:31 Deltan Você não consegue falar com o presidente por aí?
15:27:37 Deltan Welter/Jan
15:30:31 Laura Tessler Danilo é da Vara de Execuções Penais e juizado...13ª é vara de lavagem...nada a ver esse impedimento..salvo engano, no cível eles não colocam impedimento para remoção entre Vara Civel
geral e Vara especializada (previdenciária, p.ex)
15:30:59 Laura Tessler Presidente do TRF tá viajando na maionese....
15:32:48 Welter Prr Quando falei com o Lenz semana passada ele comentou desse impedimento. Parece que ele entende dessa forma. De qualquer modo, se eles tem interesse na remoção, podem pedir e depois
contestar no órgão especial a interpretação
15:33:30 Deltan O problema é que acho que Danilo não vai querer aparecer como o "juiz que está lutando pra ir pra LJ"
15:33:35 Deltan Pode cair mal né...
15:33:55 Deltan O ideal seria tentar reverter isso na conversa com o presidente, dizendo que ele é de todos quem mais tem perfil etc
15:34:19 Laura Tessler sacanagem isso...independente de LJ, o cara não pode estar condenado a ficar o resto da vida na Vara de Execuções Penais...
15:51:00 Diogo Nós pedimos
15:51:02 Diogo Pq?
15:59:01 Welter Prr Diogo Te mandei a minuta com algumas sugestões
16:44:44 Deltan Pessoal, temos um pedido de entrevsita do fantástico sobre foro privilegiado. O caso central é bom, envolvendo o Paulo Pimenta, se isso for verdade rs. O risco é eles decidirem no fim focar no Flávio
Bolsonaro e usarem nossas falas nesse outro contexto. De um modo ou de outro, o que temos pra falar é a mesma coisa. Além disso, algumas informações que buscam não temos (são da PGR). A questão é se é
conveniente darmos entrevista para essa reportagem ou não. Eu não vejo que tenhamos nada a ganhar porque a questão do foro já tá definida. Diferente de uma matéria sobre prisão em segunda instância...
16:44:44 Deltan Dr., Geovani, da RBS vai mandar e-mail pedindo entrevista com vc para o Fantástico. Matéria é sobre foro privilegiado. Eles levantaram uma história sobre o Paulo Pimenta que responde a um
processo que desceu do STF. E tb vão abordar a questão do caso do filho do Bolsonaro/Queiroz.
16:44:44 Deltan Ele pediu a entrevista para até quarta-feira. Assim que o e-mail chegar, colocamos aqui.
16:44:44 Deltan Prezados, boa tarde Domingo, iremos exibir, no Fantástico, uma reportagem na qual iremos abordar um processo por estelionato a que o deputado Paulo Pimenta responde no Supremo. Teremos uma
entrevista exclusiva de um primo dele, laranja de um esquema envolvendo compra e venda de arroz, com envolvimento do ex-diretor do Dnit, Hideraldo Caron. Essa suspeita contra o Pimenta será nosso principal
case numa reportagem sobre os casos em que políticos perderam o foro, devido ao entendimento do Supremo de que a prerrogativa só existe para crimes cometidos durante o mandato e que dizem respeito ao
mandato. Assim, citaremos também o caso F. Bolsonaro, que surgiu após o início da nossa apuração. Iremos incluir, ainda, um levantamento do STF mostrando a quantidade de processos que baixaram para o
primeiro grau, os políticos que possuem maior número de processos, etc. Assim, pergunto se o doutor Deltan poderia gravar conosco, para falar dos reflexos da restrição do foro para os envolvidos na Lava-Jato e
também sobre a questão do foro, em si. Vocês tem um levantamento de quantos políticos investigados estão nessa situação, ou seja, já estão respondendo no primeiro grau? Já dá pra afirmar que esses processos estão
tramitando de forma mais rápida? Quantos recorreram para manter os procedimentos no STF? No aguardo Muito obrigado
16:44:48 Deltan O que acham?
16:50:02 Julio Noronha Acho q não é uma boa; além da bola dividida Flávio Bolsonaro, e de ser pauta já definida pelo STF, Paulo Pimenta já nos representou algumas vezes
16:59:18 Welter Prr Pelo Pimenta não vejo problema. O ruim é a bola dividida. Mas não dividir pode ser pior. Fica seletivo
17:03:00 Welter Prr Se falar em tese, não vejo problema. Mas e a Raquel, não vai chiar de novo?
18:03:15 Deltan Pra registro aqui, pra PG - Laura e Orlando aproveitarem nas viagens em foruns internacionais: 1) BAHAMAS: Está há quase 2 anos sem cumprir o pedido de quebra e bloqueio FTLJ 132/2017 2)
ESPANHA - ver acima 3) HONG KONG - Forneceu dados do Leonardo Meirelles, mas porque Dr. Orlando conversou diretamente com a autoridade do caso lá Pedem complementos intermináveis e sem lógica 4)
Grécia: sem resposta desde 2017 já quanto ao pedido FTLJ 153/2017 5) Reino Unido: dificulta muito por causa das questões do common law, mas foram prestativos no pedido FTLJ 152 (caso dos gregos), p. ex. 6)
Ilhas Virgens Britânicas: dificuldade no cumprimento do pedido FTLJ 125/2017, sob justificativa de ausência de nexo causal entre as informações solicitadas e o crime investigado. Ocorre que a prova do nexo causal
só pode ser produzida com a remessa da documentação bancária. Portanto ele exigem prova impossível para cumprir os pedidos.
18:12:39 Diogo Fiz a cirurgia
18:12:53 Diogo Aparentemente sobrevivi
18:13:17 Laura Tessler kkkk
18:13:25 Laura Tessler se precisar de algo, avisa, Dioguito!
18:13:33 Laura Tessler tá no hospital ainda?
18:13:37 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba 

🙌 🙌 🙌 🙌

18:13:43 Athayde Boa, Diogo
18:13:54 Athayde Estar vivo sempre é bom rs
18:14:07 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba 

👏 👏 👏 👏

18:14:51 Deltan Opa, que boa notícia Dioguito!! Boa recuperação aí... divide bem os horários dentre suas gatinhas pra não dar na tv o barraco!
18:27:43 Laura Tessler só para registro: Espanha cumpriu o pedido de coopin de Pasadena e se ofereceu espontaneamente a nos mandar cópia de investigação deles
18:36:21 Paulo Melhoras aí Castorete, bom q deu tudo certo!!
19:03:32 Welter Prr Castor! Vai passar por essa e vai jogar melhor!
19:08:39 Deltan RFFP - recebemos tabelas da RF. Estamos adotando duas pré-providências: -vendo algumas pra ver o tratamento padrão -vendo estagiários que poderiam aplicar o modelo Ideia do Orlando é
declinarmos tudo que for possível para persecução da sonegação e ficar com cópia para eventual uso a título de prova nos nossos casos Feitas as duas pré-providências, vamos ver o melhor modo de fazer acontecer o
tratamento padrão. Vamos colocar as novas tabelas da RF em área especial do sisdelatio.
19:45:48 Roberson MPF Boa recuperação, Castore!!! Vais ar tudo certo e em breve você estará forte de novo na classe A do tênis
19:46:34 Roberson MPF Massa demais, Delta!! Vc cola ela aqui?
19:46:41 Roberson MPF Elas
19:54:57 Julio Noronha Boooua, Diogo! Ótima recuperação para vc!
19:55:36 Orlando SP Boa Dioguinho. Vai morrer com este cotovelo aí; e eu com o meu. Boa recuperação!!!
20:02:10 Jerusa Boa recuperação, Diogo! 

💪 💪

20:10:54 Deltan Qdo receber inteira, colo sim. Eles mandaram de menos de 400 e tenho uma call amanhã com eles. Se quiser que cole mesmo incompleta, avise que colo
20:35:37 Diogo 
20:35:50 Diogo Estamos na luta
20:43:22 Paulo o cara faz cirurgia só p poder mandar essa foto para as mocinhas
21:04:14 Laura Tessler Ih, PG, Agora descobrimos então porque vc fez 2 cirurgias e tá quase indo pra 3a 

😂 😂 😂 😂

21:04:55 Julio Noronha 

😂 😂 😂 😂

21:05:16 Paulo kkkkk
21:44:47 Januario Paludo Bonat pediu a vaga do moro, segundo o Mallucelli.
21:47:22 Januario Paludo Melhoras Diego!!!
22:00:11 Roberson MPF 

👊 👍 💪 😊

22:16:06 Jerusa Ufa! 

🙏

22:25:56 Deltan Meooo caneco
22:26:00 Deltan Reviravolta
22:26:06 Deltan Convenceram ele...
22:26:08 Deltan devem ter um plano
22:27:56 Deltan o Malucelli disse que Bonat vai manter até o fim
22:28:14 Deltan defina "fim" rs
22:29:58 Deltan Parece que não há estratégia 

😳 😳 😳

22:31:22 Januario Paludo A conversa amanhã está confirmada? Marcelo me confirmou. Vc vai Deltan?
22:31:47 Deltan Não to sabendo Jan
22:32:09 Januario Paludo Tá marcada amanhã à tarde, do 22. Vc marcou!!!
22:32:19 Deltan ah, não
22:32:28 Deltan essa tava marcada antes do edital sair
22:32:29 Januario Paludo Eu estou no avião. Preciso desligar, mas eu vou lá.
22:33:31 Deltan Precisamos ir mesmo para garantir que ele não desista no período de desistência rsrsrs. Mas temos que cuidar agora pra não assustar o Bonat ao descrever o que está por vir...
22:33:47 Deltan Lava Jato? Tudo susse... 2 horinhas por dia e vai pra casa 

😂

22:36:47 Welter Prr Que maravilha!
23:04:16 Laura Tessler Sensacional!!! Já virei fã do Bonat. 

👏 👏 👏 👊 👊 👊
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07:40:34 Paulo https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/renan-desiste-simone-tebet-anuncia-candidatura-e-mdb-ganha-forca-para-comandar-senado-5kj7e1keb5z9bv0fmpjxwk2q4/
09:29:17 Isabel Grobba Que boa notícia !!!
10:31:13 Deltan Alouco
10:31:16 Deltan Top demais
10:31:24 Deltan Tava enfrentando resistência
10:32:28 Januario Paludo Não da para contar com o ovo ainda.
10:33:17 Januario Paludo Na política as coisas são volateis$$$$
11:26:55 Welter Prr Alguma coisa deve ter sido combinada. Ele vai ganhar alguma consolacao
12:38:46 Julio Noronha https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/01/22/trf-4-divulga-candidatos-para-vaga-de-sergio-moro-na-13a-vara-de-curitiba.ghtml
12:42:46 Roberson MPF 
12:43:00 Roberson MPF O Julio se inscreveu mesmo
12:47:59 Paulo Boa sorte Julio Noronha MPF!
12:50:17 Julio Noronha 

😂 😂 😂 😂

 esse aí não está apropriado para o nome
13:18:13 Orlando SP Sim me respondam uma coisa. Bonat é o antigão
13:18:30 Athayde Viram isso.... Serpente https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/populacao-deu-resposta-nas-urnas-contra-corrupcao-diz-dodge.shtml?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha
13:22:46 Deltan Reunião? Bora
13:26:33 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba bora
13:31:11 Januario Paludo Segundo?
13:34:09 Jerusa Falou isso mesmo. Eu ouvi
14:13:22 Januario Paludo Recondução à vista.
14:13:46 Jerusa Duvido
14:18:11 Welter Prr Tambem duvido
14:37:45 Deltan #REUNIÃO 1. Caso Piloto. Prisão. Dia sesguinte denúncia orgcim e coletiva. Depois outra den de lavagem. Depois ou antes cautelar patrimonial. 2. ACP contra Viapar e Caminhos. Release e
coletiva. 3. Novo juiz. Ir dar parabéns e depois de 3 dias ofício com demandas por estrutura. 4. RFFP. Januário topou gerenciar. 5. Venezuela. Douglas pedirá para SPEA planilhar e para grupo de apoio ao Welter e
fafá coopin.
14:40:34 Deltan é sim, orlando, é o 1º
14:50:10 Diogo 916438.pdf
14:50:53 Diogo deferida prisao do piloto
14:50:57 Diogo mas ainda nao cumprida
14:51:03 Athayde show diogo
14:54:45 Januario Paludo Posse do Luciano na SRDPF, dia 04 as 11 da manhã. Todos estão convidados.
16:32:46 Julio Noronha https://www.oantagonista.com/brasil/onyx-tenta-dissuadir-simone-tebet-de-disputa-com-renan/
19:31:21 Roberson MPF 
19:31:53 Diogo esse time vive bem
19:35:46 Roberson MPF Como tá a recuperação aí, Profe?
19:36:03 Diogo de vento em popa
19:36:14 Diogo aproveita pra jogar tenis comigo agora
19:36:18 Diogo tua unica chance de ganhar
19:40:42 Deltan Identificamos a fonte do vazamento dos dados da família Bolsonaro!! COAF e MP juntos!
19:44:25 Roberson MPF Hahahaha
19:44:38 Jerusa Kkkkkk
19:44:48 Roberson MPF Olha que eu vou buscar hein Profe... 

😂

19:58:31 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Que lugar show!
20:00:10 Isabel Grobba Bacana !!
20:01:02 Roberson MPF Massa né?!
20:01:07 Roberson MPF Leonel é nota 1000
20:02:09 Diogo 916652.odt
20:02:19 Diogo 916654.odt
20:02:20 Diogo 916655.odt
20:02:22 Diogo pessoal
20:02:27 Diogo releases para revisao
20:02:31 Diogo quem le?
20:02:32 Diogo paulete?



20:02:32 Diogo paulete?
20:02:59 Deltan pode deixar que vejo, como prov terá coletiva e PG não estará aqui
20:03:41 Deltan mas não faço questão não caso PG queira ver viu rs
20:17:52 Paulo Veja aí Delta, não consigo p amanha
20:47:07 Laura Tessler https://www.plural.jor.br/beto-e-fernanda-reaparecem-no-rio/
21:07:22 Paulo 916763.MP4
21:40:18 Deltan Sobre o novo juiz e o Júlio:
21:47:36 Deltan 916781.ogg
22:03:49 Orlando SP Orlando
22:03:49 Orlando SP Estarei em Curitiba na próxima sexta
22:03:49 Orlando SP Posso passar aí na FT lá pelas 11h ??
22:03:49 Orlando SP Perguntei ao Deltan mas ele não me responde
22:03:49 Orlando SP No zap
22:03:49 Orlando SP Para traçarmos uma pauta de futura viagem a Suíça (mantenha em off), vamos marcar uma viagem pelo ministério e oficiar vocês aí diretamente para nos acompanharem
22:03:49 Orlando SP Dr Sérgio vai também
22:03:49 Orlando SP Erika, estarei fora a semana toda )na próxima semana).
22:03:49 Orlando SP Agora estou em SP
22:03:49 Orlando SP Amanhã converso com eles, mas já adianto q o horário q for mais conveniente eles estarão lá.
22:03:49 Orlando SP Quanto à Suíça, temos muitos assuntos mesmo
22:03:49 Orlando SP Legal ! Tenho algumas consultas médicas ao longo do dia, razão inclusive de eu estar em Curitiba, mas entre uma e outra eu passo na FT
22:06:26 Laura Tessler 

😂 😂 😂

22:13:07 Laura Tessler Que história mais doida!!! Quanto aos juízes auxiliares, acho que tecnicamente não teria problema se o Bonat assinasse sozinho (ainda que os outros assessorassem). se assinasse junto, poderia
dar margem a questionamentos
22:14:39 Laura Tessler E esse Julio é mau caráter, hein?!
22:16:05 Laura Tessler Deltan, outra coisa: estava conversando com o pessoal aqui e acho que, antes da mudança de juiz, poderíamos ir lá falar com a Gabriela e agradecer expressamente todo o empenho dela nesses
meses.
22:19:13 Roberson MPF Caaaaaraca. Surreal
22:20:05 Roberson MPF O cara iria fazer e desfazer, ou melhor desfazer e desfazer
22:22:13 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Bizarro! O cara é muito perigoso mesmo, não está nem aí pra ninguém, nem pra corregedoria!
22:23:17 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Eu pensei aqui na possibilidade de criação do colegiado da lei 12.694, mas sem chances ne
22:28:12 Deltan Q ansiosa! Respondi ela no mesmo dia rs
22:28:58 Deltan Sem
22:29:07 Deltan Pq é sorteio e pode ir o Flávio
22:30:19 Deltan Combinei de levantarmos as pautas para a Erika. É um jeito de forçar a viagem do nosso lado tb, embora aposte q qdo RD souber que Moro vai, ela vai dar um jeito de ir tb
22:31:44 Deltan Quem é melhor pra organizar a pauta da Suíça? Orlando? Laura? PG?
22:46:06 Paulo Sexta eu estarei em.curitiba só de tarde
22:48:05 Paulo Pautas: Orlando e Laura que participaram da visita em dezembro em Brasília (e por sinal não compartilharam conosco as conclusões). Mas posso ajudar tb
22:48:37 Paulo Isso foi num momento que eu estava ainda decidido a sair 

😂

22:50:02 Paulo Como que transcreve isso mesmo? Senão escuto fds ao invés de assistir a um filme
22:54:04 Laura Tessler Posso ajudar a organizar no que precisar, mas acho que Orlando é quem tem a melhor noção de tudo que aconteceu até hoje (ECI, p.ex)
22:56:05 Orlando SP Não estarei na FT na próxima semana (olhe a agenda por favor!!!!), mas a pauta da Suíça com o DRCI é muito simples: discutir novamente a viabilidade do jit. De resto, conseguimos tudo
diretamente, inclusive a agilidade na tramitação das coopins.
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00:01:10 Deltan Tá todo engraçadinho o senhor agora que tá com os pés na mesa né...
00:01:57 Deltan Vou te ligar pra falar pq Vc não lê as mensagens mesmo 

😂

08:13:43 Paulo https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/novo-juiz-da-lava-jato-e-linha-dura-e-ja-julgou-casos-de-trafico-internacional-awlyjyaabd1dlur3rvzezmkzw/
08:28:17 Paulo temos um novo PGR: LIBONATI é candidato!
08:31:56 Jerusa To falando que tem muito candidato 

👀

09:21:58 Januario Paludo O júlio de Santa Catarina desistiu.
09:22:04 Januario Paludo O juiz.
09:24:50 Januario Paludo 
09:38:06 Jerusa 

🤔

09:46:52 Orlando SP Pessoal, duas coisas igualmente importantes: 1) alguém pegou o cabo de carregar celular que estava conectado em meu PC?; 2) tem alguém aqui como almoçar feijuca ou estão todos de mimi
em BSB?
09:48:05 Paulo Não e não, mas pode pegar aquele grande q deixei no micro da Isabel
09:48:53 Orlando SP Não também. Quero o meu!
09:52:07 Athayde 1- Eu
09:52:26 Athayde Ta na minha mesa
09:55:35 Orlando SP Penalidade: comer e pagar a feitura!
09:55:40 Orlando SP Feijuca
09:59:59 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Eu e diogo estamos em audiência que deve acabar depois da hora do almoço
12:08:23 Deltan Vou almoçar se alguém aguentar esperar chego 12.25
12:11:07 Welter Prr Se o Bonat quiser, ele pode desistir para o Friedman , e este para o Josegrei
13:03:06 Deltan Problema é que friedman não desistirá
13:04:05 Deltan Ele fala mas não faz muito. Até as decisões são favoráveis, mas não deu ritmo nas AIAs. E tem a questão política que não sabemos como pode impactar.
13:07:40 Welter Prr Kkk. Mas acho que no final é um bom dilema. Os que permaneceram, cada um com as suas circunstâncias, são bons nomes.
13:08:43 Deltan Concordo. Podíamos estar entre Júlio e Vandre rs
13:13:10 Januario Paludo Athayde, as offshores do Pauloservio de Vaz Arruda foram bloqueadas?
13:47:53 Deltan acordo com Petrobras sendo assinado hoje
13:48:04 Jerusa Acho que no Rio Na câmbio desligo
13:49:14 Laura Tessler 

👏 👏 👏

14:06:33 Januario Paludo Quem é o responsavel?
14:10:51 Paulo 

👏 👏 👏 ☺

14:10:51 Jerusa Quem me passou as informações quando fizemos a denúncia dele no caso da sargeant Marine foi o Timóteo
14:21:07 Deltan https://www.oantagonista.com/brasil/exclusivo-leo-pinheiro-entregou-o-judiciario/
14:32:45 Paulo Jerusa escondendo o jogo
14:40:00 Jerusa 

😳 🙄

14:40:11 Orlando SP Quem está com Marcio João de Andrade Fortes, supostamente operador de Serra?
14:40:11 Orlando SP Chefex, chegou uma comunicação espontânea da Suíça sobre MArcio Joao de Andrade Fortes. Por fazer referência à Odebrecht foi para o grupo do dr. Roberson/Julio. A Assessora Fernanda
disse que o caso não é deles e me passou para ver se era nosso
14:40:11 Orlando SP 
14:40:11 Orlando SP 
14:42:10 Paulo FT-SP
14:42:38 Paulo inclusive passei o contato de Dounia para eles conversarem diretamente, isso em novembro de 2018
14:42:47 Paulo bonita a intimidade entre assessor e procurador
14:43:36 Orlando SP Corretor automático garotão!
15:07:45 Januario Paludo isso quer dizer que os procedimentos em que os acionistas minoritarios reclamam perdas podem ser arquivados?
15:08:01 Januario Paludo os procedimentos aqui da ft, claro.
15:08:20 Laura Tessler Pace leaks
15:08:20 Laura Tessler https://crusoe.com.br/diario/filme-sobre-lula-palocci-pediu-patrocinio-a-empresarios-da-lava-jato/
15:10:14 Januario Paludo Ele nao fala da Schahin
15:11:14 Laura Tessler Nao fala de nada no acordo 

🙄

15:20:49 Januario Paludo nos anexos que ele entregou, não.
15:21:02 Januario Paludo e nos da pf parece que também nao.
16:02:11 Deltan Vamos arquivar, mas isso é outra coisa, distinta do acordo. Vamos fazer esses arquivamentos em separado e com menção superficial e incidental ao acordo. O Fabio está com o ICP que trata disso, Jan
16:12:08 Deltan Russa: Só pra registro, Malucelli me disse que pretendem votar a remocao em 8 de fevereiro. Bonat está convocado até 19 de fevereiro e pretende tirar uns dias de ferias antes de vir. Devo ficar até o
final de fevereiro pelo menos
16:12:53 Julio Noronha Excelente!! Pelo menos até o final de fevereiro
16:13:12 Deltan Caros, mais gente quer opinar no negócio do fantástico? Se não, vou decidir no cara ou coroa!
16:13:47 Jerusa Sou contra
16:14:05 Laura Tessler Tb não acho bom falarmos
16:54:05 Januario Paludo Conforme consignou o magistrado de primeiro grau na sentença, entendimento que não se altera com a absolvição pontual da ré, 'Não pode o advogado contratado, ciente dos crimes
praticados por Nelma, inclusive a utilização de pessoas interpostas para ocultar patrimônio, receber como pagamento de honorários veículo em nome de terceiro'. (APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5037440-
83.2016.4.04.7000/PR). Se a moda pega...
16:57:37 Welter Prr kkkk
17:21:33 Deltan Portaria da vinda do Jabur deve ser assinada ainda hoje
17:22:19 Deltan opa vamos aplicar pra LJ
17:29:33 Deltan Várias coisas boas hoje. Parece que Leandro vai dar certo de vir do MPDFT tb. Faleic om a PGJ
18:30:17 Athayde https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/23/governo-bolsonaro-apresenta-metas-prioritarias-para-os-primeiros-100-dias-da-nova-gestao.ghtml Conheça as metas Operação Lava Jato: Imediata
recomposição do efetivo policiais envolvido na operação, por meio de recrutamento para missões e remoções.
19:16:15 Deltan Pessoal super elogiando a Ana!!!!!
19:16:24 Deltan Orlando, Vc assustou a menina!!!
19:16:27 Deltan Posso conversar com ela??
19:16:30 Deltan Vamos tentar manter
19:17:02 Orlando SP Vá fundo!!!
19:17:28 Orlando SP Se conseguir mantê-la, pago um jantar
19:17:42 Orlando SP Leve Diogo para lhe ajudar
19:45:04 Deltan beleza, diante de toda confiança, jantar no durski!
19:46:22 Deltan Deu certo a renovação do Nelson do TJ que tá na secretaria tb!! (mesmo contra parecer contrário do RH deles)
19:47:27 Julio Noronha Muito bom! Nelson tb é muito elogiado
19:52:24 Roberson MPF Que massa!! Show Delta!!
19:59:41 Orlando SP Sim, apostado.
20:03:35 Deltan apostado não, foi uma promessa unilateral sua 

😂

20:04:50 Orlando SP Kkkk...
20:05:53 Orlando SP Na realidade, é uma proposta...é parece q vc a aceitou
20:06:02 Orlando SP Não precisa levar todos
20:06:21 Deltan promessa unilateral. Independe de aceitação
20:28:40 Athayde Parece q RD amanha vai atender alguns itens da carreira propostos na AGE. Seria importante ver a questao da substituicao na FT. Senao ficaremo defasados demais na propria casa
20:29:40 Deltan isso depende de lei não tatá?
20:29:49 Deltan Alguém tava vendo isso com Nicolao, acho que januário
20:30:11 Athayde N
20:40:45 Deltan 917540.ogg
20:42:06 Deltan 917542.ogg
20:52:31 Athayde Pessoal, boa noite. Segue o convite pro aniversário da Angelina, dia 17/02, em Salvador. Se conseguirem ir (sabemos que é difícil) será uma honra. 

😊 😊

 
21:00:19 Welter Prr Athayde Confirmo presença Mas faltou o localizador da passagem!
21:01:47 Athayde 

😳

21:04:20 Jerusa Poxa Tata
22:36:47 Deltan Cadê minhas passagens tb!! Pode ser milhas!!
22:36:59 Deltan Debate atual: https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2639
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10:15:59 Laura Tessler https://epoca.globo.com/guilherme-amado/quem-sao-os-pre-candidatos-pgr-na-sucessao-de-raquel-dodge-23396460
10:20:09 Jerusa Deltan é candidato e nem nos avisou?! 

