
De: Ovidio Kalipe <ovidiokalipe@hotmail.com>   
Enviado:  Segunda-feira, 24 de novembro de 2014 18:21 
Para:  Carlos Colon <taino1124@gmail.com> 
Assunto:  RE: Oi... 
 

Olá Marina. 

Ja recebi o email da Dra Kristy com a proposta de defesa do 
Rogério e também já o reencaminhei para Sr Lino, aguardo 
resposta por parte do Sr Lino. Cumprimentos. Ovidio Silva 

 
Data: Seg, 24 Nov 2014 17:13:09 -0500Subjeto: Oi... De: taino1124@gmail.com 
To:  ovidiokalipe@hotmail.com 

  Ovídio, estive hoje falando com a dotora Cristina e ella me disse que mandou o 
contrato para o Sr. Lino assinar e ele ainda não retornou. Por isto ela não pode 
agenda ir falar com Rogério, estava eu falando com e Sr. Lino e parece que a ligação 
caiu. Peso olear isto para mim… Obrigada, Marina. 
 
De: Kristy Figueroa-Contreras <Kristy@negri-torres.com>   
Enviado:  Sexta-feira, 30 de janeiro de 2015 23:47 
Para: Carlos Colon <taino1124@gmail.com> 
Assunto:  Re: Mensagem de Rogério... 
 
Caro Sr. Colon: 
 
Sinto muito que Rogério não tenha conseguido passar.  Por favor, tenha em mente que passo muito 
tempo no tribunal ou reuniões, então não posso atender meu celular a maior parte do tempo durante a 
semana.  A melhor maneira de eu poder falar com todos com quem preciso falar é agendando com 
antecedência, que é o que estou tentando fazer com o Rogério. 
 
Sim, eu sei que D Ray James é uma instalação privada.  O grupo GEO é dono de muitas das instituições 
correcionais onde meus clientes estão ou foram alojados.  Muito desagradável lidar com eles.  Eles 
fazem suas próprias regras e muito lucro.  É o complexo industrial da prisão.  Ouvi dizer que a pensão e 
os planos de 401 mil de professores, bombeiros e outros funcionários estaduais e federais são os 
investidores número 1 em prisões privadas.  É terrível. 
 
O Sr. Lino já lhe mandou o dinheiro para a conta do Rogério? 

Obrigado. 
 
 
Respeitos cordiais, 

mailto:taino1124@gmail.com
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Kristy Figueroa-Contreras, Esq. 
NEGRI, TORRES & FIGUEROA-CONTRERAS, PLLC 
Miami Office: 
The Minorca 
2030 S. Douglas Road, Suite 214Coral Gables, Florida 33134 
 
 
Telefone:  (+1) 305-639-8599  / Fac-símile:(+1) 305-397-1384 
E-mail:  kristy@negri-torres.com 
Nome do Skype: k.figueroa-contreras 
 
 
Web: http://www.negri-torres.com 
 
Siga-me no Twitter:https://www.twitter.com/ImmCrimDefense 
 
 
POR FAVOR, NOTE, esta transmissão destina-se a ser entregue apenas aos destinatários nomeados e 
minhas informações de contenção que são confidenciais, proprietárias, de trabalho advogado ou 
sujeitas ao privilégio advogado-cliente.  Caso você receba esta transmissão e não seja um dos 
destinatários nomeados, por favor notifique Negri, Torres & Figueroa-Contreras, P.A. imediatamente, 
respondendo a este e-mail e/ou ligando-nos pelo telefone (+1) 305-639-8599, e forneceremos 
instruções sobre o descarte do material transmitido.  Em nenhuma circunstância este material deve ser 
lido, usado, copiado, reproduzido, armazenado ou retido por qualquer pessoa que não seja o 
destinatário nomeado, exceto com o consentimento expresso do remetente.  
 
