.
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No tópico “Delação/fallback (RA)”, indica estar relacionado a Rogerio
Araujo, sendo que as anotações de Marcelo informam que aquele “era amigo e
orientado por eles pagou-se Feira de cta que eles mandaram”, não foi possível
estabelecer o significado atribuído a Marcelo para a palavra feira, contudo, presume-se
que esteja diretamente relacionada a distribuição de valores para pagamentos de contas
estranhas a operação normal das atividades econômicas do grupo Odebrecht, tal
assertiva se baseia em anotações datadas de 09/01/2013 (registrada sob o número
4923), onde Marcelo utilizada tal palavra vinculando-a ao número 40 e a Vaca (alusão
a Vaccari).
Continuando, ainda relacionado a Rogerio Araújo, Marcelo ainda utiliza
diversas siglas como PRC, EA, VH, JS, CMP, MG, as quais possivelmente se referem
a Paulo Roberto Costa, Euzenando Azevedo (Odebrecht), Vitor Hallack (Camargo
Correa), José Serra (Senador), Cesar Mata Pires (OAS) e Miguel Gradin.
Identificação de Vitor Hallack (VH)
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Identificação de Jose Serra (JS) o telefone da secretária (11) 3087.1450 está
registrado em nome de Jose Serra, o endereço da Joaquim Antunes, possui telefone
(11) 2157.2104 registrado em nome de Jose Serra.

Identificação de Cesar Mata Pires (CMP)

Identificação de Miguel Gradin (MG)

Outro ponto interessante é a menção a uma “tática Noboa” para exposição
de Marcelo, sendo que o risco avaliado é a prisão, tal tática está ligada as siglas MRF,
DV, CDN e Nizan, respectivamente Mauricio Roberto de Carvalho Ferro, Daniel Villar,
CDN Comunicação (grupo ABC de Nizan Guanaes) e Nizan Guanaes. Não foram
encontradas definições no que consiste tal tática, contudo, para o nome Noboa,
encontramos três ocorrências na agenda de contatos de Marcelo Odebrecht, a seguir:
Antonio Noboa, Alvaro Noboa e Daniel Noboa (filho de Alvaro).
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Ainda em relação a Rogerio Araujo, temos referência a Suíça (Swiss),
precisamente a bancos com sede na Suíça (Pictet, PKB), no que diz respeito a conta no
Pictec, Marcelo anota que precisa “declarar ctas já”.
Marcelo também anota um questionamento sobre o que teria contra Rogerio
Araújo e Márcio Faria, indicando a interrogação do risco suíça e questionando algo dos
EUA. A referência a Rogerio Araújo e conta corrente na Suíça é constante, indicando a
preocupação de Marcelo com a mesma, como pode ser observado na anotação “RA vs
cc Sw (direção fluxo? Delação dos envolvidos?)”
Adiante Marcelo utiliza a sigla FP – verificando as demais anotações
constantes do aparelho em análise, verifica-se que tais letras são as iniciais de
Fernando Pimentel (atual governador de Minas Gerais) – para escrever a enigmática
frase “ela cai eu caio”.

Inclusive o endereço supracitado é o mesmo encontrado no cadastro de
pessoa física (CPF) de Fernando Damata Pimentel.
Outro ponto polêmico na anotação 10048, se refere a questão urdida por
Marcelo para que Marcio Faria e Rogério Araújo não movimentem nada e que serão
reembolsados, bem como terão suas famílias asseguradas, pelo que se verifica, tratase de estratégia para que Marcio Faria e Rogerio Araújo não movimentem contas
bancárias (remanescendo a dúvida se tais contas seriam nacionais ou não), que todos
os gastos dos mesmos serão ressarcidos, bem como suas famílias não sofrerão
desgastes financeiros.
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Temos ainda a clara intenção de Marcelo em proteger Marcio Faria e
Rogério Araújo, quando este anota que é preciso “higienizar apetrechos MF e RA”,
para evitar distorções no significado de tal expressão, temos que higienizar significa
“tornar limpo ou higiênico”, e apetrecho condiz com “acessórios, ferramentas,
instrumentos, etc”, desta forma a referida anotação traduz a ideia de que os apetrechos
(a exemplos de telefones, tabletes, notebooks, pendrives, etc) sejam limpos, impedindo
assim que em possível apreensão, tais apetrechos possam conter informações
prejudiciais aos supracitados.
Marcelo ainda anota que é preciso “vazar doação campanha”, mas não
especifica sobre qual campanha, nem candidatos. Em outro ponto questiona um nome
para ter contato “ágil/permanente” com o grupo de crise do governo, visando o repasse
de informações, bem como a realização de “ações coordenadas”.
Marcelo ainda anota as seguintes siglas: GA, FP, AM, MT, Lula e ECunha,
acompanhadas de ponto de interrogação, contudo, sem relaciona-las diretamente a
qualquer assunto. Tais siglas se referem possivelmente a Geraldo Alckmin, Fernando
Damata Pimentel, Adriano Sá de Seixas Maia (diretor jurídico da Odebrecht Transport),
Michel Miguel EliasTemer Lulia, Lula e Eduardo Cunha.
Identificação de Geraldo Alckimin (GA)

Identificação de Adriano Maia (AM)

Identificação de Michel Temer (MT), mesmo endereço consta em seu CPF.

Marcelo ainda faz anotações dirigidas para Mauricio, possivelmente trata-se
de Mauricio Ferro (MRF), onde fala de necessidade de contratar um escritório de
advocacia para preparar relatório com base na due diligence dos temas Petrobras,
incluindo:
1. Pgto Treviso/JC e sua devida justificativa
2. Pgto Sanko e sua devida justificativa
3. Relato sobre os contatos que tivemos com Y. e as devidas justificativas
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