😳

10:25:36 Paulo Patifaria
10:26:32 Paulo Delta vamos.tentar a reunião agu/cgu na semana de 4 a 8 fevereiro? André Luis falou que quarta e quinta é ruim por causa do stf e que se Wagner não puder ele vai logo
10:31:55 Jerusa https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/gestao-bolsonaro-muda-lei-e-assessores-poderao-impor-sigilo-a-dados-do-governo.shtml
10:32:43 Paulo Ou sexta 15/02
10:44:13 Diogo 

👊 👊

10:44:45 Deltan Tata, da pra adiantar a reunião com Vilar do?
10:44:53 Deltan Vilardi?
10:51:52 Deltan https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/bc-quer-que-banco-filtre-dado-do-coaf-e-deixe-de-vigiar-parente-de-politico.shtml
10:53:15 Julio Noronha Perguntamos ao pessoal do BACEN do LINA se isso é sério
10:54:02 Paulo mais um trabalho para o super 4º ofício de atos da PRDF!
10:54:31 Paulo Dia 14/02 vou a reunião com Luiza sobre isso no Bacen
10:55:56 Julio Noronha PG, como estamos vendo aquela investigação dos bancos, eu e Rob gostaríamos de ir. Vc acha q é possível?
10:56:56 Paulo acho uma ótima! vou falar com Luiz (ela está de férias)
10:57:10 Roberson MPF Boooua, PG!
10:57:35 Paulo https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bc-submete-a-consulta-publica-proposta-para-aprimorar-regulacao-contra-lavagem-de-dinheiro,70002683919
10:58:12 Paulo por enquanto é uma consulta pública
10:58:48 Julio Noronha Show!!!
10:59:13 Julio Noronha Conforme Edital de Consulta Pública 70/2019, de 17 de janeiro último, o Banco Central submeteu a consulta pública minuta de circular dispondo sobre a implementação, por parte das
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de política, procedimentos e controles internos voltados à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou
ocultação de bens, direitos e valores, previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, matéria disciplinada atualmente por meio da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009. A
proposta de ato normativo aprimora a regulamentação em vigor, visando a aumentar a eficiência e a efetividade dos procedimentos e dos controles voltados à PLD no âmbito do SFN, sendo mais enfática na
abordagem com base no risco, levando em conta a experiência na aplicação das normas em vigor, bem como as discussões sobre a matéria, tanto no âmbito interno (especialmente por meio da Estratégia Nacional de
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro), quanto no âmbito externo (notadamente no Grupo de Ação Financeira Internacional – Gafi). O prazo final da consulta é 20 de março próximo. Veja outros
comentários na matéria sobre o assunto publicada na edição da última sexta-feira (dia 18 de janeiro) do jornal Valor Econômico. Segundo essa matéria, a principal novidade da minuta de norma é a exigência para que
os bancos passem a classificar clientes, operações, produtos, funcionários e prestadores de serviços em categorias de risco para a lavagem de dinheiro e terrorismo, e adotem procedimentos de controle compatíveis
com essa exposição, mais ou menos reforçados de acordo com cada situação.
10:59:13 Julio Noronha Prezados Doutores. A norma vai mudar. Oportunidade de influir.
10:59:29 Julio Noronha Msg do Rafael do BC 

👆

11:03:04 Deltan Não me avisaram!! Vou começar a ligar para dar parabéns de aniversário pra todos os colegas e mandar parabéns na rede pra qq coisa q alguém faça então!!
11:06:42 Deltan Pode marcar
11:09:16 Paulo 4 a 8 fevereiro, alguém vetará essas datas? pela agenda só Orlando e Felipe não podem (mas não íamos nunca conseguir reunir todos)
11:10:58 Jerusa Tem que começar a campanha com brigadeiros semanais para os coleguinhas de FT 

😊

11:13:19 Deltan Para ganhar todos, já baixei a norma de que aniversariantes devem trazer. O problema é q não cumprem! Ninguém me obedece !!
11:13:50 Deltan Cata, Isabel, Mairia, Liliana... todos devendo
11:14:00 Jerusa 

👀

11:14:19 Orlando SP Eu veto
11:14:28 Orlando SP Joga para o dia 15/2
11:18:03 Paulo alta chance de vc não aparecer... mas tudo bem
11:18:06 Paulo 15/02 ok p todos?
11:19:52 Deltan Ok
11:32:12 Diogo 917705.odt
11:32:26 Diogo prezados, preparei esta minuta de release das duas denuncias da operação integração
11:32:36 Diogo welter revisou a denuncia
11:43:01 Athayde Por min ok
11:43:15 Deltan tatá cade Vc?
11:43:23 Deltan vim aqui só pra ti ver
11:44:26 Athayde N posso e gostaria de participar
11:44:42 Athayde 4 a 8 posso
11:45:59 Paulo nunca todos poderão, e estamos tratando de dois ministros... então darei ambas as opções de ambas as semanas e vemos qual eles podem, pode ser?
11:46:22 Athayde Ok.
12:03:31 Januario Paludo 4 a 7 estarei aqui.
12:56:24 Jerusa https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/24/coordenador-da-lava-jato-na-pgr-critica-pedido-de-flavio-bolsonaro-ao-stf-e-sai-em-defesa-do-coaf.ghtml
12:57:19 Roberson MPF 
12:57:20 Roberson MPF Caraaaaaca
12:57:40 Roberson MPF Essas aspas vão esquentar o trem
12:59:27 Laura Tessler Raquel deve estar dando pulos de 100m.
13:01:16 Jerusa 
13:02:28 Laura Tessler Hummm... tá muito mansinho
13:59:22 Deltan Cata e Dioguito, cade Vcs pra reunião? bora
14:00:23 Deltan hahahaha
14:01:59 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba aqui
14:11:26 Welter Prr Diogo e Felipe, Mandei a nova revisão. Qualquer coisa me liguem Abc
14:15:43 Januario Paludo Fiquei em dúvida quanto ao acordo do Luiz no âmbito cível. O acordo complementar não trata, ao menos repete, os aspectos cíveis que dizem respeito à reparação do dano. E também não
dizem quem vai executar (e para onde vai entrar) o valor da reparação - se para nós ou para a PGR.
14:30:12 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba o PG pode dizer melhor, mas acredito que não constou pq a reparação cível do dano tb fez parte do acordo da pgr
14:31:06 Paulo não entendi bem a dúvida Jan... o acordo cível é basicamente a cláusula da improbidade que existia no acordo criminal, destrinchada para fazer parte de um acordo em separado
14:31:33 Paulo não é autônomo, é complementar ao criminal, e fizemos apenas pq o Fachin não quer ver a cláusula cível no stf
14:32:07 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Cláusula 1ª - O MPF promove, por meio deste Acordo, o interesse públic na investigação e na punição de crimes contra a administração pública, de lavagem de dinj//ro e
praticados por organização criminosa, inclusive no que diz respeito à sua reperc4ís nas esferas cível eleitoral, tributária, administrativa, disciplinar e de responsabilidade.
14:47:50 Januario Paludo sim, mas se estamos fazendo um acordo cível, temos que falar de todas as possibilidades cíveis, inclusive a reparação do dano, nem que ele seja repetitivo. Não estamos dizendo que para o
MPF é suficiente o que foi acordado no acordo criminal, por exemplo.
14:48:23 Januario Paludo E nós ficamos só com o trabalho de propor a ação declaratória, mas não como responsáveis pela recuperação de ativos. é isso mesmo?
14:48:33 Januario Paludo recuperação ao menos do dano causado (parcial).
14:56:01 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba entendo, lá foi estipulado o valor de 5 milhões para cada um a título de reparação do dano e 10 milhões para cada um a ttítulo de multa. Seria o caso de pedirmos mais
um valor aqui então com condição do acordo cível?
14:56:19 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba *como condição
14:59:51 Januario Paludo Se isso é cível, ao menos temos que ratificar.
15:05:47 Orlando SP Alguém tem conta na CEF? Têm algum contato com gerente bom para orientar sobre eventual financiamento de terreno/residência? Nós temos alguma tx melhor em razão da associação? Tks,
15:29:38 Diogo tinha medico
15:29:47 Diogo tecnicamente, estou de atestado.. kk
15:32:49 Paulo Jan, explica melhor... se quiser conversamos na semana do dia 4. Não entendi bem, pois essas questões estão tratadas da mesma forma com que são tratadas quando o fazemos o acordo conjunto
criminal/cível. Só está um pouco mais extenso pela necessidade de prever as regras de restrição ao uso das provas; no mais não muda nada
15:36:45 Januario Paludo Então, antes nós submetíamos à CCR o acordo de colaboração criminal para efeitos cíveis. Eles tinham o controle de todo o acordo. Agora estamos mandando metade do acordo e eles nem
vão ficar sabendo quanto ficou fixada a indenização. Se eles vão homologar exatamente essa cláusula de indenização que está no acordo criminal ela tem que estar transcrita no acordo cível para ter efeitos.
15:37:11 Januario Paludo E para poder ser homologada.
15:40:37 Paulo Entendi! Tem um porém aí; quando fizemos igual com a OAS anexamos o acordo criminal, para a Câmara ter conhecimento. Porém nesse caso o acordo criminal ainda não está "compartilhado
conosco"... então estávamos submetendo sem o criminal. Talvez fosse o caso apenas de trasncrever mesmo, apenas para a Câmara ter conhecimento, embora por outro lado estamos dizendo lá que as penalidades e
ressarcimento são as previstas no acordo criminal! Até imaginei que a CCR poderia pedir esse esclareceimtno, e pensei em nesse momento sugerir que a própria CCR pedisse cópia à PGR. A questão é que esse foi
feito às pressas por conta da estratégia que foi colocada de fazer algo urgente em face do cidadão do Senado...
15:41:45 Januario Paludo sei, mas os dois anexos não citam o operador, so o cidadao. Então, não podemos usar.
15:42:37 Paulo daí refizemos os depoimentos no cível, conforme estratégia que o pessoal deliberou em reunião!
15:44:16 Januario Paludo OK, sem problemas. A câmara vai questionar. como já está assinado, tem que mandar com essa informação, mas acho que nos próximos, se vamos fazer acordo cível, temos que falar sobre
todos os efeitos cíveis do acordo criminal para ele não ficar capenga.
15:44:27 Januario Paludo S.M.J.
15:45:52 Paulo acho bom! é só questão de reproduzir
15:45:54 Paulo 
16:53:08 Deltan https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/01/23/trf-4-nega-recurso-de-delubio-soares-contra-condenacao-na-lava-jato.ghtml
16:55:59 Deltan Nao é o caso... normalmente negociamos em conjunto ambas as coisas. Poderíamos fazer isso só se ficasse claro na negociação...
16:56:07 Deltan tem que ver c quem negociou
16:56:34 Deltan tenho uma gerente amiga que é esposa do hadler. Já trabalhou na superintendência e é bem ligada
16:56:44 Deltan kkk
16:57:41 Deltan acho que tem que colocar o contexto...
17:04:03 Paulo negociação única, como fazemos em todos os casos. apenas separamos o crime do cível exclusivamente pq o fachin passou a não aceitar em conjunto
17:23:37 Deltan Caros, pensamos em fazer uma nota curta de boas-vindas ao Bonat
17:23:53 Deltan Vejam o que acham... seria para amanhã pela manhã... tudo indica que ele não vai desistir
17:23:54 Deltan Força-tarefa congratula Luiz Antônio Bonat por assumir a titularidade da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba Juiz substituirá Sergio Moro na condução das investigações e processos da operação
Lava Jato Os procuradores da República que integram a força-tarefa Lava Jato no Ministério Público Federal em Curitiba congratulam o juiz federal Luiz Antônio Bonat por assumir a titularidade da 13ª Vara Federal,
antes ocupada por Sergio Moro, atual ministro da Justiça. O fato de se tratar de juiz mais antigo da 4ª Região, seção judiciária que engloba os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, denota a
experiência do magistrado, que tem um histórico de atuação independente e imparcial. A disposição para assumir tamanha responsabilidade, ao oferecer seus mais de 20 anos de experiência profissional para servir a
sociedade em um caso que tem sido acompanhado com especial atenção no Brasil e no exterior, reforça o compromisso do magistrado com a Justiça e o país.
17:26:13 Deltan Alguém se opoe?
17:27:22 Paulo poderiam vcs se reunirem aí e deliberar sobre isso? a questão é, quanto mais explicamos mais damos na telha da intenção de contornar o foro... amanhã estou aí se quiserem na reunião geral (mas não
precisam de mim, pois essa estratégia não acompanhei, só "cumpri" a deliberação de fazer acontecer)
17:27:44 Paulo tá ótimo
17:28:42 Deltan Quem tá conduzindo isso então?
17:29:05 Deltan Eu tô fora pq não toco nas questões do acordo dos Luz
17:29:15 Paulo o acordo cível eu e Cata
17:29:31 Paulo mas a questão de correr para contornar o foro (que nem sei se precisa mais) eram vc e Cata
17:29:31 Paulo rs
17:29:33 Julio Noronha Achei boa tb
17:30:19 Welter Prr Manda ver. Só espera sair a confirmação
17:31:13 Laura Tessler Gostei! Sugiro colocar um parágrafo elogiando a dedicação e seriedade da Gabriela nesse período de vácuo
17:31:21 Paulo boa!
17:31:29 Deltan Achamos melhor não aqui
17:31:36 Deltan Pq não saiu e continuará substituindo
17:32:06 Deltan Tem a questão do futuro e de enterrar ela como sefosse fim dos serviços qdo não é
17:32:15 Deltan A situação dela segue igual
17:33:15 Athayde Tb acho q n. É servir café frio com ela em exercicio
17:42:31 Deltan Portaria do Jabur assinada. Chega 13/3
17:44:02 Jerusa Gostei da nota É amanhã o prazo de desistência?
17:50:23 Deltan até hoje fim do dia
17:51:09 Jerusa 

🙏

18:02:56 Deltan O TRF4 irá decidir a remoção no dia 08.02. Talvez fosse conveniente aguardar até lá pra soltar a nota
18:05:29 Julio Noronha Acho melhor aguardar a decisão oficial
18:06:40 Deltan Por outro lado, a imprensa toda vai nos demandar... é ruim sair "o mpf não quis se manifestar" sobre o novo juiz... pode parecer falta de apoio... Vou fazer assim: vou segurar e se imprensa questionar,
soltamos a nota
18:07:07 Deltan https://oglobo.globo.com/brasil/motociclista-da-velha-guarda-provavel-substituto-de-moro-tem-fama-de-discreto-dedicado-23395967
18:41:33 Welter Prr Tambem gostaria de ir nessa reuniao
18:43:21 Deltan Nunca vi um jornalista tão bem informado e um retrato tão bem feito da RD. Sou contra fazer nota. Alguém quer defender a nota? Por mim, digo a RB que avaliamos e entendemos que a reportagem
é muito mais abrangente e a nota só chamaria ainda mais atenção para a matéria, o que é verdade
18:43:21 Deltan Deltan, não sei se vcs viram essa matéria. Fala da FT Curitiba. Eu acho que vcs. Ft deveriam soltar uma nota ou esclarecer a imprensa que nunca houve aqui da nossa parte nem da PGR qualquer
embaraço ao trabalho de vcs, pelo contrário.
18:43:21 Deltan http://anpr.empauta.com/e2/standard/noticia/mostra_noticia_e2.php?autolog=eJwzMDAwNTExMDQyNzA3MjC0BLJMAClEA--2FI--3D&cod_noticia=1901241548318766008
18:45:16 Laura Tessler O mundo da voltas...agora querem nossas notas 

😂 😂

18:46:35 Jerusa Fala da cooperação internacional e do caso do PGR do Peru Ou seja, a matéria só fala verdades. Vamos fazer nota para ratificar a matéria?
18:47:36 Jerusa https://www.buzzfeed.com/br/severinomotta/dodge-antecipam-debate-sobre-lista-triplice
18:59:17 Paulo Pessoal , vejam essa ação 5 da ENCCLA 2019 : Ação 5: Padronizar procedimentos para acesso das instituições de controle, fiscalização e persecução aos bancos de dados e aos extratos bancários que
envolvam recursos públicos Coordenação: MPF Colaboradores: AGU, AJUFE, AMB, AMPCON, ATRICON, BB, BCB, CAIXA, CGM/SP, CGU, CNPG, CNMP, CONACI, FEBRABAN, FOCCO/SP, INSS, MPM.
MP/SC, PC/SP, PF, RFB, SECONT/ES, TCU
18:59:17 Paulo Alguém gostaria de participar ?
19:24:56 Welter Prr O Alfredo e a Branquinho foram referidos nominalmente. A SCI também. Vão largar nota? Vai ter que sair várias... Concordo com o Deltan, a nota só vai chamar atenção para a reportagem
19:26:54 Laura Tessler Adorei a reportagem!
19:26:56 Welter Prr Paulo Tenho interesse. Sabe me dizer como vai funcionar?
19:27:23 Paulo boa Welter, não sei de nada! rs
19:27:43 Welter Prr Kkk
22:14:54 Diogo 
22:15:07 Diogo Piloto usando celular em casa
22:15:46 Laura Tessler 

👊 👊 👊

22:15:55 Laura Tessler Já tem data, Diogo?
22:18:39 Diogo Amanhã cedo
22:19:39 Laura Tessler Showww!!! Parabéns!!!
22:33:58 Deltan Top demais
22:39:01 Jerusa Top!
22:39:10 Athayde 

👊 👊

22:39:19 Roberson MPF Massa!!!
22:39:35 Julio Noronha 

💪 👊 👊 👊

22:42:59 Deltan Olha como a prisão será na sexta, não sei se não devemos oferecer a denúncia à tarde Diogo...
22:43:14 Deltan Se bem que fds será Fux
22:43:29 Deltan Prepara já aquele pedido pra oficiar o presidente do STF
22:43:57 Deltan Dai imploramos pro juiz pra sair amanha e avisamos Fux, e nesse caso já até aviso que haverá denúncias fortes e tal
23:02:17 Deltan Embora nem todos tenham respondido, achei melhor enviar logo, e RB retornou. Envio para conhecimento até para saberem que ela surpreendentemente não consegue enxergar o que é tão óbvio para
nós.
23:02:17 Deltan Oi Raquel, desculpe a demora. Vi sua mensagem e fui absorvido por outras coisas. Lembrei só agora há pouco quando vi a pendência da conversa sobre a execução provisória nas minhas notas...
Parece-me que a reportagem é muito mais abrangente. A matéria cita nominalmente até mesmo Vc, Alfredo, SCI e a FT do RJ. Uma nota só chamaria ainda mais atenção para a matéria, que não tinha e não teria visto
provavelmente se Vc não me enviasse... Vou submeter de todo modo ao grupo e se a visão dos colegas for diferente, retomamos. Bjs
23:02:17 Deltan Deltan, agradeço sua atenção. Confesso que quando vi um artigo construído de forma maliciosa e mentirosa, fiquei indignada. Divulgado pelo site da ANPR quando nem ainda era de acesso público
fiquei mais indignada ainda. Eu falei no impulso. Uma nota pode até trazer evidência há algo mentiroso. No mais, no dia a dia de vcs é possível vcs informarem com transparência a interlocutores e a imprensa como e
a relação nossa de trabalho e com a PGR. Um abraço e desculpe eu ia lhe mandar uma msg antes mas esqueci. A matéria é muito ruim não porque fala mal da PGR, acho que críticas são naturais e bem vindas. Mas
porque constrói um contexto ardiloso de inverdades e coloca nomes e situações como se verdade fossem. Não precisa consultar os colegas, acho que a PGR não pretende nem responder a isso. Inclusive, checamos e
os dados de investigações, etc são inclusive mentirosos

😞

23:02:17 Deltan Obrigada pela atenção!
23:02:51 Deltan (Ela mandou cedo e esqueci mesmo)
25 Jan 19
07:06:31 Diogo Piloto preso
07:07:10 Julio Noronha 

👏 👏 👏 👏

07:07:14 Roberson MPF 

💪 💪 👊 👊 👊

07:08:04 Jerusa 

👏 👏 👏 👏

07:26:45 Laura Tessler Sensacional!!!! 

👏 👏 👏

08:00:58 Paulo Uhuuuuu
08:32:18 Deltan 

👊 👊 👊 👊 👊 👊 👊 👊

08:42:15 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Booouuuaaa
09:15:55 Athayde Parabens, Diogo. Top
09:20:46 Paulo O almoço comemorativo onde será?
09:22:38 Deltan Pessoal temos risco GM. Ele teria que quebrar as férias e plantão para soltar BR. E pular as instâncias. Se soltarmos a denúncia hoje, dificultamos, mas perdemos de ter mais espaço pela denúncia em
dia separado da prisão. Se soltarmos segunda, temos mais espaço, mas tem a infinitude do fds no meio. Opinem por favor. Acho que devemos prestigiar a opinião do Diogo nisso, mas é bom termos alguma massa
crítica pra essa decisão.
09:22:56 Deltan Diogo, avisa quando protocolar o pedido de ofício pro STF.
09:24:06 Athayde Eu mandaria uma denuncia hj. Dps ajuizamos a outra.
09:24:58 Athayde GM pode espumar tanto a ponto de trancar a investigacao.
09:26:29 Deltan A prisão aponta fatos bem mais restritos do que a denúncia http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/beto-richa-e-preso-na-58a-fase-da-operacao-lava-jato
09:34:07 Welter Prr Beleza Diogão! E isso com um braço só!!!
10:07:33 Diogo Isso
10:07:39 Diogo Tem q entrar forte agora
10:07:50 Diogo Depois nem tempo haverá
10:07:57 Diogo A esperança é o fux
10:08:04 Diogo O pedido de ofício já foi
10:13:28 Roberson MPF Também acho que náo vale o risco da espera. Vale maos denunciar hoje e mostrar que o caso é robusto para manter essa prisáo pelos primeiros 30 dias (que sáo mais críticos)
10:17:04 Diogo 
10:17:24 Diogo Requiao dizendo q a prisão eh injusta
10:27:28 Welter Prr Diogo Pode me mandar a decisao da prisao?
10:28:23 Diogo 918815.pdf
10:36:15 Roberson MPF Tá tirando onda que ele acorda tarde
10:36:41 Roberson MPF Mas logo ele vai criticar a prisão, pois ambos tem em comum uma condição: recente perda de foro
10:36:43 Orlando SP 
10:36:52 Orlando SP Quero conversar na reunião sobre isto
10:49:38 Laura Tessler Concordo
12:22:04 Paulo Já foram almoçar?
12:23:36 Diogo nota da imprensa da defesa do piloto
12:23:36 Diogo 1- Os fatos que conduziram à prisão do ex-Governador são antigos. Sobre eles, todos os esclarecimentos foram por ele devidamente esclarecidos, não restando qualquer dúvida quanto à regularidade
de todas as condutas praticadas, no exercício de suas funções. 2- Mais do que isso. Os fatos ora invocados já foram anteriormente utilizados, na decretação das medidas cautelares expedidas contra o ex-Governador.
Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar referidas medidas, reconheceu a flagrante ilegalidade na ordem prisão decretada. 3- Na realidade, a prisão requerida pelo Ministério Público Federal
afronta o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com o evidente objetivo de desrespeitar os julgamentos proferidos pela Suprema Corte, sobre o tema. 4- No mais, o pedido se lastreia em ilações do MPF,
exclusivamente suportadas em falsas e inverídicas informações prestadas em sede de colaboração premiada, por criminosos confessos. 5- Em síntese, a prisão se baseia em fatos absolutamente requentados, carentes
de qualquer comprovação e sobre os quais o Supremo Tribunal Federal já decidiu, no sentido de que os mesmos não justificam a decretação de prisão. 6- A defesa confia que o Poder Judiciário reverterá a ordem de
prisão, que não atende a qualquer dos pressupostos exigidos em lei."
12:23:42 Diogo ja preparei a resposta
12:27:39 Deltan A melhor resposta será a denúncia hoje
12:27:46 Diogo Em atenção à nota à imprensa divulgada pela defesa do ex-governador Beto Richa, o MPF vem esclarecer que: 1- diferentemente do alegado pela defesa, os fatos que embasaram a prisão preventiva
são novos e inédito, não tendo sido usados para decretação de medidas cautelares anteriores. Vale frisar que um dos fatos que embasa o pedido de prisão consiste numa tentativa de influência em um depoimento
testemunha ocorrida no dia 8/8/2018. Além disso, em fevereiro de 2018 o ex-governador Beto Richa assinou um aditivo com a Econorte que desonerou a concessionária da realização do contorno norte de Londrina,
obra orçada em R$ 120 milhões, que foi retirada do contrato sem nenhum ônus para a concessionária. 2- ainda diferentemente do alegado pela defesa, o Supremo Tribunal Federal jamais reconheceu a ilegalidade de
ordem de prisão anterior decretada em face do ex-governador ou de pessoas a ele relacionadas. O que existiu foi uma decisão de soltura geral assinada pelo min. Gilmar Mendes, atendendo a um pedido endereçado
diretamente pela defesa, que passou por cima de todos os princípios constitucionais e legais do devido processo legal, que exigem sorteio e livre distribuição dos feitos judiciais, conforme prevê a legislação e a
Constituição Federal. Mais do isso, a ordem de soltura anteriormente na Operação Integração desrespeitou a prevenção do Min. Luis Barroso, que era o relator original que deveria analisar as referidas ordens de
solturas. Não suficiente, passados quatro meses, em que pese os recursos apresentados pela Procuradoria Geral da República, essas polêmicas decisões de solturas não foram submetidas pelo referido Ministro Gilmar
Mendes ao julgamento pelos demais ministros do STF, caracterizando situação de flagrante ilegalidade e estando longe de caracterizar a posição da Corte Suprema sobre o mérito de medidas cautelares anteriormente
decretadas. 3- Além disso, também diferentemente do alegado pela defesa, o investigado Carlos Alberto Richa e o contador Dirceu Pupo Ferreira não apresentaram nenhum esclarecimento sobre a origem dos R$ 2,5
milhões em dinheiro em espécie usados na compra de imóveis em Curitiba e Balneário Camboriú. Oportunizada a chance de esclarecimentos nos depoimentos de Dirceu Pupo Ferreira e Carlos Alberto Richa, ambos
utilizaram o direito constitucional de ficar em silêncio. 4- Nesse contexto, a Força Tarefa da Operação Lava Jato reafirma o seu compromisso com a Justiça e com o combate à corrupção no Brasil e no Paraná.
12:27:48 Diogo q tal?
12:28:37 Roberson MPF Cavando a conexão com o GM
12:28:37 Roberson MPF https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/01/25/em-nota-beto-richa-diz-que-prisao-afronta-decisao-de-gilmar-mendes.ghtml
12:30:04 Deltan Vamos incluir o que for na nota da denúncia
12:30:31 Laura Tessler Tá em Bsb?
12:30:56 Laura Tessler Estamos saindo agora do curso e vamos almoçar
12:31:06 Paulo Curitiba!
12:31:25 Jerusa 

👀

12:31:29 Paulo Já vi que mais uma vez serei o único na FT
12:39:26 Deltan Coletiva unificada no MPF às 16h
13:38:06 Roberson MPF Msg de colega de concurso: “Ontem no coquetel eu e alguns colegas ouvimos a Raquel dizer a seguinte frase: “A ditadura da primeira instância não faz bem ao MPF. Nem tudo que vem da
primeira instância é bom. É preciso harmonizar a primeira instância com as câmaras”.”
13:39:27 Athayde Bizarro
13:39:36 Jerusa Jesus
13:39:41 Jerusa A mulher enlouqueceu
13:40:01 Athayde a carreira tem que tomar conhecimento deste pensamento
13:40:06 Jerusa Se esse monstrengo dela passar no conselho, é o fim da independência funcional
13:50:13 Laura Tessler Que bizarro!!! Declarou guerra à FT
13:53:04 Januario Paludo Isso
14:35:28 Athayde Pessoal, sobre a substituição na FT. Januário conversou com Nicolao, o qual pediu um projeto para pagamento da substituição. PARA ONTEM. Alguem se propõe a fazer? Deve ser para inserir no
bojo das discussões que ocorreram ontem e quer desaguarao no CSMPF
14:38:40 Jerusa A ideia da Raquel é péssima, pois propôs ofícios temáticos regionalizados para serem providos 0por colegas indicados pelas câmaras eaprovados pelo conselho. Ou seja, controle da cúpula na 1a
instância. Cuidado se forem propor algo para FT nesse contexto.
14:41:50 Paulo Precisamos de ideias aqui, lembrando que os maiores interessados são os que estão em lotação provisória. Tem que pensar em como redigir para contornar a questão de estarem em um ofício único (do
Deltan). Acho que existe algum óbice legal e não daria para ser simplesmente um substitui o outro.
14:42:45 Januario Paludo Isso já está no manual das fts que escrevemos no século passado.
14:43:13 Januario Paludo Voandoooo....
14:44:07 Jerusa Mas da forma ampla que ela quer fazer, sem estudo das realidade, com controle da cúpula, há clara violação ao princípio do promotor natural e à independência funcional
14:44:47 Jerusa Uma coisa é FT onde precisa Outra é criar 200 ofícios temáticos para controlar a atividade fim e justificar pagamentos que poderiam ser feitos muito mais facilmente de outras maneiras
14:48:26 Deltan 919008.odt
15:04:08 Deltan e eu!!
15:07:00 Laura Tessler Januario (nosso Sub e futuro conselheiro), não anima a fazer a minuta da resolução? Podemos também trocar ideia com o pessoal do Rio para faErmos a resolução
15:10:40 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba rompimento de barragem, estão falando em mais de 200 mortos
15:14:00 Roberson MPF to lendo, Delta
15:20:35 Jerusa Tragedia anunciada pela falta de responsabilização em Mariana 

😥

15:21:53 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba triste revoltante ao mesmo tempo
15:24:17 Roberson MPF Algumas consideracoes em amarelo, Delta
15:24:28 Roberson MPF 919124.odt
15:24:33 Roberson MPF Tá bem bom o Release! Mas longo
15:25:09 Roberson MPF Pensei no que poderia ser deixado de fora, mas tive dificuldade...
15:25:15 Roberson MPF Tá tudo bem concatenadinho
15:42:08 Januario Paludo Posso não gostar da proposta ou da Raquel, mas nem por isso faço oposição cega.
15:42:08 Januario Paludo O princípio do promotor natural não quer dizer imutabilidade nas regras e na distribuição. O que se exige é que as regras sejam prévias a distribuição e que elas sejam obedecidas. Alteradas
as regras de distribuição, o qie e da competência do Csmpf, somente aquilo que já foi distribuído e que não pode ser atingido. Mesmo assim, o principio do promotor natural não é absoluto e cede em face do interesse
público e por voto de 2/3 dos membros do conselho. A câmara tem a atribuição constante na lei complementar de decidir sobre distribuição especial. Está no art 62 se não me engano. Está tudo no livrinho que
escrevi: “ forças-tarefas e direito comparado”. Capítulo 2 e 3.
15:42:08 Januario Paludo A cúpula exerce naturalmente o controle da instituição e nós participamos disso com nossa democracia representativa. No Csmpf ganha o mais votado e na pgr o escolhido pelo PR.
Gostemos ou não, temos apenas independência quanto ao mérito do que fazemos, ainda que a cultura criada pela esquerda na casa entenda pela independência absoluta. Contra a visão de que somos ilhas em nosso
próprio universo, temos as câmaras de coordenação. Se examinarmos qualquer MP, existe uma coordenação do que fazer, embora em mínima intensidade de como fazer.
16:16:18 Diogo denuncia pra assinar no unico pra quem esta em curitiba
16:17:25 Isabel Grobba E tudo com fins eleitorais!
17:10:45 Deltan Robinho obrigado pelos inputs na nota tb
17:20:48 Welter Prr Coloca meu nome que eu assino
17:21:39 Roberson MPF 

👍 😊

17:22:27 Diogo ok
17:23:39 Diogo ta la welter
17:24:08 Athayde Assinado
17:28:58 Welter Prr Assinado
18:00:13 Deltan olhem esse novo trecho do release
18:00:16 Deltan corrupção mata
18:00:30 Deltan Mortes – Conforme dados da Polícia Rodoviária Federal (relatório anexo), houve um total de 1.714 mortes em rodovias federais do Anel de Integração, nos últimos 5 anos. No mesmo período, nos
trechos de pista simples do Anel de Integração, 403 pessoas morreram em colisões frontais, tomando em conta apenas os trechos de rodovias federais – 23% das mortes correspondem a colisões frontais em trechos de
pista simples. O número de mortes totais, quando acontecem as devidas duplicações, caem drasticamente. Por exemplo, em um trecho duplicado (BR 277, Km 655.2-666.5), o número de mortes caiu mais de 70%.
Foram 14 entre 2012 e 2013, antes da duplicação, e 4 em 2017 e 2018, após as obras. Em outro trecho (BR 277, Km 665.5-674.8), a redução das mortes totais foi de quase 60%. Houve 17 mortes entre 2009 e 2011,
enquanto apenas 7 mortes entre 2014 e 2018, depois da duplicação. Num terceiro trecho (BR 476, Km 170.2-173), as mortes caíram 73%. Ocorreram 113 mortes durante os anos 2009 a 2011. Depois da duplicação,
foram 31 mortes entre 2015 e 2017. Quando se trata de mortes por colisão frontal, a redução de mortes é ainda mais incisiva. Num trecho de 5 quilômetros duplicado (BR 277, Km 665.5 a 674.8), entre 2007 e 2011,
houve 24 colisões frontais. Depois da duplicação, entre 2014 e 2018, esse número baixou para apenas 3 colisões frontais. Ou seja, uma redução de quase 90%.
18:02:14 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba toooppppp
18:02:22 Athayde 