Em 30 de janeiro de 2015, às 16:58, Carlos Colon <taino1124@gmail.com> escreveu: 

Muito interessante que recebeu, mas o Sr. Klugh, apenas responda o mesmo e-mail de ontem e ele disse 
que nunca recebeu o mesmo pacote enviado para ele, agora vamos fazer uma cópia para enviar a ele 
pelo correio de registro, então temos um rastreamento # e podemos provar que alguém que seu 
escritório recebeu e assinar para ele. Você disse que enviou duas cartas ao Rogério, mas ele disse que 
nunca as recebeu. Ele não está em uma prisão federal, esta prisão é um grupo de CEO unidade privada, 
não o governo federal operado. É qualquer coisa que você pode fazer para que essas pessoas deixem 
você vê-lo e falar com ele. Ele não está recebendo carta para você também. Rogério não pode te ligar, 
eles não deixariam ele te ligar, ele cintura muito dinheiro chamando você e você nunca no seu escritório 
ou não te atenderia celular. você tem que ligar para ele, e até mesmo fazer, ele tem que ter permissão 
para chegar ao telefone para falar com você. Boa sorte e obrigado. 
 
 
  
  
  
Carlos M. Colon 
7862991636 
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Em 30 de janeiro de 2015 às 13:16, Kristy Figueroa-Contreras <Kristy@negri-torres.com> escreveu: 
Sem problemas, eu entendo completamente. 
 
O pacote contém as modificações e adições ao breve Rogerio redigido.  A prorrogação solicitada foi de 
mais 30 dias para o arquivamento do breve de apelação, até 2 de março de 2015. 

Obrigado. 
 
 
Respeitos cordiais, 
 
 
Kristy Figueroa-Contreras, Esq. 
NEGRI, TORRES & FIGUEROA-CONTRERAS, PLLC 
Miami Office: 
The Minorca2030 S. Douglas Road, Suite 214Coral Gables, Florida 33134 
Telefone: (+1) 305-639-8599  / Fac-símile:(+1) 305-397-1384 
E-mail:  kristy@negri-torres.com 
Nome do Skype: k.figueroa-contreras 
 
 
Web: http://www.negri-torres.com 
 
Siga-me no Twitter:https://www.twitter.com/ImmCrimDefense 
 
 
POR FAVOR, NOTE, esta transmissão destina-se a ser entregue apenas aos destinatários nomeados e 
minhas informações de contenção que são confidenciais, proprietárias, de trabalho advogado ou 
sujeitas ao privilégio advogado-cliente.  Caso você receba esta transmissão e não seja um dos 
destinatários nomeados, por favor notifique Negri, Torres & Figueroa-Contreras, P.A. imediatamente, 
respondendo a este e-mail e/ou ligando-nos pelo telefone (+1) 305-639-8599, e forneceremos 
instruções sobre o descarte do material transmitido.  Em nenhuma circunstância este material deve ser 
lido, usado, copiado, reproduzido, armazenado ou retido por qualquer pessoa que não seja o 
destinatário nomeado, exceto com o consentimento expresso do remetente.  
 
Em 30 de janeiro de 2015, às 09:58, Carlos Colon <taino1124@gmail.com> escreveu: 

Esse pacote que você recebeu o briefing de 70 páginas ou é outra coisa? Isso é extensão para o recurso? 
Quando alguém está esperando por respostas e está ansioso para receber notícias, é difícil de fazer 
direito, às vezes diz coisa sem pensar. Espero que tudo corra o mais suave possível... Obrigado. 
 
 
  
  
  
Carlos M. Colon 
7862991636 
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Em 30 de janeiro de 2015 às 9:03 AM, Kristy Figueroa-Contreras <Kristy@negri-torres.com> escreveu: 
Olá, obrigado pelo seu e-mail.   No futuro, por favor, escreva-me neste endereço de e-mail em vez disso, 
como é meu endereço direto e o outro e endereço é apenas a caixa de correio geral para o escritório. 
 
Só recebi um pacote do Rogério na quarta-feira desta semana. Não sei se é a segunda vez que ele 
manda, mas é a primeira vez que o recebo. 
 
Quanto aobreve, o Sr. Klugh solicitou uma prorrogação adicional, até 2 de março de 2015. 
 
