BY ROY VAN BRUNT

Opened Date/ Obertura Data:
09/17/”2001”

1ST Ship/ 1 Envio:
10/08/”2001”

Date Closed/ Data Fechada:
09/18/”2001”

The spreadsheets suggested da I opened this account on the date mentioned above, and that the first package shipped
Was shipped on October 8, “2001”. Ironic, the account was closed on September 18, “2001” When the spreadsheet
Suggested that said packaged was shipped on October 8, 2001. And the record clear shows that I began my business on
The end“2007”. Then, Why ship or opening account “2001”
As planilhas alegam que eu abri essa conta Setembro 17, 2001. E que o primeiro pacote foi enviadoem 8 de
outubro de “2001”. Irônico, a conta foi fechada em 18 de setembro de “2001” Quando a planilha
Sugeri que a referido pacote foi enviada em 8 de outubro de 2001. E o registro claro mostra que comecei meu negócio
no final do ano “2007”. Então, por que enviar ou abrir conta “2001”

ACCOUNT: 438211047 CITRIX ONLINE

Opened date/ Abertura Data:

08/11/2008

1st Ship/! Envio:
08/11/2008

Data Closed/ Dia Fechada:
09/15/2008

Indictment alleged on count “2” that I have shipped a package to Brazil on August 08, 2008 and that said package was
Delivered in Brazil. The Spreadsheet suggested that the account above was opened on August 11, 2008. Therefore, how
I could ship this package under this account if the account DOES NOT EXIST AT THE TIME????

Acusação alegada na contagem “2” diz que eu enviei um pacote para o Brasil em 08 de Agosto de 2008 e que o referido
pacote foi Entregue no Brasil. A planilha sugeria que a conta acima foi aberta em 11 de Agosto de 2008. Portanto, como
Eu poderia enviar este pacote numa NÃO EXISTENTE NO DIA 08 de Agosto de 2008 ????

ACCOUNT: 49664728 TARGET

Opened Date/ Abertura Data
11/07/2008

1st Ship/ 1 Envio:

Date closed/Data Fechada:

12/09/2008

04/23/2009

During the trial, the prosecutor introduced a type recording suggesting been the recording when this account was opened and
alleged to be opened by me. On the cross-examination FedEx employee confess that the database only stored a received call
for Maximo 45 days. The FedEx employee testified that the investigation on said account began on September 24, 2009, the
Day the account was closed. Teen months and 24 days later where the database only stored calls for 45 days.

Durante o julgamento, o promotor introduziu um tipo de gravação sugerindo ter sido a gravação quando essa conta foi aberta e
alegadamente aberta por mim. No interrogatório, o funcionário da FedEx confessa que a base de dados armazena apenas uma
ligação recebida por no máximo 45 dias. O funcionário da FedEx testemunhou que a investigação sobre essa conta começou em
24 de setembro de 2009, dia que a mesma foi fechada. Meses adolescentes e 24 dias depois, quando a base de dados diz so
armazenar ligações por apenas 45 dias.

Manipulated after the witness
testified!

Manipulado depois que a testimunha deu
declaração

This fabricated spreadsheets outline 2,649 invoices.
1,363 was duplicate. There is no business records that
Could verified said spreadsheets accuracy.
Essas planilhas fabricadas apresentam 2.649 faturas.
1.363 era duplicado. Não há registros de negócios que
poderia mostrarverificar a precisão das referidas
planilhas.