👍 👍

18:02:36 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba estabeleceu relação direta entre corrupção e mortes no trânsito
18:03:30 Deltan é talvez nosso caso em que é mais evidente a relação
18:04:18 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba dá até pra adicionar na denúncia a imputação dos homícidios com dolo eventual
18:05:35 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba e mandar tudo pro júri por conexão, imagina os jurados julgando a corrupção hehehe
18:15:53 Laura Tessler Kkkk
18:18:56 Deltan Eu gosto da ideia, selecioandno só os mais importantes responsáveis... umas 10-12 pessoas. Após condenação, como Tatá disse, pra evitar vis atrativa do júri.
18:19:04 Laura Tessler Excelente exemplo a ser explorado por jornalistas
18:19:28 Deltan e preferencialmente redigida por algum colega que nos apoia, tipo Andrey B Mendonça ou os colegas do interior que estão no caso, pra não tirar nosso foco da expansão da corrupção
18:20:42 Athayde acho que vale a pena pensar seriamente nisso.
18:22:57 Deltan Cata, e o pedido pra mandar o BR pro cadeião? rs
18:27:18 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba protoclado e vara avisada, fiz sucinto e certeiro
18:27:20 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seus Procuradores da República signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, comparece perante
Vossa Excelência para dizer e requerer o que segue. Chegou ao conhecimento deste órgão ministerial que o preso CARLOS ALBERTO RICHA encontra-se custodiado na sede da Polícia Militar do Estado do
Paraná.1 Entretanto, a custódia do preso no referido local não se justifica e, além disso, coloca em risco a efetividade da medida cautelar decretada. Como cediço, o custodiado foi Governador do Estado do Paraná por
oito anos, tendo exercido poder hierárquico e disciplinar em face dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Paraná. Ademais, o referido local, por não constituir unidade prisional, não possui os rigores de tais
estabelecimentos quanto a controle de visitas e restrição de comunicação. Nesse contexto, tal situação compromete o atingimento da finalidade da medida cautelar decretada, que foi o de garantir a higidez da
instrução criminal. Sem os rigores necessário, o custodiado poderá continuar a se comunicar livremente a orientar ações de turbação à coleta de provas. Com efeito, o periculum libertatis, situação que a medida visou
neutralizar, continua a existir. Ante o exposto, de modo a garantir a efetividade da medida decretada, e ainda com espeque no princípio da isonomia, o Ministério Público Federal pugna para que o CARLOS
ALBERTO RICHA seja transferido para uma das unidades prisionais onde encontram-se custodiados os demais presos vinculados à Justiça Federal, notadamente a Superintendência da Polícia Federal no Paraná ou o
Complexo Médico Penal de Pinhais.
18:30:02 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seus Procuradores da República signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, comparece perante
Vossa Excelência para dizer e requerer o que segue. Chegou ao conhecimento deste órgão ministerial que o preso CARLOS ALBERTO RICHA encontra-se custodiado na sede da Polícia Militar do Estado do
Paraná.1 Entretanto, a custódia do preso no referido local não se justifica e, além disso, coloca em risco a efetividade da medida cautelar decretada. Como cediço, o custodiado foi Governador do Estado do Paraná por
oito anos, tendo exercido poder hierárquico e disciplinar em face dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Paraná. Ademais, o referido local, por não constituir unidade prisional, não possui os rigores de tais
estabelecimentos quanto a controle de visitas e restrição de comunicação. Nesse contexto, tal situação compromete o atingimento da finalidade da medida cautelar decretada, que foi a de garantir a higidez da
instrução criminal. Sem os rigores necessários, o custodiado poderá continuar a se comunicar livremente e a orientar ações de turbação à coleta de provas. Com efeito, o periculum libertatis, situação que a medida
visou neutralizar, continua a existir. Ante o exposto, de modo a garantir a efetividade da medida decretada, e ainda com espeque no princípio da isonomia, o Ministério Público Federal pugna para que o CARLOS
ALBERTO RICHA seja transferido para uma das unidades prisionais onde encontram-se custodiados os demais presos vinculados à Justiça Federal, notadamente a Superintendência da Polícia Federal no Paraná ou o
Complexo Médico Penal de Pinhais.
18:31:45 Roberson MPF Pq a PF levou pra lá?
18:33:49 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba n sei...
18:35:17 Deltan 

👍 👍 👍

18:35:23 Deltan esquisitíssimo
18:35:37 Deltan tínhamos expressamente pedido tratamento padrão dos presos da LJ
18:35:41 Deltan perguntei e segue a resosta
18:35:56 Deltan [15:58, 25/1/2019] D: Hiroshi, o Beto Richa está no Batalhão da PM? [15:58, 25/1/2019] DPF Hiroshi (lugar Do Igor): 

👍

�

👍

�

👍

 [15:59, 25/1/2019] DPF Hiroshi (lugar Do Igor): Onde ele ficou
preso na ultima vez [16:48, 25/1/2019] D: Será que o melhor não é dar o tratamento padrão da PF? Pergunto isso porque lá tende a haver regalias (ele tem muita influência na área estadual) e na outra situação era
prisão do gaeco e não federal [17:11, 25/1/2019] DPF Hiroshi (lugar Do Igor): Quem correu atrás foi a defesa que fez os trâmites. Se a justiça determinar o contrário, sem problemas. Consultamos a vara sobre se
havia determinação específica sobre local de recolhimento e foi dito q nao havia. [17:12, 25/1/2019] DPF Hiroshi (lugar Do Igor): Aí fomos informados pelo responsável pelo quartel q haveria vagas la. [17:12,
25/1/2019] D: Boa, obrigado, vamos pedir a transferência então [17:13, 25/1/2019] DPF Hiroshi (lugar Do Igor): De qquer modo estou a caminho do aeroporto. Se precisar de algo avise.
18:38:02 Jerusa PF naufragando .... Luciano tem que chegar logo
18:42:19 Deltan JF homologou acordo com Petrobras. Decisão ficou excelente. ROJ, os inputs de Vcs foram excelentes e foram refletidos na decisão.
18:43:20 Deltan CEF está pra me enviar aidna hoje instruções para conta escritural que renderá mais, em seguida nova decisão, abertuda de conta e depósito. Devemos ter o dinheiro depositado até quarta 

🙏 🙏 🙏

.
Publicidade só depois diso
18:51:05 Jerusa Nao faço oposição cega, Januário. Mas não vejo como positiva uma proposta açodada que modifica toda estrutura da instituição. Acho ótimo, por outro lado, que a cúpula se preocupe com a
efetividade da atuação na base, mas poderiam então se debruçar sobre a atual divisão dos ofícios nas unidades antes de querer criar falsas estruturas de empoderamento.
18:51:50 Roberson MPF Booooa Delta!!!
18:52:02 Jerusa Muito bom!
18:52:30 Jerusa Excelente! Já saiu o release?
19:01:39 Deltan Mudamos pra segunda
19:02:01 Deltan Pessoal, haverá um novo site da LJ coordenado pela SECOM (de onde não se espera nada, vem coisa ruim kkk)
19:02:30 Jerusa Melhor mesmo. Hoje não teria repercussão
19:04:31 Deltan Liliana e Rubens me trouxeram uma atualização de conteúdo do site. Daria pra melhorar muuuuito, mas acho que não vale a pena investir muito tempo nisso e ir com o que está ali. Há muitas
informações hoje em outros sites etc. A meu ver, precisamos ter lá denúncias e sentenças, fases e decisões, e resultados, o que já tem. Se alguém quiser investir tempo nisso, fique à vontade. Vamos pedir pro Robinho
dar uma garibada em 5 minutos no texto de instrumentos de investigação, que tá mto ruim, mas é algo só pra expandir um pouco Robito, máximo 3 parágrafos.
19:05:35 Deltan Nossa ascom bateu o pé com a SECOM em vários aspectos pq queriam juntar todos os números das 3 FTs com PGR (incluindo SP), queriam depois de concordar com serparação suprimir abas nossas
que não têm correspondência dos outros estados etc... isso estamos brigando pra manter.
20:27:17 Athayde Olhem isso.
20:27:17 Athayde 919527.mp4
20:28:12 Athayde Isso tem nome e endereco: é a praga da corrupcao
20:28:20 Athayde Revoltante
20:35:02 Julio Noronha Ótimo, Delta!
20:40:04 Laura Tessler Show!!!! Agora sim que RD vai terminar de morder de inveja
20:41:06 Laura Tessler Que absurdo... Raquel passa recibo da mediocridade
26 Jan 19
00:49:13 Diogo 
08:46:21 Roberson MPF Putz
08:46:34 Roberson MPF Juiz negou a transferência do Richa pra Pf
08:47:00 Roberson MPF PF mandou muito mal nessa
09:35:53 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba 

😡 😡 😡

09:37:14 Jerusa PF mandou muito mal em mais essa 

🤦

09:37:36 Deltan Josias: Falta às mineradoras uma Operação Lama-Jato. Veja mais no UOL. Acesse: https://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2019/01/26/falta-as-mineradoras-uma-operacao-lama-jato/
09:37:51 Deltan Por q?
09:38:49 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Evento 13. Considerando a ausência informação oficial ou elementos que corroborem o alegado pelo Ministério Público Federal, indefiro o pedido de intervenção. No
mais destaco, registro o entendimento firmado em diversos casos, de que não compete a este Juízo Federal deliberar acerca da alocação de presos, tendo em vista que a avaliação da conveniência administrativa recai
sobre as autoridades responsáveis pela carceragem, observando-se os critérios de segurança e de acordo com a disponibilidade de vagas nos estabelecimentos prisionais. Ciência ao peticionante.
09:39:53 Laura Tessler Ridículo isso... Cabral é ex governador e está em Bangú. Richa deveria ter o mesmo tratamento
09:42:09 Roberson MPF Acho que valeria uma ligação para o Hiroshi pedindo para ele ir buscar o homem lá (se necessário poderiamos formalizar com ofício). O que não dá é mandar um ofício e eles não
atenderem..
09:42:50 Roberson MPF Tvz seja o caso do Januário falar com o Luciano
15:57:24 Januario Paludo Acho que o Hiroshi não gostou da bronca que dei. Para mim estava bem claro que era para recolher para a pf. O problema é que o delta fez a linha “não podemos dar tratamento
diferenciado”, mas não foi claro que tinha que recolher para a pf e nem o Diogo disse o contrário. Luciano está no interior do rs. Sem acesso. Só por sinal de fumaça!!!
16:03:28 Roberson MPF Putz, Jan. Mas valeu a tentativa. Nessa semana o trem se ajeita
16:22:00 Januario Paludo Semana que vem fazemos a transferência. Acho que deu certo.
16:31:00 Roberson MPF Show!!
17:13:34 Deltan Meu exemplo foi o Cabral!
17:13:36 Deltan Rs
17:21:19 Athayde Pezao tb
17:29:38 Deltan Mesma penitenciária dos outros, cabelo raspado etv
27 Jan 19
11:31:32 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba https://www.oantagonista.com/brasil/por-falta-de-provas/
14:31:02 Welter Prr Esse é o problema. Ele fala muito, pouco comprova
21:36:59 Laura Tessler 
28 Jan 19
09:54:16 Januario Paludo Novo grupo pf-ft no watssap. Não consegui adicionar jerusa e felipe. Luciano parece bem interessado em reatar a comunicação conosco. Pediram desculpas pelo contratempo do piloto e
disseram que esta semana iriam corrigir. Vamos da um voto de confiança.
09:54:49 Deltan 

👍

09:57:36 Laura Tessler Não to nesse grupo 

🙄

10:08:54 Orlando SP Vamos lá de novo com a PF. Fazemos um esforço tremendo para apaziguar e quando tudo estiver sob controle novamente, Welter mandará aquela mensagem para o grupo errado deles..... kkkk
10:13:33 Laura Tessler 

😂 😂 😂

10:29:49 Januario Paludo Veja lá...
10:30:09 Laura Tessler 

👍 👍 👍

10:30:31 Januario Paludo VI - órgão do MPF: ofício geral; ofício especializado; ofício regional; Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão; Procuradoria Regional
Eleitoral, Procuradoria Regional Eleitoral Auxiliar, Procuradoria Eleitoral e ofícios junto a Juizados Especiais Cíveis ou Criminais Federais e suas Turmas Recursais; ofício junto a turma regional de uniformização de
jurisprudência, Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais; ofício junto a turma, seção e plenário de tribunal; Procurador junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica; ofício do
controle externo da atividade policial; ofício de execução penal de presídios federais; ofício de Grupo de Combate ao Crime Organizado; Forças-Tarefas; Câmara de Coordenação e Revisão
10:30:31 Januario Paludo Art. .... É devida a gratificação por acumulação de ofício ao membro do MPF que exercer função ministerial em mais de um ofício ou órgão ministerial, inclusive em forças-tarefas, por
período superior a três dias úteis, como nas hipóteses de licenças e afastamentos legais e regulamentares
10:30:45 Januario Paludo Fazer sugestões.
10:31:27 Januario Paludo Bom dia. Segue para sugestões
10:31:27 Januario Paludo Art. 2º. Para os fins desta Resolução e de atos correlatos, considera-se:
10:41:09 Deltan Não resolve
10:41:51 Deltan É devida a gratificação por acumulação de ofício ao membro do MPF que exercer função ministerial em mais de um ofício ou órgão ministerial ou substituir procurador em forças-tarefas, por período
superior a três dias úteis, como nas hipóteses de licenças e afastamentos legais e regulamentares
10:42:23 Deltan O "inclusive em FT" ferra tudo, porque continua a exigir para FT a exigência de exercer função em mais de um oficio
10:42:44 Deltan E aqui é um ofício só, nunca vago, pq spe tem alguém
10:42:49 Januario Paludo Gratificação de acumulação é diferente de gratificação de substituição.
10:44:32 Deltan importante ter para quem acumula, mas importante lembrar que grande parte de nós não acumula, mas
10:45:05 Januario Paludo Mas vc tem razão. Tem que retirar a expressão “substituir procurador”.
10:47:46 Jerusa Exato
10:53:15 Januario Paludo Art. .... É devida a gratificação por acumulação de ofício ao membro do MPF que exercer função ministerial em mais de um ofício ou órgão ministerial, inclusive em forças-tarefas, por
período superior a três dias úteis, como nas hipóteses de licenças e afastamentos legais e regulamentares
10:53:16 Januario Paludo Art. .... É devida a gratificação por acumulação de ofício ao membro do MPF que exercer função ministerial em mais de um ofício ou órgão ministerial, inclusive em forças-tarefas, por
período superior a três dias úteis, como nas hipóteses de licenças e afastamentos legais e regulamentares
10:53:35 Januario Paludo Agora ficou fulgor?
10:53:41 Januario Paludo Melhor?
10:54:00 Deltan não, tá com o mesmo problema
10:55:00 Deltan É devida a gratificação por acumulação de ofício ao membro do MPF que exercer função ministerial em mais de um ofício ou órgão ministerial ou a integrante de força tarefa que substituir outro
integrante da mesma, por período superior a três dias úteis, como nas hipóteses de licenças e afastamentos legais e regulamentares
10:55:20 Deltan tá errada a gramática, mas cumpre a função
10:55:51 Januario Paludo Vc esta instituindo a gratificação de substituição e não a de acumulação.
10:56:48 Januario Paludo A de acumulação é devida apenas pelo fato de vc integrar a ft; a de substituição quando vc substituir um de seus membros. A matriz legal da substituição e outra. O qie estão fazendo e a da
acumulação.
10:57:43 Jerusa O problema dessa redação é que os que estão em lotação provisória nao acumulam um ofício com a FT Técnicamente falando
10:57:49 Januario Paludo A de acumulação vc recebe todos os meses.
10:58:35 Jerusa Exercem atribuição na FT, apenas
10:58:49 Januario Paludo A gratificação de acumulação é devida também aos membros que integrarem forças tarefas ainda que em lotação provisória e sem acumulação no ofício de origem.
10:59:01 Januario Paludo Tá melhor?
11:23:52 Welter Prr Me adiciona la que ja coloco as coisas no seu lugar
12:29:11 Laura Tessler almoço?
12:30:11 Julio Noronha Bora!
12:36:27 Deltan Isso me exclui! rs
12:58:50 Januario Paludo Alguma sugestão? Vc está lotado no 7 ofício.
12:59:07 Januario Paludo Embora não acumule.
12:59:36 Deltan Pois é, a nova regra vai ser um desestímulo pra criação de FTs... ng vai querer um downgrade no salário
12:59:51 Deltan Sugestão é:
12:59:51 Deltan É devida a gratificação por acumulação de ofício ao membro do MPF que exercer função ministerial em mais de um ofício ou órgão ministerial ou a integrante de força tarefa que substituir outro
integrante da mesma, por período superior a três dias úteis, como nas hipóteses de licenças e afastamentos legais e regulamentares
13:00:29 Januario Paludo Me liga delta
13:01:09 Deltan se for apenas acumulação, daí fica difícil, pq não acumulo nada rs... a não ser que crie uma para acumulação de coordenação de ft
13:05:32 Deltan Jan, to relendo e acho que me inclui... que acham? Relendo, teria que trocar "no" por "do" ao fim do parágrafo: A gratificação de acumulação é devida também aos membros que integrarem forças
tarefas ainda que em lotação provisória e sem acumulação do ofício de origem .
13:09:23 Januario Paludo mandei essa proposta. incluindo parágrafo, o que me parece que atende todas as situações.
13:10:46 Januario Paludo Paragrafo ...... A gratificação de acumulação é devida também aos membros que integrarem forças tarefas ainda que em lotação provisória e sem acumulação do ofício de origem ."
13:11:05 Januario Paludo Amanha vai para o conselho.
13:11:14 Januario Paludo nicolau apresenta hoje.
14:40:20 Jerusa pessoal, votaram na AGE da ANPR?
14:42:54 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba votei sim em todas as perguntas
14:52:45 Jerusa temos que votar! colocar pressão, senao nao seai a gratificação e continua o desajuste
14:54:12 Paulo Votei contra eleitoral 

😬

14:54:53 Paulo Lembrando que estou de férias e indo p o exterior esta semana
14:56:22 Jerusa 

🤷

15:42:37 Welter Prr eu também
16:10:07 Roberson MPF https://paranaportal.uol.com.br/politica/corrupcao-no-pedagio-deixou-um-rastro-de-sangue-e-morte-nas-rodovias-afirma-dallagnol/
18:09:50 Laura Tessler Diogo Castor Felipe , pedidos de esclarecimentos relativos a Raul Schmidt
18:09:50 Laura Tessler 920854.doc
18:09:50 Laura Tessler Caros, acima está um pedido de esclarecimento do MP português a respeito de carta rogatória expedida pela 13ª VF
18:09:50 Laura Tessler A procuradora portuguesa solicita resposta com brevidade.
18:26:38 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba 

👍 👍 👍

18:41:22 Deltan o que é isso?
18:41:53 Jerusa #AGE | Está aberta a votação da Assembleia Geral Extraordinária. Saiba como votar: 1) Acesse o site da ANPR (www.anpr.org.br) 2) Digite seu login (e-mail) e senha no Espaço do Associado 3)
Clique no menu “Pesquisas” ou no banner principal 4) Vote Caso tenha esquecido a senha, digite o e-mail cadastrado e clique em “Esqueceu sua senha?”. Uma nova senha será enviada para o e-mail. Se ainda não for
cadastrado, faça o seu Cadastro de Usuário clicando no botão “Crie sua conta”. A Assessoria de Comunicação da ANPR está disponível para solucionar dúvidas no e-mail imprensa@anpr.org.br ou nos telefones (61)
3961-9015 e (61) 99959-7158. Para quem ainda não teve acesso ao Edital de Convocação, ele pode ser lido no link: bit.ly/AGE_2019 Participe!
19:53:03 Jerusa Pessoal, nos novos acordos estamos usando nosso padrão antigo ou o novo padrão PGR?
22:01:30 Welter Prr Mezo mezo
22:01:43 Welter Prr Vamos ver o que se aproveita
22:17:26 Jerusa Mandei lá no grupo, Welter! Fiz um mix
22:17:55 Welter Prr Usou aquela arma?
22:18:11 Welter Prr O liquidificador?
22:18:21 Jerusa Hahaha
22:18:26 Jerusa Sim, arma letal!
22:29:02 Laura Tessler O modelo da Pgr é o que não vai o nosso nome? 

😳

22:30:05 Jerusa Hahaha Eles fizeram modificações no texto e há algumas boas ideias Mas agora só sua excelência assina os acordos do STF
22:39:51 Jerusa 
22:40:19 Jerusa Cara de pau sem limites
23:16:06 Julio Noronha https://contraponto.jor.br/dodge-se-previne-contra-possivel-tentativa-de-richa-de-recorrer-a-gilmar-mendes/
23:27:12 Deltan caramba... ela tá querendo mostrar distância agora...
29 Jan 19
11:25:12 Diogo deonilson solto pelo noronha
11:25:16 Diogo januario cantou a bola
11:25:21 Diogo certamente beto richa vai correr la
11:44:14 Deltan Caminho: 1a instância Novo pedido com novo fundamento que mostra erro fático da decisão que assumiu q fatos antigos mas há evidências de que até janeiro de 2018, e falar com juiz STJ - falar
com SUB, fazer ED e ir falar com Laurita, relatora fora do plantão
11:45:51 Jerusa projeto do Nicolao sobre acumulação de oficios
11:45:51 Jerusa 921289.pdf
12:03:46 Paulo AGU confirmado dia 15, 14h
12:06:23 Athayde Foi a propria Laurita https://www.oantagonista.com/brasil/158382/
12:14:09 Paulo Mas almoçamos antes juntos
12:58:39 Diogo Não foi
12:58:39 Diogo Tá errado
12:58:39 Diogo Ela era relatora e indeferiu
12:58:39 Diogo Foi o bandido do Noronha
13:18:58 Welter Prr Ainda no plantao?
14:13:00 Athayde https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/01/29/vava-irmao-de-lula-morre-em-sp.ghtml
14:38:33 Deltan Ele vai pedir pra ir ao enterro. Se for, será um tumulto imenso.
14:38:59 Athayde Mas se nao for, vai ser uma gritaria. e um prato cheio para o caso da ONU
14:41:24 Isabel Grobba Pessoal, para conhecimento, o desembargador do TRF deferiu execução provisória da Nelma de um caso aqui da PRR3. Vou passar o endereço dela para que o mandado possa ser cumprido,
ok?
14:41:34 Diogo ok
14:41:38 Diogo operação anaconda?
14:42:40 Isabel Grobba Sim, um caso de lavagem relacionado a Rocha Mattos em face de quem também foi deferida a execução provisória.
14:43:39 Laura Tessler nunca vi preso poder sair para ir em enterro de familiares...acho que é bom deixar claro que esse direito nao é dado a nenhum preso no Brasil e que Lula não pode ficar tendo tratamento
privilegiado (já teve demais)
14:46:34 Januario Paludo tem previsão no art. 120, I da LEP.
14:48:15 Diogo 2006 neh
14:48:22 Diogo show parabens
14:48:32 Diogo acho q tem direito
14:50:01 Isabel Grobba Antigo sim! Finalmente vai!
14:50:44 Isabel Grobba Mas ele cumpriu 13 anos desse caso. Agora é mais um desdobramento.
15:08:48 Jerusa Acho que tem direito a ir no enterro Apesar do tumulto que vai gerar
15:09:32 Roberson MPF Opinião da Carta Capital para dar furo não vale, Je
15:09:38 Roberson MPF hahahaha
15:09:40 Jerusa Kkkkkkk
15:10:49 Roberson MPF Mas também concordo que negar nesse caso pode abrir uma brecha para quem quer solta-lo se sentir a vontade em realizar sua vontade
15:10:54 Diogo 
15:11:49 Diogo dia 21/1 o filho do Nilson Naves (aquele que anulou a operação Sundown e virou sócio do Bittencourt que era advogado dos réus da Sundown) entrou com um HC no STJ. Hoje, é claro, sem ouvir
pgr, o Noronha mandou soltar deonilson
15:12:03 Diogo difícil caminhar nesse país com um judiciario podre destes
15:15:25 Isabel Grobba Mafioso!
16:41:33 Orlando SP Petição de Lula - acho uma temeridade ele sair. Não é um preso comum. Vai acontecer o q aconteceu na prisão.
16:42:27 Diogo eu acho que tem que deixar o cara sair. Eh muito grave vc nao poder enterrar um irmão. Mas enfim, respeito opiniões contrárias.
16:44:42 Athayde eu tb acho que tem que autorizar a saida.
16:44:59 Athayde ou como disse um de nós, leva o morto la na pf
16:52:10 Welter Prr Também acho que tem que sair. Mas fazer com cuidado
16:52:54 Orlando SP É muito grave praticar um crime q recomende regime fechado. Mas o problema é outro. Precisa de um batalhão para fazer a segurança dele. A militância vai abraçá-lo e não o deixaram voltar. Se
houver insistência em trazê-lo de volta , vai dar ruim!!
17:02:02 Paulo Fogo é o Estado ter que arcar com avião e tudo mais para isso. Não seria feito para um outro preso
17:02:17 Paulo E dificilmente da p liberar para ele ir por conta própria né
17:02:22 Diogo entendo as ponderações. Considero razoáveis. Mas mesmo assim nao acho que ele possa ser penalizado por causa disso, sendo que a lei prevê que todos presos em regime fechado tem este direito.
17:02:38 Diogo acho que pode acordar que ele arque com os custos do deslocamento.
17:03:16 Jerusa Boa
17:08:36 Orlando SP Minimiza o efeito negativo, mas ainda acho q esse não é o ponto. A segurança é o ponto!
17:09:16 Orlando SP Estou aqui pensando se não é melhor permitir q ele vá e volte sozinho em determinada hora.
17:10:10 Orlando SP Haverá carreatas, o q poderá trazer uma suposta desmoralização da justiça, mas superável
17:11:25 Orlando SP Não é um direito absoluto; contrário, “poderá” ser deferido o direito.
17:12:21 Athayde Mas se negar, a interpretacao que se dara fora do País sera a pior possivel
17:12:47 Orlando SP 3, 4, 10 agentes não o trarão de volta. Aí q mora o perigo caso insistam em fazer cumprir a lei.
17:13:08 Orlando SP Nada. Só mostrar o q acontece em outros casos.
17:13:42 Januario Paludo EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA 12ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA Autos nº 5014411-33.2018.4.04.7000 O
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do procurador regional da República signatário, comparece, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção às intimações encartadas nos eventos 459 e
463, para exarar ciência da r. decisão constante do evento 457, bem como para se manifestar conforme segue. Em resumo, a defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, em petição inserta no evento 462, requer "seja
concedida a permissão de saída ao Peticionário, para comparecimento no velório e no sepultamento de seu irmão, Genival Inácio da Silva — o velório se inicia na data de hoje e o sepultamento ocorrerá amanhã
(ainda na parte da manhã, salvo alteração necessária) — no Cemitério Paulicéia, em São Bernardo do Campo (SP), com endereço na Rua Júlio de Mesquita, nº 1.055, São Bernardo do Campo (SP), CEP 09691-100."
Nesse sentido, dispõe o art. 120, I, da Lei de Execução Penal que, os condenados que cumprem pena em regime fechado poderão obter permissão para sair do estabelecimento prisional, mediante escolta, na hipótese,
dentre outras, de falecimento do irmão. Embora o requerente não tenha juntado certidão de óbito, o que deve ser sanado, foi divulgado na imprensa nacional, que faleceu na data de hoje (29/01/2019) Genival Inácio
da Silva, irmão de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo deferimento do requerimento apresentado pela defesa técnica do apenado em sede do evento 462. A princípio, o
requerente faz jus à saída temporária, na forma prevista no art. 120, I, da Lei de Execução Penal. Todavia, a lei impõe também a realização de escolta para a saída do preso e que há necessidade de avaliar o risco à
segurança e integridade do próprio custodiado, dos servidores públicos que devem realizar a escolta e do próprio público em geral que irá comparecer ao ato funebre. A logística, como se pode depreender das
diversas oportunidades em que o custodiado compareceu para depor na Justiça Federal não foi planejada de um dia para outro e envolveu centenas de agentes policiais que tiveram que ser deslocados de outras
unidades e de outros estados a fim de garantir a incolumidade física do custodiado e da população em geral. Recorde-se que por ocasião do cumprimento de mandado de prisão expedido em face do requerente, que
centenas de manifestantes impediram o cumprimento ao tempo e modo da decisão judicial, cercando a sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, resistindo à ordem judicial e colocando em
risco a integridade física e moral da população em geral. A situação que agora se antevê não difere do que já se viu em ocasiões anteriores, gerada pela própria conduta do apenado e de pessoas próximas a ele. Com
efeito, desde que foi encarcerado, o requerente e seus principais seguidores sempre apontaram o Poder Judiciário como algoz de uma condenação injusta, insuflando militantes a contestarem diuturnamente as decisões
judiciais tomadas. Não se quer dizer com isso que a crítica e o protesto, como extensão do direito constitucional à livre expressão, ainda que destituídos de bases sólidas, não seja válido. Aliás já se apontou alhueres
nesta execução penal, o direito ao protesto contra a prisão do custodiado no entorno da sede da Polícia Federal. O que se está a dizer é que que a conduta do apenado e seus seguidores de insuflar condutas que
tangenciam a desobediência civil, gera a incerteza e pressupõe que a a saída temporária pretendida não se dará de forma tranquilila, segura, ordeira e pacífica. Nessa senda, e considerando também os antecedentes
verificados por ocasião da prisão do custodiado, não é demais se pressupor que idênticas manifestações irão ocorrer durante o ato fúnebre, inclusive para não permitir o retorno do custodiado à cela da Polícia Federal.
Conclusivamente, entende este órgão que é temerária a saída provisória do custodiado, pelo que, manifesta-se pelo indeferimento. Curitiba, 29 de janeiro de 2019. Januário
17:13:42 Januario Paludo Paludo
17:15:07 Januario Paludo tem umas correções para fazer.
17:15:54 Orlando SP Exatamente como me manifestaria.
17:16:29 Januario Paludo 1 voto.
17:20:05 Athayde Opcao: pedir a defesa para informar as condicoes e se é possivl garantir a presenca sem tumulto, a ser avaliada coma a PF q devera expor ao juizo se é viavel a saida
17:20:43 Athayde Simplesmente indefirir estamos agindo como pilatos e deixando a juiza em situaca dificil
17:24:51 Orlando SP Acho q não. Penso o contrário, embora isso possa ser conversado com ela antes. Se ela quiser indeferir, vai usar ipsis litteris o nosso parecer. Se concordarmos, ela ficará com a bucha sozinha
caso indefira. Se deferir e der merda, vai ficar com a bucha sozinha tb.
17:25:37 Orlando SP Mas o melhor seria ver qual o posicionamento dela e darmos apoio se for para autorizar
17:26:02 Januario Paludo estou indo lá as 18 horas. alguem quer ir junto. hehe.
17:26:16 Januario Paludo versão mais corrigida está no único.
17:27:24 Welter Prr Acho que tem que permitir, com escolta.
17:27:36 Welter Prr E vai ser uma confusão só.
17:34:42 Deltan Gente se ele sair vai ser igual da outra vez pra prender. E aí?
17:37:58 Deltan Idem. Concordo
17:38:32 Deltan Boa, Athayde. Uma coisa não prejudica a outra. Opinião e avaliação de segurança são importantes
17:38:46 Jerusa Concordo com a solução intermediária
17:39:53 Deltan Se tivesse como fechar o cemitério e isolar e ir de helicóptero num horário só ele e familiares próximos, não haveria problema... importante o envasamento fático se for pra negar
17:40:09 Athayde Athayde Julio, Jerusa e Roberson
17:40:20 Deltan Jan importante falar com valeixo. Vc fala?
17:44:34 Deltan https://www.oantagonista.com/brasil/o-risco-renan-aumenta/
17:50:00 Isabel Grobba Seria factível isso.
17:51:22 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba A0ÇÃO INDENIZATÓRIA - Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais ante a ausência de escolta para o Autor, recolhido em penitenciária, ao funeral
de sua genitora Dano moral não configurado A Administração Penitenciária comprovou não possuir meios para atender ao pedido do sentenciado, vez que o efetivo e as viaturas já estavam destinados à escolta de
outros presos, além de verificada a considerável distância a ser percorrida, exiguidade do prazo e a periculosidade do preso - Afastada omissão estatal no evento - Ausência do dever de indenizar R. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00132765120128260302 SP 0013276-51.2012.8.26.0302, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 08/10/2014, 9ª Câmara de Direito Público,
Data de Publicação: 09/10/2014)
18:04:32 Roberson MPF Cata
18:04:36 Roberson MPF 
18:04:56 Roberson MPF 
18:05:51 Andrey B Mendonça Tenho receio de que a proibição dele sair para ir ao velório possa ser interpretada como um ato cruel pelas pessoas. Acho a ideia intermediária a melhor tb.
18:12:30 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba opa, valeu!
18:12:55 Deltan Tem que ver esse documento
18:14:54 Roberson MPF 
18:15:02 Roberson MPF 
18:16:44 Roberson MPF 921574.pdf
18:30:56 Deltan Meooo caneco os valores
18:37:06 Deltan Pessoal temos o primeiro acordo das concessionárias. Valor de 750mm aceito pela empresa, como Diogo acabou de informar.
18:37:44 Julio Noronha Muito bacana!!! 