Esperei pelo telefonema não monitorado que tinha agendado com Rogerio para quarta-feira, mas eles 
nunca me ligaram. Não sei o que aconteceu, mas pedi uma chamada de novo. 
 
Obrigado. 
 
 
Respeitos cordiais, 
 
 
Kristy Figueroa-Contreras, Esq. 
NEGRI, TORRES & FIGUEROA-CONTRERAS, PLLC 
Miami Office: 
The Minorca2030 S. Douglas Road, Suite 214Coral Gables, Florida 33134 
Telefone: (+1) 305-639-8599  / Fac-símile:(+1) 305-397-1384 
E-mail:  kristy@negri-torres.com 
Nome do Skype: k.figueroa-contreras 
 
 
Web: http://www.negri-torres.com 
 
Siga-me no Twitter:https://www.twitter.com/ImmCrimDefense 
 
 
POR FAVOR, NOTE, esta transmissão destina-se a ser entregue apenas aos destinatários nomeados e 
minhas informações de contenção que são confidenciais, proprietárias, de trabalho advogado ou 
sujeitas ao privilégio advogado-cliente.  Caso você receba esta transmissão e não seja um dos 
destinatários nomeados, por favor notifique Negri, Torres & Figueroa-Contreras, P.A. imediatamente, 
respondendo a este e-mail e/ou ligando-nos pelo telefone (+1) 305-639-8599, e forneceremos 
instruções sobre o descarte do material transmitido.  Em nenhuma circunstância este material deve ser 
lido, usado, copiado, reproduzido, armazenado ou retido por qualquer pessoa que não seja o 
destinatário nomeado, exceto com o consentimento expresso do remetente.  
 
Em 29 de janeiro de 2015, às 22:08, Carlos Colon <taino1124@gmail.com> escreveu: 

 
 
Rogério quer saber se recebeu o briefing que ele te enviou, porque se você não recebeu essa cópia, ele 
me enviou uma cópia que você pode ter. Apenas me avise o mais rápido possível para que eu possa 
fazer uma cópia para você e me dizer como enviar para você... Obrigado.  
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Marina Colon, mãe de Rogério 
 
 
 
De: Kristy Figueroa-Contreras <Kristy@negri-torres.com>   
Enviado:  Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015 8:40 AM 
Para:  taino1124@gmail.com 
Assunto:  Rogério urgente 
 
Caro Sr. Colon: bom dia 
 
Estamos fedexing para seu filho todos os meus comentários à sua moção, bem como suplicações do 9º 
Circuito na acusação da FedEx. 
 
Os documentos são muito grandes para digitalizar, então Emilio está enviando uma cópia. 
 
Indo ao pedido do Sr. Lino, meu escritório federal expresso durante a noite para sua esposa um cheque 
no valor de US $ 2.000 para os telefonemas do Sr. Scotton.  Você deveria recebê-lo hoje. A nota 
separada, a única maneira de Rogerio se qualificar para (1) uma transferência para uma instituição mais 
próxima (como no Distrito Sul da Flórida) e (2) um apelo de Bond pendente para sua posse de imigração 
(I-247) ser levantado para que o Bureau federal de Prisões.  Isso também é necessário. 
 
 
Eu tinha planos de visitar Rogerio em sua prisão neste fim de semana e posible até segunda-feira, mas 
agora eu recebi uma mensagem urgente de Ovidio Silva.  Vou tentar receber um telefonema com 
Rogerio esta manhã, ou pelo menos esta tarde, para que ele possa me dizer o que está acontecendo. 
 
Por favor, peça à Srta. Colon para me chamar urgente: 305-776-3025 para discutir 
 
Obrigado. 
 