👏 👏 👏 👏

18:37:47 Laura Tessler 

👏 👏 👏

18:37:53 Jerusa 

👏 👏 👏 👏

19:15:14 Roberson MPF Tooop!!
20:10:42 Athayde 

👊 👊 👊

22:05:07 Deltan Manifestação da PF ficou ótima sobre Lula. Tá todo mundo no grupo com a PF?
22:05:40 Januario Paludo Não sei. Acho que sim.
22:06:39 Jerusa Eu não
22:18:24 Welter Prr Eu acho que ele tem direito a ir. Mas não tem como
22:30:17 Januario Paludo 921735.pdf
22:30:19 Laura Tessler Tb achei muito boa
22:31:40 Athayde Ficou otimo. Era favoravel mas as condicoes concretas sao impeditivas
22:42:18 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Eu não
23:02:32 Deltan https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/mourao-diz-que-presenca-de-lula-em-velorio-de-irmao-e-questao-humanitaria.shtml
23:09:29 Jerusa Nao sabia que o DPF Busatto estava aqui em CWB. Excelente delegado.
23:18:34 Jerusa https://twitter.com/lulaoficial/status/1090404499951370240?s=12
23:31:17 Diogo Fux reconheceu Barroso como prevendo pra todos feitos da integração
23:31:21 Diogo 
23:35:17 Athayde Excelente vitoria, Diogo. Top demais. 

👏 👏 👏 👏

23:35:27 Januario Paludo 

👏 👏 👏 👏

23:35:40 Januario Paludo https://www.google.com.br/amp/s/www.tribunapr.com.br/noticias/brasil/frei-chico-representa-lula-no-velorio-de-irmao/amp/



23:35:40 Januario Paludo https://www.google.com.br/amp/s/www.tribunapr.com.br/noticias/brasil/frei-chico-representa-lula-no-velorio-de-irmao/amp/
23:36:39 Januario Paludo O safado só queria passear e o Welter com pena.
30 Jan 19
00:22:01 Welter Prr Ele tem que ir para um presídio em SP cumprir pena
07:04:11 Jerusa 
07:04:18 Jerusa Vamos apanhar muito por causa disso
08:32:02 Laura Tessler O foco tá em Brumadinho...logo passa...muito mimimi
08:35:12 Laura Tessler Mais importante que se de atenção a Brumadinho(com helicópteros e efetivo) do que retirar os recursos para escolta do Lula...mas aposto que nem o Randolfe deve ter se dado ao trabalho de
ler a manifestação integral da PF
08:36:04 Januario Paludo Não vamos não Jerusa. Qualquer coisa eu junto no eproc a reportagem.
08:36:07 Januario Paludo https://diariodopoder.com.br/lula-ignorou-enterros-de-irmaos-enquanto-esteve-solto-ate-como-presidente/
08:39:52 Januario Paludo Concordo, mas depois que o stf julgar as ações sobre execução provisória.
08:47:30 Jerusa O que tá pegando é isso: http://m.acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,lula-foi-liberado-da-prisao-para-enterro-da-mae-em-1980,70002699834,0.htm
08:48:07 Jerusa O discurso dele ganha força externamente, na ONU, inclusive.
09:02:38 Orlando SP Vão fazer barulho, mas, de novo, não dá para levá-lo com segurança. Ele é a militância demonstraram isso.
09:04:28 Jerusa Eu sei Orlando. Isso só reforça que fizemos certo em esperar a manifestação da PF pela ausência de segurança logística para o deslocamento dele. Mas o que a história contará, well .... será que a
ditadura permitiu a ida ao enterro e a LJ não.
09:04:47 Orlando SP Fosse Eduardo cunho, 10 vezes pior, não haveria problema. 7 agentes impediriam q ele fosse linchado. No caso de Lula, 15 agentes seriam linchados.
09:06:27 Orlando SP Só temos de divulgar bastante o relatório da PF.
09:17:48 Welter Prr Tem que me mandar para SP em umas duas, tres semanas. Nao vai fazer diferença. Enquanto isso o que soa por aí é que ele está em prisão segregada, sem visitas ou assitencia e nao pode ir no
velório do irmao. Essa conta nao precisa ser da LJ
09:51:11 Deltan Se for pra estadual será solto como já teria sido 2 vezes, favretto e Marco Aurélio
09:52:46 Deltan Concordo com Jerusa, mas não há o que fazer. O que não tem solução, solucionado está. E não acho que haja boa fé argumentativa em geral do outro lado, mas uso do fato politicamente seja a favor
de Lula ou próprio de quem quer mostrar moderação
09:53:04 Deltan Acho fácil falar como Randolfe
10:54:58 Welter Prr A SR não é local de cumprimento de pena. Paciência, ele tem que ir para um presidio
11:36:48 Deltan Pessoal bora reunião geral 1.45?
11:37:04 Julio Noronha Bora!
11:37:09 Deltan Ainda que não estejam todos, bom fazermos
11:37:24 Laura Tessler Eu e Welter teremos oitiva
11:40:00 Diogo https://contraponto.jor.br/urgente-destino-de-beto-e-outros-volta-para-as-maos-de-gilmar/
11:41:23 Laura Tessler 

😱 😱 😱

11:41:33 Jerusa nao pode ser verdade
11:41:44 Athayde o argumento é mt bizarro para ser verdade
11:48:30 Diogo eh noticia plantada
11:49:25 Diogo em resumo: fux falou que a reclamação que soltou td mundo em set era do GM pq alegava violação de uma decisão dele. AO mesmo tempo, afirmou que todos feitos futuros da OPeração Integração
são do barroso
12:03:22 Jerusa Amigo do CF
12:03:22 Jerusa https://blogdofred.blogfolha.uol.com.br/2019/01/30/procurador-previu-ha-dois-anos-insucesso-de-delacoes-da-odebrecht/
12:10:07 Paulo Tutor
12:58:11 Paulo https://www.jota.info/?pagename=paywall&redirect_to=//www.jota.info/stf/do-supremo/toffoli-autoriza-lula-a-encontrar-familiares-30012019
12:58:11 Paulo Toffoli assegurou o direito de Lula de se encontrar com os familiares na Unidade Militar na Região e que o corpo do irmão Vavá pode ser levado até lá. "Por essas razões, concedo ordem de habeas
corpus de ofício para, na forma da lei, assegurar, ao requerente Luiz Inácio Lula da Silva, o direito de se encontrar exclusivamente com os seus familiares, na data de hoje, em Unidade Militar na Região, inclusive
com a possibilidade do corpo do de cujos ser levado à referida unidade militar, a critério da família", decidiu o presidente do Supremo.
13:12:18 Jerusa Confira esta matéria: PF encontra celulares em cela de ex-prefeito | Vida e Cidadania | Gazeta do Povo - https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/pf-encontra-celulares-em-cela-de-ex-
prefeito-c03b1scaidyjlzwt2mqmfwq4u
13:12:44 Jerusa Diogo sobre o regimento onde o Beto está preso
13:36:23 Deltan 
14:36:41 Athayde https://mobile.valor.com.br/empresas/6094987/norberto-odebrecht-faz-acordo-e-fica-3-anos-sem-verba-do-banco-mundial
15:13:47 Athayde https://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2019/01/30/executores-da-pena-de-lula-agiram-como-robos/
15:25:01 Deltan #REUNIÃO 1. Fase amanhã 2. Figueiredo Bastos - Maria Francisca fez acordo com DOJ. Ligada ao escritório do Figueiredo Basto. LEDU é cliente dela, já teria seu escritório, mas não tá na OAB,
embora CNPJ próprio. Acordo importante. Figueiredo será denunciado. Problema dela é que ela ainda trabalha lhá dentro. Ele substabeleceu pra ela sem reservas. Formalizar via email (não aprovada, porque não
resolve e quem tem que declarar é ela via procuração). Distinção: acordos já feitos podemos fazer contatos; acordos em negociação suspensas tratativas com ele. Houve reunião com FB quando saíu a notícia e
reunião com ele dizendo isso lá quando saiu, há meses. Solução encontrada: vai se pedir uma procuração dela e substelecimento sem reservas. 3. Nota hoje sobre depósito da Petrobras. Ligar pro Andre, colocar à
disposiação pra conversar. 4. Acordo de 750MM com Rodonorte. Larga discussão sobre isso. Redução tarifária ok. Obra: empresa tem que entrar em acordo com órgãos por 6 meses, se não prorroga redução tarifária.
33% ano. Comunicação da placa: valor recuperado destinado para reduzir tarifa do pedágio (e não discussão de tarifa injusta).
15:46:01 Diogo https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/stf-decide-que-gilmar-mendes-nao-julgara-soltura-de-richa-na-integracao-9njqlbxzeuk64000m5wybhu0m/
16:02:25 Laura Tessler https://oglobo.globo.com/brasil/defesa-de-lula-deve-entrar-com-pedido-para-que-ele-va-missa-de-setimo-dia-do-irmao-23414134
16:03:00 Julio Noronha Braskem pagou mais uma parcela do acordo: R$ 278 mi:
16:03:13 Julio Noronha 922075.PDF
16:03:38 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba top!
16:03:43 Laura Tessler 

👏 👏 👏

16:03:52 Athayde top demais
16:03:59 Laura Tessler seria bom conseguirmos fazer mais uma devolução mega esse ano, né?
16:05:00 Julio Noronha Essa aí depende do ajuste com a CGU/AGU - em tese, há só um pouco mais a passar para a Petrobras (pediram inclusive para segurarmos o repasse, até definir essa questão CGU/AGU)
16:43:15 Deltan pessoal, segue release do acordo e deposito do valor... vejam se tem algo muito importante que queiram mudar, mas se for mto importante, pelo prazo e outras urgências pra tratar
16:43:19 Deltan 922108.doc
17:14:44 Deltan precisamos sim, ou ter outros números que compensem isso
17:18:26 Orlando SP A nota está ótima. Acho que foi de propósito a pouco menção da multa pelos americanos.
17:18:28 Orlando SP Veja se não seria bom simplificar o parágrafo em que fala da selic. Isso na mão de investidores daria o dobro. Então, pouparia detalhes, informando que as condições negociadas até a
constituição da fundação são boas, rendendo bem acima dos depósitos judicial, de modo que proporcionará rendimentos anuais acima de 160 milhões.
17:25:48 Paulo Não consigo olhar a nota, mas só observar combinar com a Petrobras o momento exato da divulgação em razão da bolsa
17:32:34 Julio Noronha Está combinado; 18h
17:36:33 Januario Paludo A criação da fundação, o início de suas atividades e a abertura de prazos ou editais para candidatura serão amplamente divulgados oportunamente. Tem que suprimir essa parte.
17:36:42 Januario Paludo ou esclarecer melhor.
17:38:09 Orlando SP Felipe, veja o seu telegram. Abs,
17:39:51 Paulo Esse sabe tudo!
18:04:11 Deltan Jan, obrigado pelo input... o acordo estará anexo, então é só uma apresentação geral e a pessoa pega detalhes no acordo.
18:04:54 Athayde ta ok
18:05:34 Deltan Aí (outras aplicações) há riscos. Nós não assumimos riscos e todos sabem. Pra uma aplicação na CEF, fiquei até surpreso de dar SELIC
18:05:43 Deltan Nota foi agora
18:08:44 Laura Tessler https://www.tecmundo.com.br/seguranca/138314-vale-hackeada-documentos-mostram-empresa-lida-acidentes.htm
18:11:48 Roberson MPF caraca
18:11:59 Roberson MPF 
18:12:03 Roberson MPF Meio Ambiente -> sem consequencia
18:34:38 Deltan Pessoal, precisamos organizar as reuniões. Quem não reservar, não tem primazia sobre quem reservou. Quem reserva, deve indicar o número da sala. A Cláudia da secretaria fará o enforcement rs.
18:44:36 Julio Noronha Pessoal, segue o release e a decisão da Op de amanhã. Vamos ainda inserir aspas:
18:44:48 Julio Noronha 922201.odt
18:44:52 Julio Noronha 922202.pdf
18:45:04 Julio Noronha Sugestões de acréscimos, alterações, etc., são sempre bem-vindas!
19:11:38 Deltan Pessoal tirei da agenda a reunião de 4ª fim de tarde. Vamos trabalhar com reuniões diárias e preferencialmente com reuniões extras com interessados pra assuntos mais extensos
19:14:37 Deltan ROJ, fizemos pedido de prorrogação dos auditores do MP-PR, mas por um problema do único não foi. Identificaram isso só qdo os auditores perceberam e secretaria e RH correram pra tentar fazer
acontecer. Possível que Ju tenha que bater ponto lá um ou dois dias e depois voltar, se PGJ deferir a renovação. Vou mandar msg pra ele
19:15:46 Roberson MPF Viiiiiiixxe
19:15:53 Roberson MPF Blz Delta
19:16:18 Roberson MPF Valeu
19:16:28 Julio Noronha Boooua, Delta
19:31:25 Paulo Hahaha
19:41:11 Deltan Falei com ele
19:41:48 Deltan Falei com Andre e Wagner, AGU/CGU, sobre o acordo. Foi ótimo ter ligado. Chamei eles pra participarem da consttiuição, estatuto etc. Foram super empolgados. Serão aliados nisso.
19:42:06 Deltan desfiz tb compreensão errada do AGU de que seria algo da Petrobras
19:48:47 Roberson MPF Excelente, Delta!!
19:49:00 Roberson MPF Muito bom mesmo
19:49:57 Roberson MPF 
19:51:15 Roberson MPF Julio 

☝

20:25:44 Deltan https://paranaportal.uol.com.br/politica/defesa-alega-que-richa-tem-direito-a-prisao-especial-devido-a-ensino-superior/
22:21:19 Deltan Pessoal, vi que amanhã todos têm agenda livre no começo da tarde. Sugiro estendermos um pouco a reunião pq há vários assuntos pra tratar
22:29:04 Deltan Caros, há convite pra nso pra posse do Luciano como superintendente. Será segunda feira, 11h
22:29:26 Deltan Como Je e outros não estarão na próxima semana, seria bom falarmos sobre chegada da Ju e Jbur
22:29:36 Deltan tem tb questão do Lula
22:29:41 Deltan Diogo queria tb colocar algo na pauta
22:31:25 Deltan https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,petrobras-fecha-venda-da-refinaria-de-pasadena-nos-estados-unidos,70002701245
22:34:27 Deltan fazendo história: 
22:38:11 Julio Noronha Dentro
22:38:18 Julio Noronha 

👍

22:38:23 Julio Noronha 

😂 😂 😂

22:45:51 Jerusa 

😂 😂 😂

22:47:29 Jerusa Meu voo é amanhã as 14:30 Nao consigo participar da reunião 

😢

22:55:58 Roberson MPF Dentro tb
22:56:22 Athayde dentro tb
22:56:34 Roberson MPF Made to stick!!
23:31:50 Deltan 
23:31:58 Deltan E aí? Duque pode ir pro CNMP??
23:33:43 Welter Prr Amanha falamos Ele está em lenta, complicada e provavelmente interminável tentativa de fazer um acordo.
23:35:32 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Quem sabe no cmp ele tenha mais boa vontade...
31 Jan 19
01:41:53 Paulo Duque procurou novamente pgr
01:42:23 Paulo Mas vcs reabriram essa negociação? Hellraiser?
08:31:42 Deltan Bandeira :
08:31:47 Deltan 
08:48:09 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Imbecil
08:51:56 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Seria interessante perguntar pro diretor do cmp ou de piraquara quantos pedidos foram deferidos e quantos foram negados de escolta de preso para velório de parente em
outro estado, e mais, qtos que por questão de segurança precisavam ser por avião ou helicóptero foram deferidos
08:53:11 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba De presos em regime fechado
08:53:29 Deltan Ou dizer pro Bandeira que o chefe dele como senador nos envergonha
08:53:44 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Semi aberto e aberto tudo bem, mas fechado duvido que tenha
08:56:17 Laura Tessler Considerando o estado dos presídios brasileiros e a estrutura de escolta, é bem claro pra mim que esse benefício de saída para participar de velório tá só no papel, principalmente quando o
velório é em outro estado...
09:38:10 Januario Paludo Ele é um ventríloquo oportunista: cabra mandado de Alagoas.
09:57:19 Laura Tessler Robito e Julio, parabéns pela fase de hj!!! Wilson quintela deve ter muito a contar...essa Estre é muito podre
10:00:32 Diogo Parabéns 

🍾 🎊 🎈

10:03:23 Jerusa 

👏 👏 👏

10:12:41 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba 

👏 👏 👏 👏 👏

10:20:38 Athayde Parabens, Roj. Brilharam 

👏 👏

11:08:46 Januario Paludo Parabens por mais essa fase. Que muitas venham ainda.
11:18:01 Paulo Parabéns RobJul!! 

👏 👏 👏

11:22:43 Roberson MPF Valeu time!!! Trabalho de todos nós!! 

💪 👊

 Duas fases no mês de janeiro!!
11:37:48 Isabel Grobba Parabéns, pessoal!!
11:46:58 Januario Paludo 922988.odt
11:47:10 Januario Paludo ja que a laura falou que eu estava escrevendo.
12:25:49 Diogo https://www.gazetadopovo.com.br/politica/parana/mesmo-com-decisao-do-stf-defesa-de-beto-richa-pede-soltura-a-gilmar-mendes-17ogvnlcb2fghewsb96qcp0za/
12:25:56 Diogo questao de hs pro piloto ser solto
12:26:50 Athayde Talvez seja o caso de fazer contato no gabinete do Barroso
13:10:48 Deltan Caaaaalma
13:36:39 Athayde Para organizar, quem vai na posse do Luiciano Flores? 1. Deltan 2. Januario 3. Robinho 4. Julio 5. Athayde
15:28:10 Paulo 6. Paulo (a confirmar)
15:56:54 Deltan vou confirmar os nomes então
18:40:08 Athayde https://www.oantagonista.com/brasil/o-mpf-jamais-iria-apoiar/
18:48:08 Deltan FYI, sobre Wagner da CGU - ligaram pra ele na manhã em que saiu o decreto dos sigilos (lei de transparência), e ele disse que não sabia e não passou por ele. É um assunto que tinha q ter passado
pelo conselho de transparênca. Não houve debate. À tarde, ele já estava tuitando, "enquadrado", que tinha havido amplo debate e era ótimo. Forçaram com ele pra incluir na próxima reunião do conselho e ele
respondeu "não vou incluir".
18:48:54 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/como-presidente-do-senado-renan-discutiu-com-jbs-nomeacao-no-governo-ouca.shtml
18:48:56 Deltan Kkkkk... estamos com a moral heim rs
18:49:19 Laura Tessler Que baixaria!!!
18:53:20 Deltan Caros, confirmei com PRF curso de tiro pra 18/2. Tentando esperar todos que queriam, nunca fizemos. Peço que confirmemq quem vai querer participar e nível de conhecimento sobre armamento.
18:53:59 Deltan CF queria participar. Alguém fala com ele? Se ng quiser, eu vou! rs
18:54:10 Athayde eu tb quero. nao pode ser dia 19
18:54:12 Athayde ?
18:54:17 Athayde chego dia 18
18:54:38 Athayde https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/dodge-ve-saida-extrajudicial-para-brumadinho-e-fara-reuniao-com-presidente-da-vale.shtml
18:55:16 Deltan qq coisa falta um dia... importante vermos quem quer e dias disponíveis. Eu mesmo não posso em um dia dessa semana, mas não acho q seja caso de adiar
18:58:00 Jerusa Atropelando o procurador natural? 

🤷

20:03:09 Diogo noronha soltou o beto richa!
20:03:33 Diogo salvo conduto
20:13:14 Januario Paludo Deu tempo pelo menos para tapar o cabelo dele?
20:15:37 Januario Paludo Rapar o cabelo no cmp.
20:17:02 Januario Paludo Te falei que ia cair lá....
20:47:48 Deltan Caros bora amanhã reunião entre 13.30 e 15h? Diogo está readequando a reunião pra termos esse tempo e amadurecermos a esttrutura
20:52:38 Athayde Pessoal, amanha Luana e Herbert almocarao com a gente.
20:57:01 Julio Noronha Bora
20:57:15 Julio Noronha Ouvi Coxa?! 

😋

21:02:17 Athayde 

👊 👊

21:02:18 Athayde 
21:02:34 Roberson MPF Deeeentro
21:02:58 Roberson MPF Beleuza, Delta! Seria bom Je e Isabel tb participarem por call se der
21:03:54 Jerusa Me liguem Quero participar (Da reunião, não do almoço)
21:07:12 Roberson MPF Tem que ser dobradinha Je
21:07:37 Roberson MPF Hahaha
21:07:47 Roberson MPF Agora o CF vai querer ir no Arrumadinho pra dobradinha
21:09:49 Jerusa Hahahaha Dobradinha não! 

😝

21:23:00 Laura Tessler Dentro da reunião e fora do almoço.
22:12:54 Laura Tessler Gente, que coisa mais bizarra essa intromissão da Raquel no caso de Brumadinho...virou zoeira: ela, Luciano Maia e Déborah..todos querendo holofotes e mandando às favas as regras de
atribuição
23:00:46 Athayde https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/31/mdb-decide-indicar-renan-calheiros-como-candidato-a-presidencia-do-senado.ghtml
23:01:44 Athayde https://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/2019/01/31/indicado-pelo-mdb-como-candidato-a-presidente-do-senado-renan-recebe-ligacao-de-bolsonaro.ghtml
23:34:08 Deltan Só eu e Athayde? Tata Vc já fez curso básico?
23:34:23 Athayde n
23:34:45 Deltan Aguardo manifestação de interesse até amanhã!!
23:36:18 Roberson MPF Topo tb
1 Feb 19
08:55:31 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Piloto ainda n saiu, da tempo pra laurita rever ainda
09:26:41 Roberson MPF Opa. Notícia boa!!
09:41:09 Januario Paludo Depende de quem está com o caso no stj. Diogo, vc quer que eu acorde alguém?
09:42:00 Diogo Nicolao neh
09:42:03 Januario Paludo E vc sabe por que não saiu ainda?
09:42:12 Januario Paludo Qual o nr do hc?
09:42:13 Diogo Q manda naquela coisa
09:42:36 Januario Paludo Acho que ele está em mg
09:44:28 Diogo Sem problemas
09:44:34 Diogo Só ele pode resolver
09:47:03 Januario Paludo Manda de novo a reclamação para ele em pdf. Ele não está conseguindo abrir. Está tentando contato com o gabinete da Laurita para levar em mãos um agravo com pedido de reconsideração.
09:47:24 Januario Paludo Precisa ver por qie o piloto não saiu.
09:48:19 Januario Paludo
10:02:30 Diogo Como vc sabe?
10:08:21 Diogo a gente pode peticionar pro juiz pedindo pra ele oficiar a laurita pra ver se é isso mesmo
10:08:34 Diogo mormente considerando que o hc era referente a outra investigação
10:08:55 Diogo pq apoio no stj ta impossível.. ritmo la é outro
10:09:03 Diogo nem o monitoramento funciona
10:12:21 Julio Noronha Piloto Acabou de sair
10:12:28 Julio Noronha Falaram na CBN
10:14:33 Diogo um dos problemas desta organização do mpf é que enquanto os advogados que conhecem o caso atuam livremente nas quatros instancias, podendo contratar um lobista pra cada tribunal, nós temos
que implorar pra outros membros que tomam o primeiro contato com o caso no momento de uma soltura se empenharem pra reverter
10:22:53 Welter Prr Recebi o link para pesquisar no BI que contém os documentos que estavam no MyWebDay (os PDFs achados fora do sistema). Vou repassar ao Leo que poderá fazer pesquisas para todos.
10:22:53 Welter Prr Endereço: http://ned.pgr.mpf.mp.br
10:23:25 Welter Prr Endereço: http://ned.pgr.mpf.mp.br Usuario: awelter Senha: AcW@641PR amanha mando o oficio abraço
10:23:54 Julio Noronha Excelente, Welter!!! 

👏 👏 👏 👏

10:47:18 Roberson MPF MAssa demais, Weltinho!
10:47:19 Roberson MPF Valeu!
11:04:04 Deltan Athayde, consegue acabar aí 11.30-11.45 pra almoçarmos no coxa meio dia? Seria bom se começássemos nossa reunião hoje até 13.30
11:08:56 Athayde Marquei com a Luana ai 11:30.
11:16:15 Diogo Januário caso do piloto foi pro hibdemburgo
11:16:21 Diogo Faz o meio campo?
11:17:26 Deltan boa
11:19:40 Diogo Já iria minutar o agravo
11:28:04 Roberson MPF Notícia boa, time. Terceiro alvo da operação de ontem acabou de se apresentar na PF!
11:33:38 Roberson MPF Marco Aurélio quer esvaziar o COAF
11:33:39 Roberson MPF https://www.valor.com.br/politica/6100073/decisao-sobre-flavio-pode-esvaziar-coaf
11:33:39 Roberson MPF Caso Flávio Bolsonaro pode repercutir no Coaf O Supremo Tribunal Federal (STF) pode dar início hoje a uma discussão com potencial para modificar o atual entendimento do papel do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Hoje, o órgão de prevenção à lavagem de dinheiro vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública de Sergio Moro recebe e identifica transações
suspeitas de crime e as comunica às autoridades para abertura de investigação, sem necessidade de autorização judicial. O STF pode impor essa obrigação Relator do pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro
(PSL-RJ) para retirar do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) investigação sobre movimentações financeiras suspeitas do parlamentar, o ministro Marco Aurélio Mello definirá se o caso será
mantido com os promotores fluminenses. A investigação está suspensa desde 17 de janeiro, quando o vice-presidente da Corte, ministro Luiz Fux, acolheu liminar da defesa de Flávio Bolsonaro no plantão do recesso
judicial. Marco Aurélio já deixou claro que cassará a liminar e que vai remeter os autos à primeira instância da Justiça estadual do Rio de Janeiro. O ministro seguirá a jurisprudência do STF sobre a prerrogativa de
foro. A Corte estabeleceu que o privilégio existirá somente para o exercício do mandato e a atos a ele relacionados. Marco Aurélio disse ao Valor que considera inconstitucional que uma autorização para realizar
análises e comunicações de dados sigilosos não seja previamente solicitada ao Judiciário. "Minha posição já foi revelada no Plenário. Pela Constituição, a privacidade quanto a dados somente é afastável por ordem do
Judiciário e, mesmo assim, visando investigação criminal ou instrução de processo", afirmou o ministro à reportagem. Marco Aurélio se referiu ao artigo 5o, inciso 12 da Constituição, que estabelece ser "inviolável o
sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação
criminal ou instrução processual penal". Filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro movimentou R$ 632 mil entre 1o de agosto de 2017 e 31 de janeiro de 2018. Foram R$ 337 mil em créditos e
R$ 294 mil em débitos. Segundo relatório do Coaf, o valor é incompatível com a renda de Flávio que, à época, recebia vencimentos de R$ 27 mil como deputado estadual no Rio de Janeiro. Uma eventual mudança
preocupa o Ministério Público, a Polícia Federal e outros órgãos de controle. O procurador da República Roberson Pozzobon afirma que os relatórios de inteligência financeira produzidos pelo Coaf não caracterizam
quebra do sigilo bancário. O integrante da força-tarefa da Operação Lava-Jato no Ministério Público Federal (MPF) do Paraná considera que os dados reportados pelo órgão são informações de inteligência que não
podem ser usadas como prova nas investigações criminais e denúncias. "A efetividade do Coaf se dá justamente pelo recebimento de dados do sistema financeiro e pela reunião de indícios de lavagem em uma base de
dados. Com esses elementos, elaboram-se relatórios que são apenas conjuntos de informações de inteligência, eles não são prova". Na avaliação de Pozzobon, se a lógica de funcionamento do Coaf for invertida,
submetendo a unidade de inteligência financeira ao crivo do Judiciário, haverá um esvaziamento do órgão. "Não faz sentido, porque o Judiciário só atua quando provocado, tem de haver um pedido anterior. Como o
Judiciário faria essa avaliação? Isso travaria todo o sistema". Atualmente, o fluxo de informações do Coaf tem duas mãos de direção. Primeiro o órgão realiza uma varredura no sistema financeiro e, quando encontra
padrões atípicos, que sugerem tentativa de burla, os comunica às autoridades competentes, como a Receita Federal, o Ministério Público e a Polícia Federal.
11:33:39 Roberson MPF Também é praxe que investigadores solicitem informações complementares ao Coaf para auxiliar ou ampliar a instrução de procedimentos já em andamento. Uma recomendação do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP), órgão de controle e fiscalização de promotores e procuradores da República, traçou diretrizes para o tratamento e metodologia dos dados originados em relatórios do Coaf. A
recomendação de caráter geral no 4, de 7 de agosto de 2017 estabelece que os relatórios de inteligência espontâneos encaminhados pelo Coaf devem ser registrados como 'notícia de fato' e distribuídos para os órgãos
com atribuição para instauração de 'procedimento apuratório cabível'. Segundo a recomendação, dados relacionados a agentes públicos devem ser encaminhados aos órgãos de investigação criminal e de improbidade
administrativa. As notícias de fato devem obedecer prazos e regras de controle.
12:11:56 Diogo oI! alguem poderia me indicar qual é a versão final do acordo odebrecht?
12:12:01 Diogo na pasta tem diversas minutas marcadas
12:12:03 Diogo L:\CRIME\Deltan\FT-ac restrito\Acordos\F-ODEBRECHT\05 - Acordo de leniência
12:12:12 Diogo a última bicolunada
12:13:47 Julio Noronha 924251.pdf
12:17:53 Diogo em odt nao tem?
12:18:37 Julio Noronha 924253.docx
12:29:10 Jerusa 
12:49:04 Laura Tessler O que seria isso? Um recado para o Renan ou um jogo de cena?
12:53:52 Jerusa Pelo que entendi, Bandeira estava manobrando para favorecer Renan e o presidente interino dispensou o nobre conselheiro de suas funções no Senado
13:06:14 Laura Tessler Ah, Bandeira manobrando?? Duvido...

😂 😂 😂 😂

13:53:54 Jerusa e a reuniao? 

😔

14:13:58 Deltan ja
14:40:14 Deltan 
17:07:16 Athayde Pessoal, portaria do PIC do JUCA n Unico. Quem puder assinar
17:07:43 Deltan http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/forca-tarefa-da-lava-jato-manifesta-surpresa-e-discordancia-em-relacao-a-soltura-de-beto-richa
17:31:28 Laura Tessler assinei
17:35:41 Deltan 
17:35:52 Deltan Barco consertado e a pleno vapor.
17:44:21 Deltan Pessoal, deu certo a vinda do Leandro, asssessor do MPDFT
17:44:29 Deltan Estamos enviando o ofício
17:46:14 Athayde 

👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏

17:48:04 Deltan gostou Tatá? SEmpre achei que eu era bom de desenho... todo mundo de mão dada... só não sei ainda quem é a bailarina na parte final do barco kkk fiquem à vontade pra agregar ao desenho, desde
que preservem a habilidade gráfica original
17:48:56 Athayde excelente. esse quadro vai valer bilhões daqui uns 500 anos
17:50:03 Deltan Pessoal, na linha do que alguns já propuseram, creio que devemos começar investigações em relação a quem perdeu foro nos casos em que eles já apareciam mas estávamos obstados de avançar em
relação a eles até hoje. Creio que devemos pinçar os principais nomes (uns de memória, mas o ideal seria um assessor dar uma varrida) relacionados à Petrobras (creio que outros casos como Odebrecht talvez seja um
segundo passo pela questão da competência) e dividir entre os grupos, por nomes ou por casos. Há uma lista de 51 nomes na reportagem abaixo https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43792084
17:51:07 Athayde ja tem portaria de um para assinar rs
17:51:19 Deltan Opa, a lista de quem PERDEU o foro é esta: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45793151
17:52:12 Athayde Alfredo vai levantar tb quais os tem mais risco de o STF querer arquivar de oficio, mesmo com o pedido de declinio
17:52:13 Deltan Destaco: Aníbal Gomes Benedito de Lira Edisson Lobão Eunício Jucá Raupp
18:01:11 Deltan FAlei com Alfredo que vai compartilhar conosco a planilha (pre-lista) das declinações. Luana adiantou que vem pouca coisa.
18:02:08 Deltan Bastidores: não podemos esperar NADA contra o PMDB nesta gestão da PGR. Denúncia contra Temer só saiu porque "botaram (integrantes da assessoria) a faca no pescoço dela", mas ideia era não
sair.
18:02:29 Deltan Sigilo total sobre os bastidores. Consumo inerno.
18:16:14 Athayde Eles irao pedir arquivamento de coisas que podem ser mt bem produzidas aqui e que com as amarras do STF nao se desenvolveu Irao pedir arquivamento de ofiicio para pgr nao “perder poder” Isso
é importante ver tb
18:24:26 Laura Tessler Acho isso bizarro. Não tem o menor sentido a PGR aqui at quando não tem mais atribuição. Isso só da margem para que o STF se sinta à vontade pra arquivar
18:27:49 Deltan Acho que o ponto é que os ministros vão arquivar de ofício e estão com medo disso, não? (sem entrar no mérito, só tentando recuperar)
18:38:01 Athayde Isso. Cabe a nos ja abrir o q der aqui
19:36:18 Deltan Casos no STF. É impressionante como as coisas lá náo aconteceram
19:36:18 Deltan 924712.ods
19:36:18 Deltan Segue
19:36:18 Deltan Obrigado Alfredo!
19:36:18 Deltan Nossa achei que tinha bem mais
19:36:18 Deltan Já há uma pré-seleção do que vem pra cá?
19:36:18 Deltan Ou tem uma descrição do objeto de cada inquérito pra vermos o que é relacionado às nossas investigações?
19:36:18 Deltan Eu também. Em princípio é pouco mesmo. O STF deve manter o foro pra mandato consecutivo
19:36:18 Deltan Estamos depurando os casos da lista
19:37:01 Roberson MPF Senador Davi Alcolumbre transferiu a decisão sobre votoaberto ao plenário do Senado e acabou de anunciar que por 50 votos a 2 a votação será ABERTA.
19:37:31 Jerusa Mas Katia Abreu roubou a pastinha dele e disse que ela quem preside a sessão 

😂 😂 😂 😂

19:39:42 Laura Tessler De lavada!!
19:44:12 Julio Noronha MUITO BOM!!!
19:44:58 Roberson MPF Aí vem a KATIA ABREU e sequestra a pasta do ALCOLUMBRE
19:45:00 Roberson MPF SÉRIO!!!
19:45:16 Roberson MPF E fala que so vai devolver se ele passar a presidencia para o mais antigo da casa
19:45:26 Jerusa Tá divertido
19:51:14 Deltan alouco
19:51:30 Deltan q barraco
19:51:31 Deltan vou ver
19:51:32 Deltan kkkk
19:51:37 Roberson MPF Agora tão querendo interromper a sessão
19:55:56 Deltan barraco
19:57:22 Roberson MPF 
19:57:40 Roberson MPF Tá fora do corpo
20:13:59 Deltan Ofício pra direção do foro remetido, com importantíssima ajuda do Julio
20:14:10 Deltan 924873.pdf
20:14:13 Deltan Vou replicar pra PF igual
20:14:22 Deltan E então entregamos pro Luciano pessoalmente
20:14:50 Deltan Quem é esse Carlos Viana Tatá?
20:51:10 Deltan caramba todo mundo parou a conversa paralela na hora em que o Renan foi falar
21:21:08 Diogo Renan vai tomar pau
21:21:12 Diogo Tenho certeza
21:21:17 Diogo Outros tempos
21:28:44 Roberson MPF Pelo desespero dele tb to vendo isso acontecer
21:30:15 Jerusa Maia presidente da CD
22:30:47 Deltan Pros fins do curso de tiro então vou contar com Carlos Fernando, Athayde e Roberson. Se alguém mais quiser, última chance
23:57:39 Deltan Diogo, reunião com Russo2 na segunda, 12h
2 Feb 19
01:13:30 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Eu quero tb delta!
02:17:56 Isabel Grobba Está oferecendo 300 cargos...
02:18:12 Isabel Grobba https://www.oantagonista.com/brasil/renan-oferece-300-cargos-para-vencer-amanha/
07:01:51 Julio Noronha https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/02/02/toffoli-determina-votacao-secreta-na-eleicao-para-presidente-do-senado.ghtml
07:18:33 Jerusa Fdp
07:22:59 Laura Tessler Nada como ter um ministro pra chamar de seu...e danem-se a democracia e transparência
09:06:56 Jerusa https://epoca.globo.com/guilherme-amado/8-perguntas-para-matthew-stephenson-1-23422502
09:34:48 Diogo Na outra decisão ele não disse que era questão interna corporis e que o judiciário não poderia determinar votação aberta?
09:35:14 Diogo Agora se a própria casa disse q deve ser aberta 

🤷

09:35:54 Diogo Mas mesmo assim: Renan vai tomar ferro.. aguardem
09:38:45 Jerusa Disse, mas dali não se pode esperar muita coerência, né? 

🤷

11:14:15 Roberson MPF 
11:49:51 Januario Paludo Vergonhoso.
11:57:47 Januario Paludo Diogo, Como foi com a laurita ontem? Algum retorno?
12:08:26 Diogo A relatora demonstrou estar bem informada do caso. O ponto referente à supressão de instância é muito forte e pode ser exitoso. Todavia, nada foi adiantado. Acho que há chances de êxito, mas não há
como asseverar nada. Estamos fazendo o possível. Na semana que vem daremos notícia. Abraço e bom FDS !
12:08:38 Diogo Msg do n
16:43:24 Januario Paludo 

👍 👍 👍

16:47:32 Athayde Q bizarro esse Senado
16:48:04 Athayde Um espertinho pos 2 votos na urna
17:07:07 Deltan E o resultado?
17:07:10 Deltan Internet onde estou tá bem ruim
17:07:37 Athayde Devem repetir
17:07:44 Athayde Em discussao
17:07:51 Jerusa Vao votar de novo
17:07:58 Jerusa 

🤦

17:12:15 Welter Prr Vao triturar os votos da eleição anulada, senão o Tofoli manda contar
17:12:42 Jerusa Rapidinho apareceu a trituradora
17:13:17 Jerusa E, pasmem, leila do volei, senadora, controlando as novas cedulas O brasil nao é para amadores
17:18:13 Welter Prr Esse Jaques Wagner é um santo!
17:19:07 Januario Paludo Surreal, inimaginável, divertido...
17:19:36 Januario Paludo E ainda estão triturando. Alguém tem que arrumar uma trituradora maior. Kkkk
17:20:25 Welter Prr Quem esta triturando está lendo e fazendo as contas...
17:22:41 Athayde Se contar pra alguem de fora a pessoa nao acredita.... So nós mesmos q conhecemos bem nossos representantes q acreditamos
17:24:32 Jerusa Surreal
17:28:08 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Tragicomédia de primeira linha!
17:28:16 Deltan Todos desistiram para ser nao-Renan, em favor do Alovumbre?
17:31:35 Jerusa Simone, alvaro dias e mais um Os outros continuaram
17:32:35 Welter Prr E o espiridiao amin se lancou candidato
17:32:40 Jerusa Tudo filmado, da para contar e ver se teve diferenca
17:32:57 Jerusa Flavio bolsonaro declarou voto no davi
17:33:04 Jerusa Renan nao curtiu
17:41:09 Jerusa Renan ta vendo que vai perder Desesperado Falou que flavio abriuo voto,portanto o processo nao é democratico Retirou a candidatura
17:42:26 Laura Tessler Inacreditável!!!!
17:42:34 Laura Tessler Momento histórico!!!
17:48:35 Welter Prr Ao falar do Falvio deu recado ao Bonoro
17:55:41 Jerusa Sem dúvida
17:56:34 Januario Paludo Bem feito para o Toffoli
17:57:27 Diogo Eu já sabia
17:57:39 Diogo Renan já era meus caros
17:57:44 Diogo Brasil eh outro
17:57:51 Athayde Toffoli foi humilhado
17:57:57 Januario Paludo a desmoralização pode ser do Senado, mas é muito maior do stf.
18:00:15 Welter Prr Pioe que eleição de gremio estudantil
18:00:22 Welter Prr Pior
18:02:30 Deltan Meeeeooo caneeecoooo
18:31:44 Januario Paludo Agora o o bandalheira de Melo vai ter que ser investigado...
18:32:24 Jerusa Sim! Pq estavam 82 cédulas rubricadas?
18:32:25 Athayde Ficou o tempo todo na Mesa. Renan saiu ele foi atras
18:37:33 Athayde Renan vai por a culpa no Deltan
18:47:05 Athayde 
18:47:32 Athayde O problema do Figueiredo tinha sido na retirada da bolsa
18:58:26 Athayde Renan- 5 votos
18:58:31 Athayde Q lavada
18:59:09 Jerusa Davi 42 votos
19:00:15 Deltan Não vai me dar essa moral
19:00:37 Athayde Descontrolado, vai passar recibo
19:01:27 Deltan Agora se Renan perder, e tivermos essa virada histórica, é graças à nossa equipe e a muitos brasileiros corajosos que tomaram postura, como o MUDE que começou o abaixo assinado quando a
própria TI recusou entrar neste assunto (e depois voltou atrás e entrou recentemente).
19:01:44 Deltan Nunca vi um acompanhamento tão acirrado da escolha do presidente do Congress
19:02:00 Deltan O Brasil está mudando
19:09:26 Roberson MPF Davi Alcolumbre
19:28:09 Diogo Eu tinha falado ontem
19:55:12 Deltan Tava lembrando o JN c ROJ foi top. Esse nosso time rocks!!!!
19:55:45 Deltan Fizemos a coisa certa a fazer
19:56:04 Deltan Mesmo c todos os ônus
20:08:37 Roberson MPF 

💪 👊

20:09:02 Roberson MPF Cantou a bola mesmo, Castore!
20:09:31 Roberson MPF Agora creio que será bem mais fácil investigarmos os MDBs que ficaram sem foro
20:10:02 Roberson MPF E outra coisa Delta, Bandeira ficará abanando rsrsrs
20:17:00 Athayde E os pacotes anticorrupcao ficam viaveis tb
20:41:18 Laura Tessler Até quando vai o mandato do Bandeira no CNMP?
20:43:19 Julio Noronha Laurinha, acho q deve ser próximo de setembro/2019: http://www.cnmp.mp.br/portal/noticias-cddf/10728-conselheiros-do-cnmp-tomam-posse-para-o-bienio-2017-2019
20:44:17 Laura Tessler Que maravilha!!! Espero que o senado não indique alguém tão canalha quanto ele
21:48:02 Isabel Grobba MARAVILHA!!!
21:49:25 Isabel Grobba Mas que espetáculo deprimente esse Senado!!
22:43:17 Deltan 
23:06:46 Isabel Grobba Pelo amor de Deus! Só lixo!
3 Feb 19
09:07:46 Roberson MPF https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/youssef-volta-operar-com-dolar.html
09:29:24 Deltan Jan e Weltinho, já tem sessão marcada pra julgar recurso DO JD? Seria boa a prisão dele neste momento pra reacender a discussão da prisão em 2a instância, fora a justiça da prisão
11:48:48 Deltan Curso de tiro então: Carlos Fernando Athayde Roberson Cara Deltan Meu maior interesse é tiro embarcado, pois vejo como maior risco.
11:56:12 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba CATA
11:56:19 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Hehehe
11:59:35 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Eu fiz tiro embarcado em brasília há 4 anos, é bem legal e bem importante mesmo. Saque rápido tb é bem importante.
12:25:47 Julio Noronha Ele quis dizer q Cata é o Cara! 

😉

12:33:10 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Aí sim!
12:36:52 Welter Prr O Bandeira vai até 21. Teve o mandato renovado no final do ano passado, nove meses antes de expirar o atual Uma das medidas que podia ser proposta pelo MJ é a incompatibilidade dos cargos
de conselheiro do CNMP e do CNJ com qualquer outro cargo ou função pública. http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11806-senado-aprova-reconducao-de-bandeira-de-mello-ao-cargo-de-conselheiro-do-
cnmp
12:38:14 Welter Prr Vou atrás
12:41:50 Diogo Curso de tiro então: Carlos Fernando Athayde Roberson Cara Deltan Castor Meu maior interesse é tiro embarcado, pois vejo como maior risco.
13:28:07 Deltan Da pra revogar pq vence em.set
13:28:24 Deltan Boua Dioguito
14:01:56 Welter Prr Tem que ver o presidente já nomeou. Os conselheiros tem mandato. Vai terminar no STF. Não é por nada que o Renan fez o senado aprovar ele o ano passado.
14:02:19 Welter Prr E olha que o membro da câmara também já foi aprovado para o próximo biênio:
14:02:23 Welter Prr http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11824-otavio-luiz-rodrigues-e-aprovado-pelo-plenario-do-senado-para-compor-o-cnmp
14:03:09 Welter Prr São todos uns “queridos” e bem intencionados
15:37:07 Deltan Querida, agradece muito o Dr. Deltan e toda a FT, por favor. Tudo isso se deve muito a eles. A vcs que fazem parte de todo esse trabalho, a nossa ETERNA gratidão! Deus ilumine essa transição em
nosso país.
15:37:07 Deltan Da Gislaine, do VPR
18:07:30 Deltan Jan, tá por aqui nesta 2ª feira? O corregedor do TRF4 estará aqui
18:28:27 Deltan Caros, amanhã receberemos na FT o corregedor do TRF4
18:28:33 Deltan às 15.30
18:28:44 Deltan Tatá, temos reunião 15h, vamos começar pontualmente e se não der tempo eu saio antes
18:29:11 Deltan Pelo que entendi, é uma reunião preliminar, então imagino que seja rápida... qq coisa suspendemos e retomamos depois da visita
18:29:19 Deltan O Corregedor pediu pra não ser divulgada
18:39:27 Deltan Muito bom pra ser verdade, mas vai que... http://felipevieira.com.br/site/derrota-de-renan-pode-levar-a-aposentadoria-de-gilmar-mendes/
19:18:37 Athayde Podemos adiantar um pouco tb
19:19:52 Diogo Delta, reunião com o juiz amanhã eh ao meio dia?
19:26:54 Deltan Isso
19:26:58 Deltan Dia intenso
19:27:05 Deltan seria ótimo Tatá
19:28:01 Julio Noronha Ainda: 11h posse do Luciano na PF, certo?
19:30:07 Athayde Se alguem for na FT antes da posse, preciso do HD com os depoimentos do LP para levar aos colegas do Rj. Se ninguem for eu passo la.
20:42:46 Januario Paludo 

👍 👍

20:57:08 Julio Noronha https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2019/02/03/25-ex-parlamentares-devem-ter-investigacoes-da-lava-jato-enviadas-para-1a-instancia.ghtml
20:59:21 Roberson MPF Pura diversão hehehe
21:00:30 Julio Noronha vamos pra cima!
4 Feb 19
08:44:08 Isabel Grobba Pessoal, estou retornando de férias hoje. Estou na PRR trabalhando LJ.
09:36:21 Roberson MPF Legal, Isabel!! 

😊 😊

09:36:48 Roberson MPF Baterias recarregadas!!
09:42:22 Paulo Pessoal, mandem um abraço e parabéns ao Luciano em nome de quem não for. Eu não vou conseguir ir
09:42:28 Paulo De tarde to na FT
09:44:15 Julio Noronha Que ótimo, Isabel!!!
09:44:34 Julio Noronha 

👍

09:44:52 Julio Noronha Tatá, onde está? Posso levar, se quiser
09:46:51 Athayde Bom dia, Julinho. Ta na minha mesa em um envelope
09:47:03 Athayde Pardo. Escrito LP
09:49:38 Isabel Grobba https://mobile.valor.com.br/politica/6102441/moro-apresenta-hoje-projetos-que-endurecem-leis-contra-crimes
09:58:27 Roberson MPF To aqui na FT. Se quiser ir direto eu pego
09:58:50 Roberson MPF Tá na hand
09:59:07 Roberson MPF 
09:59:19 Athayde 

😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊

09:59:27 Athayde Valeu, ROJ
10:48:58 Athayde Ja to na PF.
10:50:51 Roberson MPF Estacionando
10:52:35 Januario Paludo To chegando.
10:52:43 Januario Paludo Onde é?
10:54:25 Julio Noronha Na SR; subir no gabinete
10:55:50 Januario Paludo Ok
12:50:15 Januario Paludo Estou indo com Athayde.
14:14:10 Julio Noronha Reunião, bora?!!!
14:35:42 Julio Noronha #Reunião diária – 01 – 04/02/2019 JN – RP – PG – AC – LT - JP 01) Reunião de FTs em BSB: JP conversou com El Hage e a ideia é trocar as informações, inclusive com compartilhamento
de bases. PG procurará saber melhor. 02) Ação penal da Petros: LT conversou com Isabel, que disse que a ideia é fazer as audiências de testemunhas de acusação, e depois pedir a cisão da AP. 03) Substituição do
próximo colega: JN falou com Giardini, que conversará hoje com o colega de PRM sobre a possibilidade de vir. PG lembra que pode ser a hipótese de segurar a vaga para Marcelo Ribeiro. 04) Reunião de acordo
Cocket, hoje 15h: AT e DD. Se DD não chegar, PG acompanhará.
15:00:20 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Boa tarde pessoal, tivemos hoje uma decisão bem desfavorável na aia da queiroz galvão. Desde quando fomos conversar com o friedmann nós percebemos que ele
estava incomodado com a distribuição direcionada dessa ação pra ele e de outras eventuais aias futuras. A decisão dele foi nesse sentido, foi desfavorável a nós em 3 aspectos. Primeiro, ele se declarou incompetente
pra julgar a pretensão em relação ao núcleo político, extinguindo o feito em relação aos políticos e aos partidos (falou que teria que ter uma nova aia em relação ao núcleo político com livre distribuição). Segundo,
não conheceu do pedido de dano moral coletivo (falou que não pode formular em aia, tem que ser por via própria). Terceiro, declarou a prescrição da pretensão de condenação em improbidade em relação a todos os
réus e converteu a aia em ação de ressarcimento (falou que a prescrição começou a correr em 2012 com a saída do prc da diretoria). O único aspecto positivo foi que ele manteve o bloqueio do precatório de 240
milhões. Enfim, vamos recorrer, mas pareceu uma decisão bem estranha, talvez algum recado de que não vai dar conta das aias se não for criada uma vara exclusiva, não sei...
15:13:45 Isabel Grobba Que lástima! Sobre a questão do dano moral coletivo, já temos outros agravos com argumentação a propósito.
15:36:53 Isabel Grobba Vi que já foram agendadas todas as videoconferências das testemunhas de acusação do caso PETROS para os dias 07 e 08 de março, às 14 horas.
15:37:09 Laura Tessler todas testemunhas?
15:37:59 Jerusa parece que sim. enviei no grupo das audiencias semana passada.
15:39:00 Isabel Grobba Todas.
15:48:59 Laura Tessler 

👍 👍 😜 😜

16:48:41 Isabel Grobba Pessoal, estou tentando acesso remoto. Alguém está usando o computador lá da sala?
17:11:29 Paulo oi isabel, eu estou aqui!
17:11:35 Paulo precisa que saia?
17:12:08 Isabel Grobba eu queria fazer acesso remoto. se eu fizer, você seria desligado.
17:12:18 Paulo problema não, pulo pro Orllando
17:12:32 Isabel Grobba ele não estará essa semana?
17:14:42 Paulo Pronto
17:20:01 Isabel Grobba Paulo, espero não ter te atrapalhado muito...
17:24:16 Welter Prr Paulo e Athayde O Pumes da PRR4 me ligou e pediu um apoio para revisar o parecer no agravo na AIA da Camargo. Ele vai mandar por email para todos.
17:26:28 Paulo de jeito nenhum! não se preocupe
17:34:13 Isabel Grobba 

😘 😘

17:36:46 Roberson MPF Só para ficar nivelado com todo mundo. O El Hage e PG, via DOJ, fizeram uma ponte com o WuWU que está foragido nos EUA. Ele era parceiro de lavagem do TAcla e fez um acordo com
os americanos. Estamos seguindo a FT-RJ e assinando um termo de confidencialidade com ele para iniciar tratativas...
17:36:55 Roberson MPF 
17:39:17 Roberson MPF 
17:42:33 Jerusa tem que tirar o nome do carlos
17:42:55 Jerusa 

😊

17:43:27 Januario Paludo 

😂 😂 😂 😂

17:43:48 Jerusa 

🙈

17:44:49 Roberson MPF Já foi
17:44:51 Roberson MPF Kkkk
17:45:02 Roberson MPF Da nada
17:45:03 Jerusa 

🤷

17:45:10 Roberson MPF Volta e meia ele tá aqui mesmo
17:45:12 Roberson MPF Kkkkk
17:45:40 Roberson MPF Inclusive também “participou” do pedido de conversão das PTs que acabamos de protocolar
17:45:42 Roberson MPF Kkkk
17:45:54 Jerusa 

😂 😂 😂

17:50:12 Isabel Grobba Em se tratando de parceiro do Tacla, vocês deviam substituir o documento, acho eu...
18:26:43 Orlando SP Boa!
18:33:34 Paulo eu só fiz mandar um email kkk
18:36:39 Roberson MPF O email
18:36:40 Roberson MPF hahaha
18:37:09 Roberson MPF Se o cara faz isso com um email, imagina se trabalhasse
18:37:17 Paulo kkkk
18:37:19 Roberson MPF hahahah
18:58:53 Paulo Pessoal, sobre a reunião de Brasília, o que há de mais relevante para discutirmos é mesmo a pauta que está no grupo FTS.
18:59:04 Paulo Colegas, não sei se vocês estão sabendo, mas estamos programando um encontro das FTs nos dias 27 e 28/02 em Brasília. Rascunhei aqui uma programação provisória. Vejam se têm pontos a
acrescentar, por favor, para fecharmos o programa
18:59:04 Paulo 926863.docx
18:59:04 Paulo Acho importante envolver a SPPEA e a SCI também nas discussões e coloquei um período para interagirmos com eles.
19:07:10 Jerusa não dá pra ser outra data? 