 
Respeitos cordiais, 
 
 
Kristy Figueroa-Contreras, Esq. 
NEGRI, TORRES & FIGUEROA-CONTRERAS, PLLC 
Miami Office: 
The Minorca 
2030 S. Douglas Road, Suite 214Coral Gables, Florida 33134 
 
 
Telefone:  (+1) 305-639-8599  / Fac-símile:(+1) 305-397-1384 
E-mail:  kristy@negri-torres.com 
Nome do Skype: k.figueroa-contreras 

x-apple-data-detectors://0/0
tel:(+1)%20305-639-8599
tel:(+1)%20305-397-1384
mailto:Kristy@negri-torres.com


 
 
Web: http://www.negri-torres.com 
 
Siga-me no Twitter:https://www.twitter.com/ImmCrimDefense 
 
 
POR FAVOR, NOTE, esta transmissão destina-se a ser entregue apenas aos destinatários nomeados e 
minhas informações de contenção que são confidenciais, proprietárias, de trabalho advogado ou 
sujeitas ao privilégio advogado-cliente.  Caso você receba esta transmissão e não seja um dos 
destinatários nomeados, por favor notifique Negri, Torres & Figueroa-Contreras, P.A. imediatamente, 
respondendo a este e-mail e/ou ligando-nos pelo telefone (+1) 305-639-8599, e forneceremos 
instruções sobre o descarte do material transmitido.  Em nenhuma circunstância este material deve ser 
lido, usado, copiado, reproduzido, armazenado ou retido por qualquer pessoa que não seja o 
destinatário nomeado, exceto com o consentimento expresso do remetente.  
 
 
De: Richard Klugh <rickklu@aol.com>   
Enviado:  Domingo, 8 de março de 2015 11:10 AM 
Para:  taino1124@gmail.com 
Assunto:  Re: Email de Rogerio 
 
Obrigado, Carlos.  Responderei ao Rogério o mais rápido possível. 

  

Richard C. Klugh, P.A. 
Courthouse Center, Cobertura Um 

40 Northwest Third Street 
Miami, Flórida 33128 

Telefone 305-536-1191 

Célula 305-903-6900 

Fax 305-536-2170 

 

-----A mensagem original-----De: Carlos Colon <taino1124@gmail.com>To: Richard Klugh <rickklu@aol.com>Sent: 
Sex, Mar 6, 2015 10:05 pmSubjeto: Fwd: E-mail de Rogerio 

Agora todos os anexos estão incluídos... mensagem de Rogério... Obrigado.  
 
   
   
   
Carlos M. Colon  
7862991636  
 

---------- Mensagem encaminhada ---------- De: Carlos Colon  <taino1124@gmail.com>Data: Sex, 6 de março de 

2015 às 21:48: Fwd: E-mail de Rogério Para:  klughlaw@gmail.com 
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Anexo incluído... Abra e leia...  
   
   
Carlos M. Colon  
7862991636 

 

---------- Mensagem encaminhada ----------De: Kristy Figueroa-Contreras  <Kristy@negri-torres.com>Data: Sex, 6 de 
março de 2015 às 9:36 PMSubject: Email from RogerioTo: Carlos Colon <taino1124@gmail.com> 
 

Caro Sr. Colon:  
 

Rogerio acabou de ligar e ditou o seguinte e-mail para você enviar em seu nome ao Sr. Klugh esta noite:  
 
Richard, este é Rogerio Scotton.  Hoje, 6 de março de 2015, recebi uma cópia do relatório que você apresentou no 
meu caso em 2 de março.  Fiquei completamente atordoado e chateado ao ver que não só você ignorou 
completamente tudo o que tínhamos discutido, mas você também mentiu para mim dizendo que tinha incluído 
meus argumentos adicionais do meu relatório que enviei para você, com meus 16 problemas, quando agora vejo 
que você não fez.   Isso é inaceitável e uma clara quebra de confiança! Quando falamos em 3 de março, você me 
disse que podemos adicionar mais tarde em uma moção para alterar o resumo. Estou agora exigindo que você 
apresente tal alteração de moção com as minhas questões declaradas até 20 de março de 2015.  Peço que 
confirme imediatamente ao meu padrasto por e-mail que recebeu este e-mail e estará cumprindo meu 
pedido.   Rogerio Scotton 

 
 