🙁

19:29:26 Laura Tessler pra mim essa data tb fica bem difícil...provavelmente eu não vá
20:00:49 Deltan Meooo caneco q absurdo. Ainda bem q não veio pra LJ
20:01:06 Deltan Temos que recorrer, mas acompanhar esse recurso de perto e falar c os desembargadores
20:11:05 Julio Noronha Anteprojeto de Resolução nº 116 - Retribuição por acumulação de ofícios
20:11:07 Julio Noronha Art. 6° É devida a gratificação por acumulação de ofício ao membro do Ministério Público Federal que exercer função em mais de um ofício ou órgão ministerial, inclusive em forças-tarefas,
por período superior a três dias úteis, na forma da Lei 13.024, de 2014, como nas hipóteses de licenças e afastamentos legais e regulamentares.7 § 1º O disposto no caput aplica-se também às hipóteses de acumulação
decorrentes de vacância de ofícios, na forma da lei. § 2º A percepção da gratificação dar-se-á sem prejuízo das outras vantagens cabíveis previstas em lei, salvo se ambas remunerarem a mesma atividade.8 § 3º As
designações previstas no caput deverão recair em membro específico, vedados o pagamento em caso de designação simultânea e o rateio da gratificação. § 4º Para fins do disposto na Lei nº 13.024/2014, também se
considera acumulação de ofício, independentemente de substituição, a atuação simultânea em processos próprios distribuídos a turma de tribunal e nos processos que lhe forem atribuídos, decorrentes da atuação
perante outro órgão jurisdicional do tribunal, como seção, órgão especial e plenário.9 § 5° A gratificação de acumulação também é devida, nos termos do caput, aos membros de forças-tarefas, ainda que em lotação
provisória e sem acumulação do ofício de origem.
20:11:22 Julio Noronha Último §
20:13:35 Athayde 

🙏 🙏 🙏 🙏 🙏

20:17:00 Deltan kkkk bom tirar o nome dele pra protegê-lo
20:19:18 Roberson MPF Nos próximos vamos tirar sim
20:19:37 Roberson MPF Aliás tem que tirar de todos os modelos
20:19:59 Deltan imporante alimentarmos pra aproveitar bem o tempo. Vou ver com eles se posso colocar no google drive
20:20:56 Deltan ótimo... passou pro pessoal do RJ? Eles vão gostar de ver e podem tb apoiar eventualmente
20:21:05 Deltan 

👍 👍 👍

20:21:08 Julio Noronha Tá na rede
20:24:35 Deltan Caros, assinamos algum acordo junto com a PF já?
20:30:02 Roberson MPF 
20:30:02 Roberson MPF 
20:30:02 Roberson MPF 
20:30:23 Roberson MPF Daaaaale, time!!!
20:30:35 Deltan alooooouco heim
20:30:40 Deltan pein - pein - pain
20:31:13 Jerusa 

👏 👏 👏

20:39:16 Athayde 

👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏

20:40:21 Isabel Grobba Sensacional!!
20:57:34 Roberson MPF Acabei de terminar de ler a decisão e vi, contudo, que no finalizinho a Juíza deixou engatilhada a possibilidade deles serem liberados em caso de recolhimento de fiança
20:57:46 Roberson MPF 
21:09:47 Jerusa Putz Ela tá com essa mania, agora 

🤷

22:04:53 Orlando SP Acho q não, mas tenho incentivado todos a fazerem isso. Talvez no de PRC tenham assinado, mas não como parte do acordo.
22:10:25 Paulo assinamos lá no começo um que o Hayashi carimbou
22:10:35 Paulo e acho que foi mais de um, na fase anterior aos acordos da Odebrecht
22:20:40 Deltan nesses eles assinaram como anuentes e não como parte
22:20:45 Deltan oncordo
22:24:26 Paulo Como parte se nos assinamos foi recente, mas acho q não
22:47:08 Welter Prr Eles tem que assinar como anuentes, nao parte. Vamos ter problema na Camara e com os colegas
23:16:31 Deltan Acho q já era como Orlando
23:28:09 Athayde Ja era. Melhor trazer eles para assinar em conjunto em todos os casos e participar das negativas tb. Senao irao surgir acordos ruins pelo receio de a Pf fazer
23:32:07 Isabel Grobba Começou com o César Mata Pires Filho...
23:33:58 Deltan Hummm
23:34:02 Deltan Acho q não
23:34:33 Deltan Explica melhor amanha
5 Feb 19
00:00:07 Welter Prr Eles toparam como anuentes no passado. Temos que voltar a este estagio. Participam da negociacao e tudo, mas assinam do lado, nao como partes. Ainda mais se tiver acao proposta
00:34:37 Deltan Acho q tomarão como ofensa. Antes tínhamos desculpa. Agora não temos mais. STF nos deixou com pincel na mão
07:06:23 Orlando SP Sim. Decidido está q podem fazer. Logo, acho q assinam como parte. Antes não estava.
08:11:51 Roberson MPF Sabem aquela prova irrefutável de que o caminho traçado é correto?!
08:11:56 Roberson MPF 
09:10:43 Deltan kkkk
09:20:25 Welter Prr So nao esquecam de combinar com os nossos russos
09:20:55 Welter Prr E que na acao penal é diferente
10:24:43 Orlando SP Quem são os russos?
10:58:13 Deltan Pessoal vamos falar hoje sobre transferência de Lula por sistema penitenciário?
10:58:23 Deltan @Welter_Antonio participa por call?
12:57:23 Paulo Anselmo: Tentaram outros para desonerar, mas não conseguiram. Única esperança no momento é o Leandro de SINOP. É para uma vaga nova. PGR está ciente de que eles estão tentando, mas não
existe uma pré-aprovação. Mas SG teria dito que a bola estava com eles, no sentido de que eles tinham que conseguir costurar uma solução na unidade. Ainda não existe conversa específica sobre Leandro nem com
Procurador-Chefe, nem com Camanho. Anselmo sugere que nós resolvamos entre nós, pois os critérios locais não são bons. Eu disse que não estava antecipando nenhum posicionamento, estava apenas colhendo
informações para poder levar para vocês.
13:02:11 Jerusa Quem é Leandro?
13:02:16 Jerusa 

🤔

13:03:54 Welter Prr 2 e 5 CCR
13:04:38 Paulo faltou a introdução que Julio contou no almoço: Quanto Felipe Giardini de SINOP foi falar com seu colega de PRM Leandro sobre a vinda para a FT, esse Leandro disse que já havia sido convidado
pela FT Greenfield.
13:06:54 Jerusa Pqp
13:11:15 Julio Noronha Valeu, PG!!! Diante disso, vejam o que acham:
13:13:00 Julio Noronha 927428.ogg
13:18:35 Deltan Apoio
13:19:24 Jerusa acho uma boa ideia, pois criaria um ambiente favoravel à liberação de um deles, provavelmente em favor da FT Greenfield. ou seja, já e melhor pensarmos em outro nome .... ou esperarmos Marcelo
Ribeiro
13:20:04 Isabel Grobba Marcelo Ribeiro poderá quando?
13:20:36 Jerusa alguem falou com ele recentemente? PG? embora, nesse último caso, talvez seja melhor repensarmos, novamente, essa nova divisão
13:24:30 Julio Noronha Beleza! Posso falar com Giardini nesse sentido, para falarem com o Proc-Chefe. MPF PR Paulo Galvão , de repente, seria bom falar com Anselmo antes tb, o q acha?
13:25:49 Laura Tessler acho que é por aí mesmo. Aí eles se acertam lá na PRM como farão para escolher qual teria prioridade para sair.
13:26:12 Laura Tessler segundo PG havia falado, em julho
13:26:24 Athayde Acho bom falar c Anselmo antes
13:30:04 Paulo a ideia de Marcelo é julho, pois junho ele tem que depositar tese de doutorado em portugal
13:31:27 Jerusa julho tá meio longe ainda ....
13:31:54 Laura Tessler a propósito, quando é a eleição para PGR? Pergunto isso porque, se Raquel se candidatar (embora sem chance nenhuma de sucesso), o pedido para que Marcelo venha pra cá poderá ser lido
como antecipado final de festa (galera abandonando o barco), e Raquel ficará enlouquecida
13:33:07 Januario Paludo convidamos ja....
13:33:10 Januario Paludo 

😂

13:34:05 Deltan Acho q não da pra esperar tanto
13:35:07 Januario Paludo como eu faço para pesquisar so os procedimentos
13:35:11 Januario Paludo ops. errado.
13:38:01 Deltan https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/02/04/fachin-envia-inquerito-sobre-temer-a-justica-eleitoral.ghtml
13:38:01 Deltan Olha o tipo de caso que vai ser julgado pela justiça eleitoral se o pleno do stf decidir conforme a 2a turma tem decidido. Esse caso de Temer traz situação gravíssima de corrupção, envolvendo 10
milhões de reais... conexa ao crime do 350 do CE. Agora um juiz eleitoral vai julgar tudo. Agravamos... vamos ver como o Pleno decide.
13:38:50 Jerusa pois é ... vi isso ontem na GN. esse caso é o do jantar no jaburu
14:10:22 Deltan #Reunião diária – 01 – 04/02/2019 DD-AC-LT-JP-PG-ACW 01) Reflexões rápidas sobre colega que virá (Tales/Marcelo - demorariam mto pra poder vir) 02) Ida Lula sistema prisional (Welter e
Januário favoráveis) - para refletir e decidirmos juntos numa próxima reunião: ARGUMENTOS PARA MANDAR EMBORA: a) Diagnóstico: estamos pagando conta social/moral alta no tocante a percepção pública.
Vários episódios estão sendo explorados por PT e jornalistas contra nós. a1) Assistência religiosa: ele tem toda hora, História contudo é de que cortamos. a2) Regulamos visitas de 500 mil advogados, reduzindo pra
família, 5ª, jeito oficial, parando palhaçada do Haddad e outros políticos que vão como advogados para discutir política. a3) Falecimento do irmão de Lula - super explorado. Helio Gaspari, Josias. Comparam com
ditadura que permitiu ida ao enterro da mãe. Se perde a justificativa, o que fica a história de que não permitimos ele ir ao enterro. Esses pontos vão sendo somados. Há amigos nossoas que dizem que Lula está
isolado, em confinamento. a4) Não pode votar nas eleições. b) prisão em 2ª instância: se STF voltar atrás, sairá pela porta da frente da carceragem da PF. Se sair de presídio do interior de SP, a vinculação é menor. c)
estamos no pós-eleição. Em breve haverá questões como reforma de previdência etc e se lembrará mais do Lula. d) UMA SOLUÇÃO POSSÍVEL: mandar pra JE, interior de SP. PONDERAÇÕES: e) se sair daqui,
estará em sala de estado maior igual. Terá acesso igual a advogados. Se for para uma prisão igual outros, ganhará domiciliar no mesmo dia provavelmente. Provável ir para quartel da PM, com amplos benefícios. f)
OUTRA SOLUÇÃO POSSÍVEL: dá pra inverter o ônus, reiterar para defesa se manifestar se quer que fique aqui. g) se fosse na estadual, já teria sido solto 2x e pode ter benefíco mais fácil pela questão da ausência
de exigência do ressarcimento do dano. Vai progredir antes do que o normal. h) poderá dar entrevistas e usar como palanque político. i) indo para presídio dá pecha de presidiário maior e sensibilizará mais os
ministros, como uma rosa weber. j) OUTRA SOLUÇÃO POSSÍVEL: federalizar uma parte do CMP, há tratativas. k) PF pediu pra mandar embora o Lula. Carolina concordou em manter até 2 ações penais. 2 opções
vistas por Danilo: Tremembé e quartel da PM em SP. l) OUTRA SOLUÇÃO POSSÍVEL: dizer que tem esteira, água mineral, visitas etc. Fazer relatório pra mostrar exatamente quais são as condições. Ele estava
tendo 6 a 7 visitas religiosas por mês. Mostra que queixa dele não procede. m) se derem domiciliar qdo estiver em SP, aí fica esquisito nós querermos interferir. n) a prisão dele é um dos símbolos de que a LJ trouxe o
imperio da lei e isso pode cair. o) se for pra outro lugar, ou será mamata, ou será pior e isso não retirará nosso desgaste, talvez não mude muito. p) defesa não quer tirar pq ele está numa posição de vítima. Luciano
provocou a questão da saída dele. Defesa tá confortável. q) preocupação com falecimento dele na carceragem da PF. ENCAMINHAMENTO: vamos refletir mais. Se estivesse no estadual, já teria sido solto 2 vezes,
mas custo está alto. Vamos tentar soluções de comunicação no meio termo. Estudaremos com ascom. Release/reportagem.
14:10:39 Deltan (estamos ainda falando: vou editar, mas já mandei)
14:23:12 Paulo Anselmo ok com a solução
14:23:18 Paulo Julio vai falar com Felipe
14:27:29 Deltan Caros, sugiram assuntos pra pauta da reunião com RJ, SP e BSB
14:27:30 Deltan https://drive.google.com/open?id=1MR8zpTvKw2jCrLRGXVk1dk8pnJs6Wi2a
14:27:39 Deltan (quem tem o link acima consegue acessar)
14:34:03 Januario Paludo 501441133
14:34:10 Januario Paludo execucao lula
14:34:34 Athayde IMPORTANTE: CSMPF: plantao semanal vai contar para folga e dar direito à indenização em pecúnia caso nao seja gozada Tem que ver se isso se aplica a FT
14:34:47 Januario Paludo 5014411-33.2018.4.04.7000
14:54:47 Deltan Pessoal, representações fiscais pra fins penais: temos uma tabela boa, mas uma má notícia. Peid pra Douglas fazer triagem para ver melhor encaminhamento, fazendo despachos padrão de declinação.
Contudo, não deu boa. Em geral, as RFFP falam de corrupção dentro, mesmo qdo a representaçaõ é só por sonegação. Memso quando é empresa de que nunca ouviu falar, p ex, e abriu e tinha pagamento suspeito de
ser corrupção. Pedi pra ele aumentar a amostra e analisar mais até amanhã, quando ele vai estar na nossa ruenião diária pra colocar o que viu pra decicirmos encaminhamento. A confirmar o que ele colocou,
infelizmente talvez a saída seja dividir pelos grupos, do contrário vamos remeter e tudo vai voltar pra gente. Pensei em uma alternativa, mas precisaria amadurecer até amanhã.
15:03:43 Deltan Estamos trabalhando com ideia de inspeção na carceragem e coletiva do grupo de controle externo. Paulo está falando com Mirom. Vamos confirmar a possibilidade pra bater o martelo
15:09:59 Laura Tessler Jê, vc que é antenada, pode fazer um resumo de como ficou a situação do plantão?
15:11:08 Laura Tessler eles vão indenizar plantões de final de semana se não tirarmos a folga? É isso?
15:11:29 Laura Tessler até 30 dias?
15:11:38 Laura Tessler ou eu entendi errado das poucas mensagens que li
15:12:25 Julio Noronha Falei com Felipe. Leandro estava chegando na sala dele lá já. Irão acertar o sorteio e, antes de sortear, falarão com o Proc-Chefe. Se este não concordar nem com a saída de um, sorteio perde a
necessidade. Se concordar, o sorteado já sai na frente
15:12:39 Jerusa nao assisti a sessão, mas pelo que entendi, o plantao semanal vai passar a contar para fins de folga (antes contavam somente os dias de plantao e final de semana e recesso). e agora o limite anual para
folgas será de 30 dias (antes eram 15). se nao houver gozo de folga no periodo, sera autorizada, a pedido, a conversão em pecunia dos dias nao gozados
15:12:57 Jerusa (achei bom demais para ser verdade, mas foi o que entendi)
15:13:02 Laura Tessler boa
15:13:13 Laura Tessler precisamos ver então como ficam nossos plantões aqui
15:13:26 Laura Tessler pode ser tema da reunião de amnha?
15:13:38 Athayde yep
15:22:04 Laura Tessler outra coisa: teria como pedirmos para mudarem a data da reunião das FTs?
15:25:49 Jerusa concordo com a mudança de data
15:26:17 Paulo eu não sei Laurinha, pq é agenda da PGR acho
15:42:08 Laura Tessler se não for exigência da RD, será que não daria pra mudar?
15:42:37 Jerusa ai o voto do Nicolao sobre plantao
15:42:37 Jerusa 927756.pdf
15:47:56 Deltan acho que não precisa, salvo se houver alguma pecularidade. Em princípio o que precisamos fazer no momento é expandir nosso prlantão pra semana, em vez do fds, registrando no sistema certo?
15:50:18 Deltan Acho que não é data da PGR não... Tentamos 2 datas antes da data apontada... Sempre vários não poderão, porque estamos falando de reunir uns vinte e poucos procuradores... Já entre nós é difícil. O
que podemos fazer é na reunião de amanhã pensarmos em outras datas boas pra nós todos aqui e sugerir no grupo, pode ser? Se eles não puderem, mantemos as já definidas. Fica bom assim?
16:05:49 Laura Tessler 

👍

16:22:37 Deltan Pessoal, questão do plantão: acho que não há dúvida de fazermos durante a semana tb rs, pois isso abre a porta para uma compensação de plantão e remuneração maior. Contudo, coloco uma questão
pra avaliação. Até hoje, quem faz plantão é quem está lotado aqui em Curitiba. Se alguém entender que isso deve ser mudado, podemos rever e rediscutir esse método, o que abriria a possibilidade de quem está fora
ganhar também os plantões daqui. Minha sugestão seria implantar provisoriamente o plantão semanal hoje mesmo já, seguindo a escala que existe (isto é, incluindo quem não ganha diárias), se for possível. Contudo,
não queremos que ninguém se sinta prejudicado e gostaríamos de ouvir sugestões, reflexões e propostas alternativas, que podemos deliberar com prioridade.
16:25:27 Deltan Numa primeira reflexão que pode estar equivocada, o que coloco para pensarmos todos juntos, a título de brainstorming, talvez não seja o caso de rever a regra atual, porque quem está fora tem a
chance de ganhar os plantões na origem. Outro ponto que pode eventualmente ser considerado é que quem está aqui não ganha diárias e seria uma forma de ter uma compensação adicional (até pq todos ou quase
todos não ganhamos substituições). Essa compensação adicional pelo jeito corresponderá no máximo em 30 dias por ano - o que é um valor um tanto menor quando comparado com a oportunidade de diárias.
Contudo, como disse, é só uma primeira reflexão, superficial e sem pretensão de prevalecer. Não me detive pensando todos os possíveis pontos de vista sobre isso.
16:27:42 Deltan Um dado relevante: não sei se conseguiremos manter plantão só da FT, diante da seguinte regra da proposta do Nicolao:
16:27:48 Deltan “Art. 6° - Ressalvado o exercício da função eleitoral, a atuação no plantão é geral, não havendo vinculação com a matéria referente ao ofício titularizado pelo membro plantonista.
16:28:48 Januario Paludo Quem está aqui e não ganha diárias tem prioridade.
16:42:15 Deltan Enviei esta mensagem pra Paula, mas não sei se vai dar certo:
16:42:15 Deltan Oi Paula, tudo bem? Sei que está fora, mas queria adiantar a seguinte questão pra sua reflexão. Saiu nova regulamentação do plantão, que permite conversão em pecúnia. Temos tido um plantão à
parte da FT nos últimos anos. Essa nova regra ofereceria uma oportundiade de nós termos uma compensação financeira, até porque quem está aqui hoje, infelizmente, não tem possibilidade de ganhar substituição.
16:42:15 Deltan Entendo que não se aplica à FT, que foi constituída como uma unidade à parte (que até recentemente tinha rubrica própria). Ela tem todas as características de unidade à parte: tem aspa própria, tem
informática própria, tem número de procuradores que supera todas as PRMs e várias PRs, tem diretório próprio e tem resultados financeiros que justificam um tratamento à parte, como vem sendo concedido. Há
ainda a própria existência à parte pretérita da FT como unidade autônoma de plantão, o que já era plenamente justificado. A regra buscou impedir que agora se criassem novas unidades de plantão para aumentar
benefícios. Assim, minha sugestão e pedido é que avaliasse a possibilidade de continuarmos a ter plantão da FT como uma unidade à parte, sem alteração da regra existente. Do contrário, nós ficaríamos numa
situação em que o ônus (atividade diuturna num caso que nos exige twenty-four seven como diriam os americanos rs) é distribuído para nós, mas não teríamos os bônus (lembrando que já não recebemos verba de
substituição)...
16:44:25 Deltan Já pedi pra Maíria tornar o plantão semanal
16:48:38 Paulo quem tá em diárias não tem como fazer plantão aqui e ter folga na origem, não rola creio
16:50:10 Paulo SINOP: aceitaram a sugestão que eu passei conforme orientação de vcs (cortar os colegas ao meio e metade de cada colega vai para cada FT, assim a unidade não fica sem ninguém)
16:53:42 Jerusa a gente faz plantao na origem
16:53:56 Jerusa acho q nao tem como fazer plantao na FT
17:01:26 Paulo Caros, a ação de improbidade de 18/12/2018, sobre Queiroz Galvão, em como réu o João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho, que é colaborador na PGR. Antes de parar para pensar, pergunto: vcs
chegaram a analisar isso na época, viram cláusulas do acordo, anexos etc? Ou é novidade p vcs?
17:02:17 Athayde vamos tentar
17:02:18 Athayde rs
17:03:09 Jerusa Essa mensagem era relativa aos que não estão em lotação provisória
17:03:34 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba vimos e falamos com o procurador responsável (claudio gusmão da pr pe), ele já pediu ao juízo o compartlhamento das colaborações pra nós e assim que chegarem
vamos pedir o não recebimento da inicial contra ele
17:03:36 Jerusa Quem está lotado ai Acho que da plantão semanal tb Só combinar com a Paula
17:03:53 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba da operação turbulência
17:04:14 Paulo show
17:04:22 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba claudio cavalcante
19:09:21 Julio Noronha Atualizando SINOP: os colegas combinaram de fazer o sorteio após falarem com o Procurador-Chefe amanhã, por videoconferência
19:09:57 Laura Tessler fortes emoções....rs
19:26:12 Januario Paludo Qual o numero do procedimento que trata da devisao de valores com os estados unidos. Temos um a respeito?
19:29:46 Januario Paludo divisao...
19:34:05 Deltan Não temos
19:34:19 Deltan temos um pra constituir a fundação que administrará os 2.5 bi
20:24:25 Januario Paludo e o judicial?
20:27:54 Isabel Grobba Januário, viu mensagem que te mandei?
20:29:05 Isabel Grobba sorteio para ir para a Greenfield ou para a FT?
20:29:19 Isabel Grobba ou para a LJ?
20:31:00 Julio Noronha Isso!!!
23:31:13 Deltan 
23:31:13 Deltan 
23:31:31 Deltan Quem sabe quem é? Vamos ver agora quem é mesmo bom investigador neste grupo!!!
6 Feb 19
00:01:37 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba atherino?
02:44:03 Deltan Reparem o detalhe no tornozelo...
03:37:40 Diogo Atherino
03:38:17 Diogo Solto pelo toffoli no plantão judiciário
03:38:54 Diogo Viva o toffoli e os plantões judiciários que soltaram Beto Richa, deonilson roldo e quase soltaram o Lula 

👏 👏

10:38:50 Isabel Grobba Esse mesmo plantão judiciário do Noronha soltou os pai e filho Suarez do caso Petros. Decisão indecente! Estou em contato com a Subprocuradoria para tentar reverter com Félix Fischer.
10:43:50 Isabel Grobba Athayde e Jê, vou falar com Anamara agora no início da tarde sobre aquela pet do STF na qual Toffoli mandou para SP os termos do Sítio e do Instituto Lula. Estava com Thamea e agora com
ela, depois da implosão da FTSP. Os autos estão na PRSP há tempos sem manifestação e Lula já tinha ido pedir vista lá...
11:04:16 Athayde Otimo, isabel. Vai pedir pra declinar pra ca ne?
11:16:59 Isabel Grobba Sim, vou entregar pra ela tudo que já escrevemos a respeito.
11:17:31 Jerusa maravilha! Boa sorte!
11:34:27 Deltan Talvez seja melhor segurar até a sentença
11:34:43 Deltan Forçar uma decisão pode significar conflito positivo ainda q improvável
11:34:50 Deltan Melhor é esperar sentença
11:47:01 Deltan Sobre a sistemática de plantão, by Paula:
11:47:01 Deltan Olá Deltan. Entendo como vc. Não vejo razão para alterar a sistemática existente, de plantões separados, apenas em decorrência da instituição do benefício. Essa é a minha primeira e intuitiva
impressão.
11:47:43 Isabel Grobba Mas a sentença do IL parece que não sai logo não...
11:53:32 Jerusa falando nisso, como foi a reunião com o corregedor do TRF4? alguma perspectiva de melhora na 13 VF?
12:05:36 Paulo Almoço?
12:06:54 Julio Noronha Terminando reunião aqui; 10 min subimos
12:19:59 Paulo só aguardando
13:19:27 Paulo quem for gaúcho lê a mensagem do Gavronski por favor, eu não aguento
13:21:35 Jerusa so quem veio contrabandeado da 5CCR conseguirá entender ....
13:21:59 Laura Tessler onde isso??? sobre???
13:28:35 Jerusa certeza que vc quer ler, Laura? 

🤦

13:28:51 Laura Tessler não...só quero saber do que se trata, por mera curiosidade
13:29:15 Laura Tessler Gavronski viaja na maionese...depois de ele assinar manifesto contra a gente, perdeu meu respeito
13:29:51 Jerusa é sobre um AI interposto pela União contra a decisão que considerou ausente o interesse de agir para a propositura de AIA contra os réus colaboradores



13:29:51 Jerusa é sobre um AI interposto pela União contra a decisão que considerou ausente o interesse de agir para a propositura de AIA contra os réus colaboradores
13:30:11 Jerusa confesso que nao li as mensagens dele - prolixas demais - cansam
13:31:38 Isabel Grobba Eu comecei, mas sou carioca, brasiliense e paulista, então desisti! 

😱

13:32:13 Jerusa 

🤷

13:32:15 Laura Tessler KKKKKKK
13:34:33 Isabel Grobba Gente, sobre a conversa com Anamara, tem PIC dos termos das palestras instaurado ?
13:36:49 Welter Prr Da forma prolixa como ele fala, está mais para Odorico Paraguassu, bahiano da hora!
13:40:37 Januario Paludo tem
13:40:42 Januario Paludo http://aptusfx.prpr.mpf.mp.br/aptus/protected/download?modulo=0&sistema=lavajato&original=s&id=760dd38de7d0320ccbe541317225cd9f
13:41:57 Deltan Pessoal bora reunião
13:45:46 Deltan Qual deles?
13:46:16 Laura Tessler Um deles...nem me lembro
13:52:52 Orlando SP Pessoal, hoje consegue um panorama quase completo sobre as diárias.
13:53:19 Orlando SP As perspectivas não são boas. Vou passar um áudio sobre isso para atualizá-los.
13:53:57 Diogo To chegando
13:54:03 Diogo Tão na reunião!
13:54:05 Diogo ?
13:54:26 Laura Tessler Sim
13:54:33 Orlando SP 928303.ogg
13:56:42 Orlando SP 928304.ogg
13:57:51 Orlando SP 928305.ogg
13:59:22 Orlando SP 928306.ogg
14:00:38 Jerusa sem falar que hove aumento do valor das diárias em 2019
14:21:18 Orlando SP Isso. E aumentou tb. um procurador recebendo diária.
14:21:50 Orlando SP Paula volta na segunda-feira.
14:25:16 Diogo Ferrou meus caros
14:25:29 Diogo 

👋

diárias
14:32:44 Paulo Coincidentemente, ainda ontem, sem saber desse problema, eu disse ao Delta que minha intenção é não chegar às 8 diárias por mês e em regra não pedir vôos (ainda que trabalhe aqui mais de 8 dias).
E organizando posso pegar substituição na PRDF. Não é solução, é casuísmo, mas já ajuda.
14:33:07 Jerusa sobre a antecedência das SVs: a nossa secretaria, diversas vezes, demora dias e/ou semanas para inserir no sistema, então talvez seja bom reforçar com elas a necessidade de agilizar o procedimento
14:35:28 Welter Prr E as vezes mesmo a secretaria sendo rapida, a tramitacao nos oitros setores é bem lenta e as passagens sao emitidas em data proxima da viagem
14:35:46 Jerusa verdade
14:36:10 Jerusa eu costumo solicirtar as viagens com praticamente um mês de antecedência
14:46:06 Paulo URGENTE - Elizabetta Tizzoni - Suíça MLA 201803497 - DIOGO DAVID MUINO Lawyer said Muino doesn´t have money for life (no other accounts?) important to know if it's true that there aren't
any other accounts
14:49:44 Diogo Vi ver
14:52:21 Deltan #REUNIÃO 1. RFFP - tudo gerará notícia de fato (estatística). São 400 casos (e 400 potenciais mencionados num ofício, mas deixaremos pra um segundo momento). Januário analisará tudo e
separará joio de trigo. Vai arquivar sonegação quando houve pagamento, p ex, o que já tem inquérito ou PIC, o que vale a pena desenvolver investigação... verá o que deve ser declinado e o que deve ir pros grupos.
Investigações sem grupo e com bom potencial vão pro grupo da Laura e Felipe. Daqui a 2 meses retornará para reavaliarmos. Douglas apoiará nas providências administrativas, coordenando com secretaria, e
Januário cuidará do mérito. 2. SIRF - pedir para instalar na máquina de todos. E temos APTUS-X e o sisdelatio dentro. 3. Segunda que vem teremos reunião geral às 16h para discutir distribuição e instauração
urgente de PIC sobre pessoas que perderam foro e investigações cíveis contra pessoas com foro
15:02:24 Diogo Ele tem conta em Lichtenstein tb
15:09:42 Isabel Grobba Fui falar com Anamara. A Pet em SP foi autuada assim (deixo aqui para ficarem com número e vara):
15:09:59 Isabel Grobba 
15:10:53 Isabel Grobba E vejam a manifestação de Thamea:
15:11:11 Isabel Grobba 
15:11:41 Isabel Grobba Brincadeira, né?
15:12:15 Jerusa 

😱

15:12:27 Isabel Grobba E o Juiz:
15:12:30 Jerusa sem noção ou outra coisa?
15:12:44 Isabel Grobba 
15:13:19 Jerusa inquérito?
15:13:21 Jerusa pqp
15:13:49 Isabel Grobba Mas não instauraram nada ainda Hehe
15:14:08 Jerusa ufa!
15:17:04 Deltan RESUMO dos áudios do Orlando: 2018 - 1.650, gastos 885k em diárias, passagens e deslocamentos 2019 - PGR tratou junto FT e PRPR. Pedidos 1.243k pra FT e 400 pra PRPR. A PGR fez corte
linear de 50%, dando 800k. Ver com Paula como será divisão. Bem aquém do que gastamos de todo modo em 2018. Até agora já gastamos 125k de 800k. ENCAMINHAMENTOS SUGERIDOS 1) Pedir passagens
com bastante antecedência e não alterar as passagens 2) Prevsião em planilha que Orlando passará e falar com Paula para pedirmos suplementação 3) Paulo sugere fazer coletiva para detonar tudo
15:21:07 Paulo https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/alexandre-frota-ex-ator-assume-papel-de-lider-e-mira-privilegios-de-lula-na-prisao-ejitcichfn3oth9akkee9hfa3/
15:21:15 Paulo diante disso, é o caso mesmo de uma coletiva do MPF também?
15:21:55 Jerusa 

🤦

15:24:11 Paulo Delta, deixo contigo a questão da reunião das FTs já q vc q começou a tratar ok?
15:24:20 Paulo (data e pauta)
15:32:03 Isabel Grobba Expliquei a situação a ela. Ela disse que achava então bom fazer uma manifestação simples nos autos indicando a existência das 2 ações penais e de inquérito em Curitiba sobre as palestras
(em manifestação na Pet que está copiado nos autos de SP há o número do IPL das palestras). Acha que não deve pedir declínio, pois isso levaria o juiz (vai ver quem é, não sabia - naquele despacho na foto acima é a
substituta) a examinar com minúcia os fatos. Falaria em bis in idem.
15:36:46 Isabel Grobba Mas a Thamea, sinceramente! São uns burocratas!
16:07:25 Orlando SP Minha manifestação sobre Lula: considerando tudo o que foi dito e todos os riscos, opina pela transferência dele para SP, local próximo da residência dele. A justificativa para fazer isso agora é
que acabou a instrução da segunda ação. Sei de todos os riscos, mas acho esse o menor. Em governo de Bolsonaro e Moro (na Justiça), não podemos ficar segurando ele aqui, salvo se ele pedir.
16:08:12 Orlando SP Assim agiríamos em relação a qq réu. Logo, não vejo motivo para agir de modo diverso. Não há situação que justifique.
16:12:56 Deltan Pessoal, pensamos em dois textos para os pedágios. Deem outras sugestões ou digam qual mais gostaram. Vou colocar letras na frente pra facilitar a indicação de preferências. Indiquem também
quando fizerem propostas de textos
16:13:21 Deltan A) “Você está pagando um pedágio 30% [ou percentual aplicado no momento] mais barato porque recursos provenientes de corrupção foram recuperados pela Operação Lava Jato em acordo com a
RODONORTE e aplicados em benefício do usuário” B) “O valor obtido pela força-tarefa da Lava Jato a título de multa por conta de corrupção nos pedágios foi aplicado para reduzir em 30% [ou percentual aplicado
no momento] a tarifa”
16:14:06 Jerusa tenho que concordar com Orlando.
16:14:40 Isabel Grobba Perdi a informação sobre onde esses textos serão usados.
16:15:18 Isabel Grobba Concordo.
16:15:26 Welter Prr Também concordo.
16:16:43 Paulo onde vão ser escritos esses textos?
16:17:03 Paulo verso do recibo? ou placa? se for placa tem que ser bem mais curto
16:25:09 Orlando SP Prefiro algo mais impessoal: "O pedágio foi reduzido em 30% em razão de acordo de leniência firmado no âmbito da Operação Lava Jato". Esse é a sugestão da base do texto. Se
necessário/quiser, inserir o nome da concessionária, ou que o valor vem da multa....
16:32:38 Jerusa https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/gabriela-hardt-condena-lula-a-12-anos-e-11-meses-de-prisao-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro-no-sitio-de-atibaia/amp/?
__twitter_impression=true
16:33:40 Julio Noronha 

👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏

16:33:45 Laura Tessler SHOWWWW!!!
16:34:01 Roberson MPF SHOOOOOOOOWWW!!!!!! Parabéns Tatá e Je!!!!
16:34:05 Athayde heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
16:34:54 Isabel Grobba que beleza!!!
16:34:56 Paulo sensacional!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16:35:44 Isabel Grobba bom demais!! Já vou mandar pra Anamara hehehe
16:38:38 Paulo resume aí Tata
16:39:23 Isabel Grobba manda aqui a sentença, please!
16:41:13 Jerusa 928410.pdf
17:03:09 Welter Prr Parabens Jerusa e Athayde! Grande trabalho!
17:18:14 Isabel Grobba DA SENTENÇA: "Portanto, cabe concluir, até por coerência com o que já decidido nos autos 5036528-23.2015.404.7000, que restou comprovado o pagamento de vantagens indevidas pela
Odebrecht relativas aos quatro contratos celebrados com a Petrobrás, sendo dois na RNEST e dois no COMPERJ. Tais valores também formaram o saldo existente entre a empreiteira e o Partido dos Trabalhadores,
parte deles gerenciados por meio da "planilha italiano".
17:19:16 Isabel Grobba Comprovado ainda que o réu Luiz Inácio Lula da Silva teve participação ativa neste esquema, tanto ao garantir o recebimento de valores para o caixa do partido ao qual vinculado, quanto
recebendo parte deles em benefício próprio. Tais verbas foram solicitadas e recebidas indevidamente em razão da função pública por ele exercida, pouco importando pelo tipo penal se estas se deram parcialmente
após o final do exercício de seu mandato. O fato de sua responsabilidade não ter sido apurada em auditorias internas ou externas da Petrobras, ou o fato das nomeações de Diretores passarem pelo crivo do Conselho
da Administração não afastam sua responsabilidade. Como já dito em outros julgamentos, auditorias são limitadas, e nem sequer identificaram à época oportuna o grande esquema de corrupção já desvendado. Assim,
concluo caber sua condenação pelo crime de corrupção passiva em razão do pagamento de propinas destinadas ao caixa geral do partido dos trabalhadores mantido perante a Odebrechet, para o qual contribuíram os
quatro contratos indicados na denúncia De qualquer forma, seguindo o padrão já adotado na sentença e acórdão dos autos 5046512-94.2016.4.04.7000, bem como no tópico II.2.2.1 desta sentença, entendo que se
deve reconhecer a existência de um único crime de corrupção, pois cabia a Luiz Inácio Lula da Silva dar suporte à continuidade do esquema de corrupção havido na Petrobras, não sendo comprovada sua participação
específica em cada negociação realizada nestas contratações.
17:26:28 Isabel Grobba Reputo também comprovado que Marcelo Odebrecht, também em razão da posição ocupada na presidência do grupo, pela ciência que tinha dos acertos realizados nos contratos celebrados
com a Petrobras, criando ainda o Setor de Operações Estruturadas para concretizar os pagamentos e controlando por meio da planilha italiano parte dos valores pagos pelo grupo ao Partido dos Trabalhadores e seus
representantes, prometeu e ofereceu vantagens indevidas a Luiz Inácio Lula da Silva, em razão do cargo de Presidente da República por ele exercido.
17:31:11 Welter Prr Tadinho
17:33:47 Athayde trabalho de todos nos
17:34:09 Athayde 

😊

17:34:29 Deltan boa Isabel, é bom caminho
17:35:17 Deltan Desde q Orlando sentou no colo de Lula no aeroporto em SP, ele tá Orlandinho paz e amor
17:35:56 Deltan No acordo com a Rodonorte, concessionária. Iria para uma placa nos pedágios e cupons do pedágio
17:37:20 Deltan PRELIMINAR para continuarmos refletindo- deem posições: 1) QUERENDO MANDAR LULA EMBORA: Orlando, Januário, Welter, Jerusa, Isabel 2) QUERENDO MANTER AINDA QUE ATÉ
ABRIL: Deltan, Athayde
17:38:15 Deltan Isto é o que queremos evitar: passar a impressão de que foi um acordo em razão do valor da tarifa, que é absurda e continuará alta. Por isso o texto fazendo volta
17:38:39 Isabel Grobba Que bacana! então voto pela letra A
17:38:42 Deltan nosa ideia é dizer: houve acordo sobre corrupção e dinheiro foi aplciad pra reduzir pedágio. OU seja, não houve acordo sobre valor de trifa
17:39:13 Deltan A proposta do Orlando é a C, mas Orlando precisa reformular se for o caso pq viola nosso objetivo conversado em reunião
17:39:26 Paulo Nougat no shopping Itália agora tem feijoada 
17:41:02 Deltan Caramba, heim, equipe... nem acredito... Tatá, JeJe, todos... infeliz um ex-presidente ser culpado de crimes, mas inacreditável ser responsabilizado!!!!! 

👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏

17:42:30 Jerusa agora só falta 1 condenação e pode pedir musica no fantástico! parabéns a todos, time! (aidna lendo aqui a sentença)
17:43:25 Athayde Mas vale lembrar que, quando recorreu ao TRF-4 no caso do triplex, a defesa de Lula ainda conseguiu aumentar sua pena.
17:43:41 Athayde https://www.oantagonista.com/brasil/urgente-lula-e-condenado-12-anos-e-11-meses-no-caso-sitio-de-atibaia/
17:43:58 Deltan Placar RODORNORTE A) Isabel B) C) Orlando
17:44:00 Athayde Sacanagem do antagonista com o a gente. Recorremos aumentamos a pena e o Zanin colhe os louros
17:58:17 Deltan https://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2019/02/06/nova-condenacao-de-lula-constrange-supremo/
17:58:40 Deltan esse cara é genial. deu utilidade transcendente à condenação
17:59:28 Paulo Texto B não está claro o suficiente para o povo, a pessoa para de ler na metade. Voz passiva não ajuda. Texto C também rebuscado para a finalidade. QUem sabe o que é leniência? Texto A está bom
para o cidadão, mas realmente soa como muito marketeiro. Ainda, "em acordo" pode dar a entender que é de acordo com. Sugiro uma linha mais simples que pode ser tanto para placa quanto para o recibo: "O valor
do pedágio foi reduzido em 30% porque recursos provenientes de corrupção foram recuperados pela Operação Lava Jato e aplicados em benefício do usuário".
18:01:32 Paulo viram o que eu falei sobre o Frota ir fazer coletiva na PF para falar de privilégios do Lula, e nesse caso creio que Miron não deve fazer o mesmo?
18:04:18 Jerusa perdi uma parte: o miron faria uma coletiva para tratarde "privilegios do lula" na PF?
18:04:49 Jerusa Não era uma inspeção de controle externo cujo relatorio ficaria publico?
18:05:15 Paulo dps que eu saí da reunião, passaram-me o recado de que era uma inspeção com posterior coletiva
18:17:02 Jerusa 

🤦

18:31:24 Deltan Opção D: Paulo Galvão (gostei tb)
18:32:02 Deltan coletiva no MPF sobre o relatório
18:32:07 Deltan Mas não sabíamos do Frotinha
18:42:54 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba SHOWWW, parabéns pelo excelente trabalho!
18:43:24 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba pessoal, as minutas das quebas de sigilo do walter faria estão no unico para assinatura
18:45:10 Roberson MPF Assinadas!
18:47:27 Jerusa assinei tb
18:47:47 Jerusa gostei da D - tá mais fácil de enteder
18:49:32 Laura Tessler pessoal lotado em Curitiba, por favor, vejam a escala de plantão
18:49:34 Julio Noronha Tb gostei mais da D
18:49:40 Julio Noronha Assinados!
18:49:44 Laura Tessler 928539.ods
18:50:00 Laura Tessler posso já mandar para a sede e depois, se for o caso, fazemos as alterações?
21:40:02 Deltan Novo colega pra FT:
21:44:20 Deltan 928745.ogg
21:46:31 Roberson MPF Estou de acordo, Laurinha!! Obriagdo
21:48:52 Julio Noronha De acordo tb, Laurinha! Obrigado
22:09:18 Paulo Eu voto em a Isabel ficar!
22:16:49 Jerusa Eu tb! 

❤

22:51:43 Deltan Isabel vai ficar!!! Temos precedentes 

😃 😃 😃

22:54:59 Deltan 

👍 👍 👍

22:55:15 Deltan De acordo tb
23:44:02 Deltan https://oglobo.globo.com/brasil/mesmo-com-nova-condenacao-stf-pode-dar-semiaberto-lula-23433127
7 Feb 19
00:13:06 Deltan Douglas pede por favor a tradução da nova sentença do Lula. Vamos enviar para a ONU.
00:20:01 Deltan 
00:20:24 Deltan Diogo Vc pode nos representar na posse do superintendente da PRF? Como fizeram trabalho conjunto bacana, pensei em Vc
07:54:32 Diogo Blza
08:38:07 Deltan boa vou pedir pra Grazi confirmar então
08:45:48 Isabel Grobba Queridos!! 

❤

09:32:21 Athayde Eu tb voto para Isabel ficar, mas com uma condição. Tem que ter festa de despedida igual o Paulo, Jaunario e Welter... rs dá sorte 

😊

12:05:22 Jerusa Esse caso deveria vir pra CWB
12:05:22 Jerusa https://twitter.com/jotainfo/status/1093504384506449921?s=12
12:13:36 Paulo Lobão, interferência na Petros - anexo 16 do Cerveró
12:13:46 Paulo Esse da p mandar p Cwb, temos interesse?
12:39:21 Athayde Isso é Curitiba.
12:41:52 Januario Paludo Também penso que deva ficar, mas se possível, na mesma situação que estamos eu e Welter, como colaboradora,para auxiliar os grupos. É uma solução conciliadora que atende tanto o
desejo da Isabel, e permite chamarmos mais um procurador para a ft e agregar a força de trabalho qualitativa da Isabel.
12:54:18 Isabel Grobba Semana que vem conversamos sobre isso!
13:00:00 Isabel Grobba Esse fato é de 2007...
13:08:43 Paulo E aí, não vem então? Que acha?
13:29:41 Januario Paludo Paulo, voce vai estar de tarde na FT?
13:43:04 Julio Noronha Reunião em 10 min?
13:51:41 Diogo Audiência
13:54:35 Januario Paludo 
13:54:59 Januario Paludo PAUTA
13:55:32 Januario Paludo 

☝ ☝ ☝

13:56:00 Julio Noronha Ótimo!!!
14:27:53 Deltan #REUNIÃO 1. Data reunião em BSB. Júlio avaliando possibilidades. Falamos com Jerusa e vamos falar com Laura pra analisar em conjunto alternativas, inclusive antecipar na própria semana ou
particiar via videoconferência dos temas de maior interesse. Problema que semana seguinte carnaval e logo depois o julgamento da conexão entre eleitoral e corrupção. 2. Lula: pediremos ao Miron para fazer
inspeção pré-informada e divulgar relatório em seguida sobre a inspeção. Sem prejuízo de continuar discutindo as possibilidades. 3. Daremos acesso a Tiago para pesquisa de correlatos de toda a base (todas as pastas,
inclusive FT-PROCURADORES), para assessorar Januário.
14:32:50 Isabel Grobba Vem, mas não vai dar muito suco!
15:06:47 Deltan Quem Vcs acham que seria alguém respeitado pra escrever artigo sobre a questão da competência criminal x eleitoral?
15:07:33 Januario Paludo É preciso, inclusive para defender o projeto do moro que está sendo bonbardeado.
15:12:39 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Dotti
15:22:53 Isabel Grobba mario bonsaglia?
15:33:46 Deltan https://veja.abril.com.br/blog/noblat/lula-colhe-o-que-plantou/
15:33:46 Deltan Lula colhe o que plantou Por três vezes, ele poderia ter trocado Curitiba por sua casa. Não quis Na solidão de sua cela de 15 metros quadrados na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, é
bem possível que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sob o peso de sua segunda condenação por corrupção e lavagem de dinheiro, tenha ido dormir de ontem para hoje depois de lembrar que por três vezes
recusou-se a sair dali. Da primeira vez, ele ainda estava entrincheirado na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo para onde seguiu depois saber no início da noite da quarta-feira 5 de abril do
ano passado que o juiz Sérgio Moro ordenara sua prisão. Ele deveria se entregar à Polícia Federal até o fim da tarde do dia seguinte. Naquela mesma noite, a chamado de Lula, entrou em cena o advogado Sigmaringa
Seixas, seu amigo do peito, ex-deputado federal pelo PT de Brasília. Vozes moderadas do partido aconselhavam Lula a se entregar. Vozes mais radicais, mas não só do PT, também do PSOL, exigiam que ele
resistisse. Lula hesitava. Entre a quinta-feira e a noite do sábado quando Lula finalmente se entregou, Sigmaringa e outros advogados negociaram com Moro e com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para
que a prisão em regime fechado desse lugar à prisão domiciliar. Moro admitiu a hipótese, mas só após o cumprimento de sua ordem. A negociação esbarrou na recusa de Lula de ficar preso em casa com tornozeleira
eletrônica. Ele alegou que aceitar a tornozeleira seria admitir que era culpado no processo do tríplex do Guarujá, e que ele não era. O tríplex jamais fora seu. Sigmaringa foi escolhido por Lula para acompanhá-lo no
avião que o levou para Curitiba. Semanas depois da prisão de Lula, Sigmaringa foi outra vez acionado por pessoas próximas ao ex-presidente para retomar a negociação que poderia lhe devolver a liberdade.
Sigmaringa achou que a pessoa indicada para isso seria o ex-presidente do STF, o jurista José Paulo Sepúlveda Pertence, também advogado de Lula. Pertence e Sigmaringa visitaram Lula no cárcere. Foi a primeira
das três visitas que Pertence lhe fez num período de seis meses. Lula estava convencido de que acabaria solto e candidato à sucessão do presidente Michel Temer. Foi contra a retomada de conversas com ministros do
STF para que trocasse a cela pela prisão domiciliar. Um outro visitante ilustre, o ex-presidente uruguaio José Mojica, tentara, em vão, estimular Lula a negociar. “Se você sair daqui e for para casa será melhor para
você, sua família e seus amigos”, dissera Mojica. Resposta irritada de Lula: “Você não conhece o Brasil. Se negociar darei a impressão de que reconheço minha culpa”. No final de julho último, não só Pertence já se
desentendera com advogados que cuidavam mais de perto da defesa de Lula, entre eles Cristiane Zanin e Roberto Teixeira, como esbarrara novamente na má vontade de Lula em aceitar as condições possíveis para
que fosse mandado para casa. As condições haviam endurecido. Lula, o PT e Zanin tinham se excedido nos ataques à justiça. Ministros do STF, um deles Dias Toffoli, ainda admitiam tirar Lula de Curitiba, mas desde
que ele, com tornozeleira eletrônica, não deixasse seu apartamento em São Bernardo do Campo. Sequer lhe seria permitido, da sacada do apartamento, acenar para ninguém. Àquela altura, até os filhos de Lula
achavam que isso seria melhor do que a vida quase solitária do pai na prisão. Seria melhor para a estabilidade emocional de Lula, mas também para eles. Antes de morrer, Marisa Letícia, mulher de Lula, pedira
muitas vezes ao marido para que se afastasse da política e salvasse a família. Em vão. Pertence falou em abandonar a defesa de Lula, mas não o fez por completo. Retomou o trabalho no seu escritório de advocacia
em Brasília. Sigmaringa retraiu-se. Em 25 de dezembro passado, morreu depois de um transplante de medula. Lula quis comparecer ao seu enterro, mas a justiça não consentiu.
16:44:11 Orlando SP Pessoal, café agora
16:52:29 Julio Noronha Alguém está esperando o Nivaldo, TCU?
16:52:46 Athayde Julio
16:52:51 Athayde kkk
16:54:44 Julio Noronha Kkkkkkk
18:18:57 Julio Noronha #custódia LULA Eu e PG falamos com Miron agora e, como sempre, ele foi super receptivo em ajudar. Concordou com a ideia de fazer a inspeção pré-informada na semana 18 a 22/02, com
divulgação de relatório e nota à imprensa (e, a depender, entrevista a algum veículo). Como a ideia é algo fático, para desmentir as mentiras contadas sobre a custódia, ele pediu para ajudarmos a identificar o que há
de “mito”/”história” sobre a custódia. Ficamos de mandar esses “mitos” até o início da próxima semana. Então, se quem puder/quiser mandar esses “mitos”, pode me mandar (telegram, e-mail, sinal de fumaça) que
consolido tudo e mando para ele na segunda.
18:37:38 Julio Noronha #reunião FTs BSB Tentamos mudar a data para 25/02 e 26/02, mas os colegas do Rio e BSB entenderam melhor manter a data de 27/02 e 28/02. A ideia é termos conversas sobre os casos em
comum, bases em comum, etc.. Quem confirma que poderá ir?
18:41:48 Jerusa 

👎

18:46:46 Julio Noronha 1. Januário 2. Athayde 3. Roberson 4. Júlio
18:51:22 Paulo [In reply to Julio Noronha MPF] 1. Januário 2. Athayde 3. Roberson 4. Júlio 5. Paulo
19:00:39 Isabel Grobba [In reply to Julio Noronha MPF] 1. Januário 2. Athayde 3. Roberson 4. Júlio 5. Paulo 6. Isabel (estava querendo ir; me interessou a pauta e conversei com Deltan que não viu problema mesmo
ante minha saída em breve - me digam os demais se vêm inconveniente agora também considerando a questão das diárias com restrições de orçamento)
19:13:13 Julio Noronha Super conveniente, Isabel!!!! Importante vc está lá!
19:17:03 Isabel Grobba Que bom, Julio! Se os demais não virem problema, então iria.
19:18:33 Deltan Vou pedir um relatório de mitos pra ascom
19:21:54 Deltan Grande Alfredo, esse caso abaixo é flagrantemente de Curitiba... Fachin está pirando rsrsrs... Vc vê viabilidade de recurso? Melhor pedirmos pro RJ declinar? O que fazemos?
19:21:54 Deltan O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou o fatiamento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra emedebistas do Senado por suposto esquema de
corrupção na Petrobras e enviou parte do caso para a Justiça Federal do Rio. Com isso, os ex-senadores Romero Jucá (RR) e Valdir Raupp (RO) e o delator Sergio Machado serão julgados na primeira instância.
Fachin decidiu ainda determinar o arquivamento da denúncia contra o ex-presidente José Sarney (AP) e Garibaldi Alves (RN) dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em razão do tempo decorrido das
acusações e da idade deles, sendo que não pode mais haver punição.
19:21:54 Deltan Em relação aos ex-senadores, o ministro aplicou a nova regra do foro privilegiado, que só deixa na Corte casos relacionados ao mandato ou em função do cargo. Fachin também avaliou que não há
conexão entre as condutas apontadas contra os dois e o senador Renan Calheiros (MDB-AL), acusado que ainda detém foro na Corte. “Não subsistem motivos para o processamento em conjunto dos demais
denunciados – José Sérgio de Oliveira Machado, Romero Jucá Filho, Valdir Raupp de Matos, Luiz Fernando Nave Maramaldo, Nelson Cortonesi Maramaldo, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis -, cujas
atuações não estão umbilicalmente ligadas às condutas da autoridade com foro por prerrogativa de função, apresentando-se a cisão como medida mais recomendada”, escreveu o ministro. No caso do ex-presidente
José Sarney e do ex-senador Garibaldi Alves foi decretada a extinção de punibilidade, levando em consideração o tempo decorrido das acusações e da idade. A acusação de corrupção prescreveu em 2016 e a de
lavagem de dinheiro em 2018. “Diante de requerimento expresso da Procuradora-Geral da República, revela-se possível o reconhecimento da extinção de punibilidade pela ocorrência da prescrição, com esteio no art.
107, IV, do Código Penal, com relação aos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro imputados a José Sarney e, por extensão de imediato, a Garibaldi Alves Filho”, disse Fachin. A denúncia da
Transpetro foi oferecida pela PGR ao STF em agosto de 2017. O MPF afirma que os políticos e seus aliados desviaram recursos da subsidiária para alimentar o caixa de diretórios estaduais e municipais do PMDB
por meio de doações oficiais por parte das empresas contratadas pela estatal.
19:22:05 Deltan Tatá e Jeje, temos que articular esse caso acima
19:23:10 Jerusa ja mandei mensagem pra luana hoje de manha
19:23:38 Jerusa Estou atrás da decisão de fachin para poder ver os fundamentos
19:23:38 Jerusa Ele decidiu isso de ofício
19:36:51 Jerusa robinho falou com luana tb, ao que ela me disse
19:47:28 Deltan Caros, só pra saberem, fui representado por atuaçã político-partidária pela campanha pra voto aberto. Corregedoria do MPF arquivou. Tem algumas visões interessanes do corregedor e favoráveis à
nossa atuação em redes sociais como estamos fazendo. Pra quem se manifesta publicamente, talvez valha dar uma olhada.
19:47:35 Deltan 929288.pdf
19:49:27 Jerusa 

👍

19:56:17 Deltan Caros, só socializando informação. Segue planilha com relação de todas as contas do exterior planilhadas e com aba de todas as planilhas das contas consolidadas.
19:56:28 Deltan Douglas, segue a planilha atualizada referente às contas internacionais que foram planilhadas e consolidadas até a data de 4/2/2019. Esta planilha possui 2 abas: a) Aba 'Relaçao contas planilhadas':
demonstra, de forma sintética (consolidada), os dados referentes às contas planilhadas e consolidadas; e b) Aba 'Planilha operações': evidencia, de forma analítica, todas as transações bancárias que foram planilhadas.
19:56:28 Deltan 929301.ods
19:56:52 Deltan Era bom colocar isso de um modo separado tb no aptus-FX. Vou pedir isso
20:04:27 Roberson MPF Falei também, Je. O Pierpaulo hoje não reunião deu uma de João Sem Braço conectando com a fase da Estre. Do tipo: “vocês viram a decisão do Fachin sobre a Transpetro?”.
20:18:13 Deltan Caros, vamos fazer no APTUS-FX, dentro do SISDELATIO, a indicação das bases mais importantes de pesquisa em separado, para facilitar investigação. Sugiram bases para incluir por favor.
Seguem exemplos: -ACORDOS -ACORDOS EM NEGOCIAÇÃO OU EXTRA SIGILOSOS -DEPOIMENTOS DA PF -DEPOIMENTOS DA JF -COOPERAÇÕES INTERNACIONAIS -PLANILHA DE CONTAS
DO EXTERIOR -SIMBA -RFFP -BASE DE DOLEIRO RJ 1 -BASE DE DOLEIRO RJ 2 -MYWEBDAY -EMAILS PETROBRAS -ENTRADAS PETROBRAS -DROUSYS??????? -????
20:23:18 Athayde Entradas Transpetro (pendente de chegada)
20:31:27 Julio Noronha Para inclusão: 1. ACORDOS 2. ACORDOS EM NEGOCIAÇÃO OU EXTRA SIGILOSOS 3. DEPOIMENTOS DA PF 4. DEPOIMENTOS DA JF 5. COOPERAÇÕES INTERNACIONAIS
6. PLANILHA DE CONTAS DO EXTERIOR 7. SIMBA 8. RFFP 9. BASE DE DOLEIRO RJ 1 10. BASE DE DOLEIRO RJ 2 11. MYWEBDAY 12. EMAILS PETROBRAS 13. ENTRADAS PETROBRAS Mais:
14. RIFs 15. LAUDÃO DROUSYS-PF 16. ARQUIVOS UFDR (EXTRAÇÕES DE CELULARES) 17. EMAILS OBTIDOS DE QUEBRAS 18. RELATÓRIOS DA ASSPA 19. AUTOS EPROC 20. AUDITORIAS
TCU 21. CIAS DA PETROBRAS 22. CÓPIAS DE HDS (RECEBIDOS DA PF) 23. DADOS SITTEL 24. DADOS VOOS 25. HISTÓRICOS CADE 26. ICLOUDS 27. IPEIS 28. RELATORIOS TRW Pendentes de
chegada/organização 1. ENTRADAS TRANSPETRO 2. DROUSYS 3. DOCUMENTOS MOSSACK
20:35:19 Laura Tessler [In reply to Julio Noronha MPF] 1. Januário 2. Athayde 3. Roberson 4. Júlio 5. Paulo 6. Isabel. 7. Laura (só no dia 27)
20:35:50 Julio Noronha Boooua, Laurinha!
21:50:34 Deltan 
8 Feb 19
00:01:49 Diogo Souberam que Leonel foi pra uti?
00:58:41 Deltan Semana passada né... não voltou, certo?
00:58:49 Deltan Diogo, não esquece da posse amanhã please
07:26:11 Januario Paludo https://www.oantagonista.com/brasil/folha-virou-pagina/
07:26:25 Januario Paludo Militância cega...
08:12:41 Orlando SP Aqui ou em BSB?
08:13:56 Roberson MPF https://veja.abril.com.br/blog/radar/receita-abre-investigacao-sobre-patrimonio-de-gilmar-mendes/
08:14:39 Laura Tessler O que aconteceu?
08:17:09 Roberson MPF Ele teve uma complicação no coração, Laurinha
08:17:41 Januario Paludo Putz! Quando foi?
08:17:45 Roberson MPF Mas já saiu do hospital
08:17:59 Roberson MPF Tem uns 10 dias
08:18:30 Januario Paludo Isso sim. Mas o Diogo não postou isso.
08:20:48 Roberson MPF Será que ele foi novamente?
08:41:23 Januario Paludo Parece que não.
08:42:05 Januario Paludo Mas não recebeu o watssap que mandei.
09:11:12 Julio Noronha Leonel está bem, recuperando. Msg dele de agora:
09:11:37 Julio Noronha como? fiquei até dimungo no hospital. 3dd uco e 1d no quarto. agora 30dd de licença médica para recuperação cardio respiratória
09:11:37 Julio Noronha Meu caro, bom dia! Tudo bem com vc? Acho q informação um pouco desencontrada aqui: você não voltou para UTI, não?! Tá tudo bem, certo?
09:11:37 Julio Noronha cd dia melhor graças a Deus
09:50:18 Isabel Grobba Gosto tanto do Leonel! Que se recupere logo!!
09:52:43 Julio Noronha Pessoal, aguardando ideias para consolidar e mandar Miron. Para ajudar tb, segue formulário padrão do CNMP, q é a base do relatório formal:
09:52:51 Julio Noronha 929690.pdf
09:53:30 Deltan Liliana ta levantando tb
10:12:06 Jerusa Esse relatório é um lixo. 