 
Kristy Figueroa-Contreras, Esq.  
NEGRI, TORRES & FIGUEROA-CONTRERAS, PLLC  
Miami Office: 
The Minorca2030 S. Douglas Road, Suite 214Coral Gables, Florida 33134  
Telefone: (+1) 305-639-8599  / Fac-símile:(+1) 305-397-1384 

E-mail:  kristy@negri-torres.com 

Nome do Skype: k.figueroa-contreras 

 

Web: http://www.negri-torres.com 

Siga-me no Twitter:https://www.twitter.com/ImmCrimDefense 

 
POR FAVOR, NOTE, esta transmissão destina-se a ser entregue apenas aos destinatários nomeados e minhas 
informações de contenção que são confidenciais, proprietárias, de trabalho advogado ou sujeitas ao privilégio 
advogado-cliente.  Caso você receba esta transmissão e não seja um dos destinatários nomeados, por favor 
notifique Negri, Torres & Figueroa-Contreras, P.A. imediatamente, respondendo a este e-mail e/ou ligando-nos 
pelo telefone (+1) 305-639-8599, e forneceremos instruções sobre o descarte do material transmitido.  Em 
nenhuma circunstância este material deve ser lido, usado, copiado, reproduzido, armazenado ou retido por 
qualquer pessoa que não seja o destinatário nomeado, exceto com o consentimento expresso do remetente.   
 

:  Carlos Colon <taino1124@gmail.com> 
Data:  Seg, 6 abr 2015 19:00:16 -0400 
Para:  Kimiko Tejada <kimiko@negri-torres.com> 
Assunto:  Re: SCOTTON, Rogerio (99370-004) Visita legal na prisão para domingo, 26 de abril de 2015 
(10:00 a.m para fechar) Visita legal na prisão para domingo, 26 de abril de 2015 (10:00 a.m para fechar) 
Visita legal na prisão para domingo, 26 de abril de 2015 (10:00 a.m. 
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Kimiko, sob a relatora do tribunal de apelação não há nenhum documento que mostre  que  a Sra.  Kristin  
Figueroa  Contreras é advogada de Rogério ou que ela está atualmente representando-o sob sua apelação 

direta para esse  assunto. Kristin Figueroa Contreras  não enviou nenhum documento ao Tribunal de 
Apelações para o 11º Circuito que a mostre como advogada apelante. Until ela envia um documento de 

registro  (aviso de aparência) por lei, ela não está representando Rogério em seu recurso direto. Como oof 

hoje a pauta do apelo direto de Rogério  mostra Richard Klugh como o advogado nomeado para representá-
lo em seu recurso direto. Kristin Figueroa Contreras levou $65.000 para representar meu filho em seu apelo 
direto, algo que ela não fez todos esses meses. Já pedimos o dinheiro de volta em muitas ocasiões. Não 
houve resposta de Contreras. Contreras até mente sobre trabalhar junto com o tribunal nomeado Richard 
Klugh, algo que ela tem conhecimento claro que é ilegal. Estamos perdendo tempo e a Srta. Contreras 
também está perdendo nosso tempo e até  agora,  prejudicou muito Rogério. Por favor, diga a ela que 
precisamos do dinheiro de volta para que o Sr. David  Bogenschutz possa apelar do caso rogerio.  Algo cheira 

muito mal, e não entendemos por que Contreras pega o dinheiro para recorrer do caso de Rogério  e ela se 
recusa até mesmo a apresentar o aviso de comparei ao Tribunal. Contreras poderia fazer o que é direito, por 
favor, pare de jogar conosco, em especial com Rogerio que está sofrendo dentro de uma prisão, pagando por 
algo que ele nunca fez. Por favor, devoram o dinheiro agora! Tudo o que você fez foi mentir e mentir de novo 
e de novo. Precisamos do dinheiro de volta,  você  foi    pago para lidar com o apelo direto de Rogerio na 
frente do 11º Circuito. Você não fez isso e agora  mantendo dada desculpa para ficar com o dinheiro. 
  
Carlos M. Colon 
7862991636 
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