😡

10:12:20 Jerusa Que Leonel se recupere logo 

🙏

10:28:45 Julio Noronha Pessoal q vai para reunião em BSB e sairá de CWB, pedirei à Secretaria a passagem abaixo:
10:28:47 Julio Noronha 
10:29:21 Julio Noronha Quem quiser a mesma, avise q falo com Secretaria tb. Quem não for sair daqui, acho q seria bom pedir o qto antes, para buscar passagens mais baratas
10:38:48 Roberson MPF Serão dois dias inteiros de reunião, Juliones?
10:39:42 Julio Noronha Isso! Programação provisória (por favor, mandem ideias para aproveitarmos ainda mais o encontro):
10:39:54 Julio Noronha 929723.docx
10:40:06 Roberson MPF 

👍 👍

10:45:34 Isabel Grobba A PGR dará hotel? Se for dar eu não preciso, pois fico na casa de meus pais.
10:47:43 Julio Noronha Lá em BSB, eles seguem aquele padrão de meia-diária + hotel, né? Então, acredito q seguirá isso mesmo
10:50:04 Januario Paludo Júlio, as 13 hs, reunião com o Mauro da Setic de bsb sobre a aquisição de equipamentos, junto com sasaki, William. Vc pode, por favor. E sobre aquele pedido que fizemos e sobre a nuvem.
10:50:44 Isabel Grobba Pra quem aviso que não precisam ter essa despesa comigo?
10:51:46 Julio Noronha Jan, já pedi para eles me passarem o feedback pós-reunião. Final do ano passado, participei em BSB de reunião SPPEA + STIC sobre isso. A ideia é juntar tudo e encaminhar formalmente o
pedido
10:51:50 Laura Tessler Júlio, pode pedir a minha nos mesmos horários, mas voltando dia 27? Pode ser nesse voo da Avianca aí 

😜

10:52:07 Julio Noronha Pode avisar a Grazi aqui, Isabel (ela faz a observação no pedido)
10:52:24 Julio Noronha 

👍

10:53:45 Laura Tessler Valeuuuuu!!!
11:02:20 Isabel Grobba Grata!
11:51:40 Paulo pessoal, ALessandro propõe escrever um livro coletivo com acordos sobre colaboração premiada... ideia que já tivemos por aqui mas que não avançou
11:52:04 Paulo alguém tem interesse de ficar à frente desse projeto com ele?
12:49:34 Roberson MPF Eu me interesso
12:49:47 Roberson MPF Já faço gancho com o Doutorado
12:55:49 Paulo boa, vou dizer para ele combinar contigo
12:56:24 Roberson MPF Boa!
13:37:17 Isabel Grobba http://bit.ly/2RP6HE7
14:07:54 Julio Noronha #Reunião Diária - 08/02/2018 JN – RP – DC – DD - PG 01 – Reforçada a necessidade de cada um pedir a passagem para a reunião de FTs em BSB; 02 – Reforçada a necessidade de cada um
mandar sugestão para o “mitos” que devem ser visto por Miron na vistoria da custódia Lula; 03 – Fase 59: Kanji, “homem da mala”, já procurou para firmar acordo. Questão a amadurecer: PF participará da
negociação do acordo? O acordo será negociado em conjunto com o colega da PR-SP. 04 – Celular do Piloto: dificuldade de acessar. Castor vai buscar forma de acessar, pensando até em acionar a empresa que
forneceu os programas. 05 – Possibilidade de visitarmos Rosa Weber, junto com a FT-RJ, para falar da nossa visão sobre pautas sensíveis no STF: caixa 2 eleitoral e prisão segunda instância. a) Possíveis benefícios:
possibilidade de passar visão do caso, sobre consequências negativas; parece que ninguém está se mexendo, então, precisamos ir; pode ser que nossa ida, estimule movimentação da própria PGR. b) Possíveis
prejuízos: desgaste com a PGR; ser inócuo (posição já firmada); possibilidade de não ter agenda e queimar da mesma forma. Quem prefere "a" ou "b"?
14:57:24 Laura Tessler Será que Moro não poderia dar uma ideia do perfil da Rosa Weber. Se ela é daquelas que acha um insulto a gente ir lá sem a Raquel ou se ela veria isso numa boa...
14:58:08 Laura Tessler Quanto ao desgaste com a Raquel, não vejo problema... ela já tá no fundo do poço e não tem mais tempo e condições de se vingar da gente
15:22:01 Paulo https://www.oantagonista.com/brasil/pgr-quer-pedro-correa-de-volta-na-cadeia/
15:22:01 Paulo ?
15:22:12 Jerusa ?
15:22:28 Jerusa mas a execução dele esta aqui
15:22:59 Deltan Caros, vou pra BSB no voo mais tarde caso alguém queira fazer cia. preço é idêntico
15:22:59 Deltan 
15:26:12 Roberson MPF Pra mim pode esse também!
15:27:03 Diogo Por mim tb
15:27:09 Laura Tessler Prefiro o mais cedo
15:27:28 Laura Tessler Da última vez peguei esse e acabei dormindo muito tarde
15:39:10 Deltan Pessoal, passem pra Grazi o que preferirem
15:49:14 Deltan vale saber: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/02/07/Como-ficou-a-divis%C3%A3o-de-poder-na-dire%C3%A7%C3%A3o-do-Congresso
16:50:19 Julio Noronha Pessoal, a vinda de Giardini (SINOP) não deu certo. Próximos na lista: Antônio e Marcelo Ribeiro. O que acham? Athayde e @jerusabv, como, em pp., vcs receberão o novo colega, melhor
opinião é de vcs!
16:52:17 Deltan Recuperando, eis o que temos sobre o Antonio, que já está liberado pela origem caso queiramos ele e poderia começar entre 11 e 15 de abril
16:52:18 Deltan Referendado pelo Joel, pelo Vlad e pela Luiza - seria inteligente e dedicado e bom de relacionamento. Estaria em operação de garimpo ilegal com trabalho escravo. Felipe também falou bem dele.
16:52:49 Deltan (já tínhamos convidado anteriormente, mas unidade tinha barrado)
16:53:14 Deltan Gosto muito do Marcelo, que conhecemos melhor do que o Antonio, mas poderia vir depois. PG falará dele aqui
16:54:23 Jerusa eu acho que temos que pensar na seguinte questao: convidamos já o marcelo (que seria uma grande aquisição para a FT). se antonio vier agora, haveria lugar, ainda, para marcelo no segundo semestre
(salvo engano seria essa data para ele vir)?
16:58:17 Paulo não haveria, em princípio
16:58:44 Jerusa é um ponto importante para a tomada de decisão
17:02:47 Paulo Sou parcial nesse caso, pois gosto muito do Marcelo, mas ainda assim colocarei aqui minha opinião: Marcelo é um cara bastante completo para a FT. Ele começou na PGR fazendo a parte criminal que
não era LJ, mas acabou fazendo e conhecendo muito da LJ também. Então ele conhece bastante as questões dos casos da PGR, o que é bom para nós. Ele é bastante operacional (é o burro de carga lá), faz as
operações e as ações penais no STF. Mas além disso ele também tem como positivo a senioridade e os relacionamentos. O cara é tão ponta firme que até se colocou à disposição para já ir fazendo alguma coisa daqui,
quando por exemplo eu falei que teremos dificuldades em tocar as improbidades. Ponto negativo a meu ver é que ele só consegue se mudar em julho, em razão de doutorado e escola de criança. Mas creio que ele até
toparia já ser incluído na portaria e já começar a fazer alguma coisa à distância. Pode também ocorrer de a PGR não liberar (embora Branquinho e Alfredo estejam de acordo em princípio). E o pior, se não for para
essa vaga, não queremos que surja outra esse ano.
17:02:57 Paulo E, ademais, Isabel pode também esticar um pouquinho mais sua estadia na FT...
17:04:00 Julio Noronha Prisão preventiva de PP deferida! E BA no ex-Ministro tb!!!
17:04:14 Roberson MPF É nuuuuuui
17:04:21 Julio Noronha Previsão de cumprimento: 19/02
17:04:26 Roberson MPF Pra cima do PSDB!!!!!
17:06:18 Jerusa muito bom 

👏 👏

17:06:32 Roberson MPF 930320.mp4
17:08:58 Jerusa eu tenho a mesma opinião do PG. já trabalhei com Marcelo em CGR e ele é bastante operacional, muito preparado, bom de relacionamento e com bastante network. mas acho que a opiniao principal é
do Athayde, que vai trabalhar mais direto com ele.
19:13:01 Deltan Eu preferiria Marcelo tb, mas receio que RD só o libere no fim do seu mandato, o que significaria aguardar até set.
19:14:11 Deltan Talvez una opção seja o que PG sugeriu: tentar ele agora pra começar em julho, já deixando ele na portaria e a saída acertada com a PGR. Se a resposta da PGR for não, vamos pro próximo nome
19:20:02 Isabel Grobba 930398.pdf
19:50:05 Orlando SP 930422.ods
19:53:11 Deltan https://oglobo.globo.com/brasil/trf-4-confirma-juiz-luiz-bonat-frente-da-lava-jato-em-curitiba-23438916
19:53:21 Deltan Caros vamos soltar a nota nossa na segunda ou amanhã cedo ok?
19:55:53 Paulo Ta todo mundo no máximo de diárias/mês e vindo 12 meses por ano, o que não vai acontecer
19:56:03 Paulo Por outro lado, não tem aí os gastos de outras viagens a serviço
20:05:40 Orlando SP Não entendi! Que outras viagens?
20:06:06 Paulo Reunião em.brasikia por exemplo
20:06:27 Orlando SP Acho que está sim
20:06:40 Orlando SP Tem o valor dos deslocamentos e passagens.
20:13:26 Deltan Vamos soltar amanhã cedeo
20:26:00 Deltan Caros, estamos salvando todos os docs de cooperação internacional de contas planilhadas para compartilhar com o RJ para fins de inteligência. Alguém se opõe?
20:26:11 Deltan Estamos pedindo reciprocidade tb
20:26:21 Deltan (mas claro que temos mais a oferecer do que a pegar)
20:29:32 Athayde https://www.oantagonista.com/brasil/dodge-pede-arquivamento-de-inquerito-sobre-edison-lobao/
21:06:09 Jerusa Pqp
9 Feb 19
00:10:02 Deltan Vejam imperdível https://www.instagram.com/p/BtWFw08HHl_/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=xs412jqy642u
00:13:16 Deltan Se o IPL era sobre ele e ele perdeu foro, ela não tem atribuição, concordam?
09:05:46 Jerusa Exato!
09:24:09 Paulo https://painel.blogfolha.uol.com.br/2019/02/09/pt-teme-transferencia-de-lula-para-complexo-penal-em-pinhais/
10:25:43 Athayde Mas ela vai fazer a pretexto de o STF nao fazer por ela
10:52:01 Deltan Ridículo
10:52:12 Deltan Cada um que pague o preço do que da
10:52:14 Deltan Faz
10:52:21 Deltan Vai deixar mais difícil nosso trabalho
10:52:35 Deltan E ela arquivar ou o STF arquivar é tão ruim quanto
10:52:44 Jerusa Alfredo não curtiu seu Tweet
10:52:51 Jerusa 

🙈

10:53:07 Athayde Por isso pedi ao Alfredo pra nos avisar para q possamos abrir antes as investigacoes aqui
11:01:50 Roberson MPF https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/pacote-de-moro-tem-mais-beneficios-que-polemicas-diz-coordenador-da-lava-jato.shtml
11:02:01 Roberson MPF Ficou ótima a entrevista, Delta
12:04:09 Welter Prr Esses sacanas pescaram que o Lula pode sair e estão querendo criar o fato de que a transferencia da carceragem é por ordem do Bonoro: https://painel.blogfolha.uol.com.br/2019/02/09/pt-teme-
transferencia-de-lula-para-complexo-penal-em-pinhais/
12:07:07 Welter Prr Se houver a entrevista do Miron era interessante ele colocar, em passant, que a eventual transferencia teria por objetivo coloca-lo perto da familia e que isso está na lei. E se alguém perguntar, que
o executivo federal não tem nada a ver com isso
13:36:26 Deltan Valeu!
15:46:01 Deltan Tales: Ataque a Gilmar faz Supremo temer por guerra com Executivo. Veja mais no UOL. Acesse: http://talesfaria.blogosfera.uol.com.br/2019/02/08/ataque-a-gilmar-mendes-faz-stf-temer-por-uma-
guerra-com-o-poder-executivo/
15:52:15 Deltan Lei anticrime de Moro é populismo punitivo e visa vingança, diz acadêmica. Veja mais no UOL. Acesse: https://brasilianismo.blogosfera.uol.com.br/2019/02/09/lei-anticrime-de-moro-e-populismo-
punitivo-e-visa-vinganca-diz-academica/
15:52:28 Deltan Vamos ter que fazer contraponto a essas críticas
15:52:53 Deltan Ela parte de pressupostos errados
10 Feb 19
09:25:30 Paulo Pessoal, Alfredo vai receber advs de Duque amanhã e já fechar a porta. Alguém falou alguma novidade para ele? Eu ouvi vocês novamente comentando sobre Duque aqui, mas não estou sabendo de
detalhes e para mim essa negociação já estava encerrada há algum tempo.
11:41:14 Julio Noronha Queridos, quero compartilhar uma notícia muito feliz: nossa grande família da Força Tarefa aumentará 

👶 ❤

11:41:19 Julio Noronha 
11:45:20 Jerusa 

❤ ❤

 Parabéns Júlio e Lilian!
11:45:36 Jerusa Muita saúde para o novo integrante da família!
11:45:37 Roberson MPF SENSACIONAL demais!! Só alegria!!! 

😄 😄 😄 😄

Vocês merecem muito, irmanito!!!! Que Deus os abençoe demais!
11:46:17 Roberson MPF Como disse Amanda, é com grande alegria que precisaremos de estacionamento de carrinhos de bebês nos proximos churras da FT rsrsrs
12:58:06 Januario Paludo Parabéns julio. Um filho sempre é uma grande alegria!!!
13:51:19 Laura Tessler Que legal!!!! Parabéns, Júlio e Lilian!!!
14:16:44 Diogo Ateh q enfim!!
14:16:53 Diogo Parabéns!!

🍾

15:15:51 Welter Prr Julio, Amigo querido, parabéns para vocês!
15:28:24 Athayde Parabens, Julinho.... sera a melhor alegria da vida de vcs.... 

👏 👏

16:10:49 Paulo grande Julio, parabéns mermão!!! tudo de bom para essa família!!!
17:40:54 Deltan Júlio que Deus abençoe muito esse feijãozinho e de sabedoria (e paciência) aos pais hehehe. Estamos muito contentes aqui em casa com a notícia
19:20:49 Orlando SP Super parabéns Julinho!!! Eu sempre disse: era só Vivian mudar para outra cidade para engravidar. Pai é quem cuida!! Traga ele para Curitiba q ajudamos a criá-lo.
19:47:29 Julio Noronha Obrigado, amigos queridos!!! Só alegria!!!
20:52:41 Deltan https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/02/09/investigado-da-59a-fase-da-lava-jato-e-solto-apos-depositar-fianca-de-r-68-milhoes-diz-defesa.ghtml
20:58:51 Julio Noronha Mais de 300 milhões em patrimônio declarado na DIRPF, queria dar imóvel em garantia primeiro... Depois, o “irmão” resolveu pagar para ele
21:06:38 Deltan A ideia é fazer o acordo com o entregador e prender ele de novo?
21:06:53 Deltan Esse é o tipo de cara que não vem de corpo e alma sem ver que está ferrado mesmo
21:07:16 Deltan Ele sinalizou que quer acordo né, mas estou pagando pra ver o engajamento
21:09:04 Julio Noronha Sim; adv do Quintella é o Botini, que disse q ele está pensando tb em colaborar.
21:09:41 Julio Noronha Os 3 presos já vieram procurar, “pensando em posição não adversarial”
21:11:00 Julio Noronha Mas, o “homem da mala” virá amanhã, apresentar anexos já. Ele disse ainda q tem HDs, registros, etc como prova de corroboração (começou a guardar em 2016, qdo viu q poderia ficar ruim
para ele). Vamos v o q há de real
21:11:58 Deltan Esse é o cara
21:12:20 Deltan bom e barato
21:12:23 Deltan só não sei se é bonito
21:13:39 Deltan Laura, o casal Santana foi condenado por receberem os 30MM do setor de operações estruturadas em cash no Brasil? O juiz e o tribunal examinar o valor da prova consistente nos registros do sistema
da Ode? Algum outro caso já aprecisou isso em sentença?
21:13:52 Deltan Precisamos construir isso bem nos primeiros casos
21:14:36 Julio Noronha Exato! Elo fraco; tem muito a perder - para ser carregador, tinha um salário de 60 mil, e não ficava com percentual da propina
21:15:09 Deltan quintella solto pode se movimentar
21:15:25 Deltan melhor fechar esse acordo pra ontem
21:15:40 Deltan esse cara terá uma perda absurda do padrão de vida
21:16:00 Julio Noronha Sim, amanhã veremos a consistência
21:20:24 Isabel Grobba Que emoção! Alegria maior! Parabéns, Júlio e Lilian! Uma bênção um filho. Felicidades mil! 

😍 🍭 🍼 😍

21:20:43 Deltan Weltinho, tem previsão pro julgamento do Dirceu? Precisamos esquentar a discussão da 2ª instância e a prisão dele é uma questão de justiça...
21:21:14 Julio Noronha Obrigado, Isabel!!! Muita alegria! E fica ainda melhor podendo compartilhar com vocês, amigos queridos
21:33:44 Laura Tessler Desse caso de recebimento em espécie ainda não saiu sentença. Mas foram condenados 2 vezes por receberem dinheiro no exterior (que foi utilizado para pgto de dívida de campanha do PT).
Uma vez pelo SOE (caso do Palocci) e outra por receberem do Zwi
21:35:26 Laura Tessler As provas foram as contas e a planilha italiano (encontrada nos celulares do MO) não os registros do Drousys, pois ainda não tínhamos acordo no oferecimento das denúncias
21:54:17 Deltan mas os 30mm em espécie tiveram como prova os sistemas da Ode, não?
21:54:57 Deltan Salvo muito me engane lembro de alguém me contando isso, que somaram os valores do sistema da Ode
23:07:19 Laura Tessler Sim...mas foram planilhas impressas apreendidas que instruíram a denúncia. Eram Documentos do drousys, mas apreendidos na casa da secretaria da Ode...sobre esse caso ainda no teve
sentença. Sobre o sistema, achei que vc estava se referindo a documentos extraídos pela gente do drousys...em relação a esses, não houve sentença ainda, pelo que sei
23:11:57 Deltan hummm valeu Laurinha!!
23:12:17 Deltan talvez um dos primeiros casos sobre isso seja o do IL, que será julgado já pelo novo juiz (coitado! rs)
23:16:52 Isabel Grobba Quando ele começa?
23:48:09 Deltan perguntei isso pro Malucelli hoje
23:48:13 Deltan mas não me respondeu ainda
11 Feb 19
07:28:29 Paulo Pessoal, Alfredo vai receber advs de Duque amanhã e já fechar a porta. Alguém falou alguma novidade para ele? Eu ouvi vocês novamente comentando sobre Duque aqui, mas não estou sabendo de
detalhes e para mim essa negociação já estava encerrada há algum tempo.
07:28:45 Paulo Reiterando essa msg acima... Era Welter quem estava falando?
08:06:46 Laura Tessler https://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2019/02/11/raquel-dodge-enfrenta-levante-de-procuradores/
08:09:40 Laura Tessler Sim.
09:27:28 Isabel Grobba Estávamos abrindo a possibilidade de um acordo parcial no caso da PETROS.
09:30:14 Isabel Grobba Vou ter reunião com Tracy amanhã sobre outro interessado em acordo - Rodrigo Barretto - e vou verificar melhor com Tracy sobre Duque.
10:40:45 Orlando SP Duque- haverá eventualmente acordos pontuais.
11:12:44 Paulo Mas algo relacionado à PGR precisa entrar?
11:32:22 Deltan Orlando, podemos transferir o Duque pro CMP certo?
11:32:28 Deltan PF pergunta
11:44:05 Paulo Alguém quer participar com Alfredo as 14h dessa reunião com advs duque? Ou deixa ele só cortar?
11:44:56 Paulo (Por mim ele já corta sozinho por la; eles devem estar querendo aproveitar p enfiar um acordo geral)
12:03:11 Laura Tessler Pelo que entendi quando atendemos Tracy, a PGR não teria nada a ver. Eles devem mesmo estar querendo um acordo global que salve o Duque de cumprir os 10 mil anos de condenação
12:22:39 Welter Prr Ele não trouxe nada de relevante que possa ser considerado para um acordo global. Ou não sabe mesmo ou não quer falar. Ele está no momento de tentar impedir um prejuízo maior, querendo
fazendo acordos pontuais em algumas ações ajuizadas recentemente, como no caso da Petros para evitar mais condenações, em que apresentou formalmente anexos. O grande desejo dele é obter o reconhecimento da
continuidade delitiva entre as varias ações ja julgadas, o que faria com que a progressão viesse em uns 2 anos (nas palavras do Dr Tracy). O Alfredo pode fechar a porta, o que não vai impedir eventuais acordos em
casos específicos, ISTO SE FOR O CASO. O Moro nos últimos processos já vinha dando a ele uma redução substancial de pena,
12:23:28 Paulo Blz fechou
12:25:49 Welter Prr Não há necessidade de mante-lo na carceragem para continuar esse enrola e estica que não avança nada. Só sugiro uma avaliacao de segurança, pois ele tem algum receio do Vacari. Ele poderia ir
para outro local, nesse caso.
12:26:25 Welter Prr digo, se for o caso
13:11:11 Deltan Boa
13:32:43 Orlando SP Por mim sim
13:32:43 Julio Noronha Pessoal, boraaaaa reunião 13:45h?!!! 
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13:34:18 Deltan Booooooooooooooooraaaaaaaaaaaaa
13:34:31 Deltan Quem vier vai saber do qeu conversei com Marcelo Ribeiro
13:34:55 Orlando SP Não
13:42:38 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba opa, tô em audi o dia todo do caso de lavagem do bumlai/schaim
13:43:01 Paulo Chegando em 5 e subo p o 2
13:43:36 Diogo Chegando
14:32:45 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba Aqui na 13ª vara falaram que ele assume logo depois do carnaval
14:33:23 Isabel Grobba Tenho audiência marcada para quinta e sexta após a quarta de cinzas. Será que ele já fará essa?
14:37:44 Felipe Delia Camargo PRM Joacaba falaram que provavelmente sim, inclusive a audiência será no térreo em razão da grande quantidade de pessoas
15:16:20 Isabel Grobba O manifesto, ora submetido à consideração dos colegas, buscou vocalizar o sentimento de diversos membros do MPF inconformados com os acontecimentos de sexta-feira e com o subtexto de
confronto que permeou a mensagem da PGR deste domingo. Não trabalhei nele sozinho, mas ouvindo e acolhendo impressões e sugestões de vários colegas. O timing da imprensa, sempre diferente do nosso,
repercute na imagem da instituição e exige resposta rápida. Não houve qualquer intenção de atropelar a ANPR, visto que a emissão de um manifesto específico contra o projeto dos ofícios biônicos não estava, tanto
quanto eu saiba, na pauta imediata da ANPR, nem foi objeto da AGE. Quanto aos colegas que acharam o texto muito técnico, peço vênia para ponderar que, sem linguajar exclusivamente técnico, buscou-se apenas a
precisão, levando-se em conta também sutis mudanças na proposta final ofertada pela PGR ao CSMPF, de modo que pudesse suportar qualquer contradita. Os formadores de opinião, no âmbito do público externo, e
não apenas eles, certamente o compreenderão muito bem. Enfim, o manifesto teve inciativa, mas não tem dono. Ele foi elaborado para a classe e a ANPR poderia encampá-lo. O importante é a defesa, desde já, da
independência funcional, e a preservação da integridade de nossa imagem pública. Não somos mercenários; estamos preocupados com a instituição. E, neste momento, não estamos divididos por linhas políticas, mas,
sim, unidos em defesa do MPF. Aqui o link para visualização do texto, postado ontem às 22:30, com a respectiva lista dos que até aqui já assinaram: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1KuMlxdAt-
xNfRGqBtByhxWsyBEFQqBoH_AKMwXKH7q_odA/viewform
15:18:32 Deltan valeu Isabel
15:23:33 Deltan Assinei tb. Esses ofícios biônicos gerariam uma politização sem precedentes e um poder extraordinário da cúpula sobre os procuradores.
15:28:43 Jerusa Tb assinei!
15:31:50 Isabel Grobba Assinado também por mim.
15:37:16 Deltan Ligação de Auditor da RF Marco Aurélio Canal, da RF, sobre caso Gilmar. Envio resumo só pra saberem, especialmente quem tem contato com o pessoal da fiscalização da LJ, de onde saiu a questão
do Gilmar. 1. Fazem prospecção da LJ, Calicute, CPI fundos, Coordenação é no RJ. Inteligência ostensiva que alimenta Martinazzo e outros. 2. Prospecção das noteiras saiu dali. 3. Trabalho serviu de modelo pra RF.
Hoje há semelhantes para outras operações. Seguem dinheiro em aspectos não só tributários, mas lavagem de dinheiro e tráfico de influência. 4. Caso Gilmar: em algum momento houve erro e auditor deu acesso ao
contribuinte e deu acesso sem querere a conexos. Não foi vazamento interno. Contudo, Corregedoria está tentando dar viés de fugir da conduta em si, do vazameto, talvez se prendendo a algumas formalidades, talvez
para querer dar resposta. Tem receio de que pessoas sem culpa sejam atingidas, auditores com coragem pra fazer o trabalho. 5. Estão querendo dar resposta, aceitando intervenção no trabalho. O auditor cometeu um
erro procedimental. Em vez de abrir processo separado, deu abertura. Mas não foi dolosa. Não há registro de que ng da casa tenha aberto o documento. 6. Gostariam de posts da FT e manifestações de apoio,
agradecendo a já feita. O subsecretário de fiscalização está com os auditores, mas não sabe a corregedoria. Novo secretário, não sabe pressões. Fizeram quesitos desconexos. 7. Falei que não posso ser fonte. Ele vai
me passar links com notícias e sugestões de abordagens.
15:41:02 Jerusa CUIDADO COM CANAL: temos uma investigação de vazamento do caso INVESTMINAS em que ele parece estar envolvido. Corregedoria da RFB levantou suspeita de patrimonio incompativel
dele e familiares.
15:41:08 Jerusa sem entrar no merito Gilmar
15:41:40 Deltan Humm interessante
15:41:43 Julio Noronha Leonel uma vez disse tb para não confiar no Canal
15:42:15 Deltan A ideia é não entrar em bola dividida. É dizer que quebra de sigilo deve ser investigada e que STF não pode interferir. O óbvio
15:43:26 Jerusa isso sim
15:43:53 Athayde Canal não é flor que se cheire
15:46:37 Deltan Vejam se tem algo a mudar fora erro português
15:46:37 Deltan Nota de pesar sobre o falecimento de Ricardo Boechat Para força-tarefa Lava Jato, é uma grande perda para o jornalismo brasileiro Os procuradores da força-tarefa Lava Jato no Ministério Opublico
Federal no Paraná (MPF/PR) lamentam a morte do jornalista Ricardo Boechat, ocorrida no início da tarde desta segunda-feira, 11 de fevereiro. Ganhador de três prêmios Esso, Ricardo Boechat construiu uma sólida
carreira profissional, com passagens pelos jornais O Estado de S. Paulo, O Globo e O Dia. Atualmente trabalhava na Rede Bandeirantes e tinha uma coluna na revista IstoÉ. Para a força-tarefa, Boechat contribuiu
significativamente para a prática do bom jornalismo, exercendo a atividade com isenção, coragem e independência.
15:47:12 Jerusa boa
15:47:29 Julio Noronha Boa. Só tem um "O" antes de Pùblico
15:47:50 Roberson MPF Ótima!
16:11:44 Laura Tessler boa nota! manda ver!
16:23:35 Laura Tessler assinei
16:33:07 Diogo pessoal que ta em ctba
16:33:11 Diogo tem denuncia pra assinar no unico
16:33:13 Diogo da integração
16:38:01 Julio Noronha Reunião agora sobre estratégia “fim do foro”?
16:38:23 Deltan bora
16:40:46 Jerusa bora
16:40:48 Jerusa qual sala?
16:42:26 Julio Noronha R02
16:42:45 Deltan To no 2 esperando tb!! Desçam people
16:44:21 Paulo Caros, alguém da FT vai entregar qq cargo que tenha fora da FT?
16:44:59 Julio Noronha Boraaa
16:45:06 Deltan eu vou!! de organizador de almoços e jantares com estrangeiros! função passada pra PG e OM
16:45:16 Laura Tessler o único cargo que tenho é de Procurador da República...e não vou entregar 

😂 😂

16:45:25 Jerusa se eu tivesse algum, entregaria
16:48:24 Deltan Pessoal, criei novo grupo com a Ju
16:48:29 Deltan Este grupo está sendo desativado
16:48:34 Deltan Deltan Dallagnol deixou o grupo
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