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MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL 

INFORMAÇÃO – 03/2017 

DATA: 13MAR2017 

ASSUNTO: diálogos interceptados que tratam de cargas exportadas para a Europa e retidas 

no exterior sob alegação de contaminação por salmonela 

REFERÊNCIA: Operação Carne Fraca 

ORIGEM: APF JULIANA DANTAS LIMA 

DESTINATÁRIO: DPF ROBERTO BIASOLI 

 

Senhor Delegado, 

Informo que, em diálogos interceptados na presente data, o investigado 

ANDRÉ LUIS BALDISSERA, Diretor na empresa BRF, em conversa com outros 

funcionários de tal empresa, tratou sobre a retenção de cargas exportadas para a Europa 

devido à alegação de contaminação por salmonela. O fato, conforme diálogo abaixo 

transcrito, teria ocorrido com cargas originadas da fábrica da BRF em Mineiros/GO, 

mesma unidade de produção que em que em conversas anteriormente interceptadas, 

foram constatados outros episódios de contaminação por salmonela. 

Conforme narrado em autos anteriores, foram feitas várias tratativas entre o 

funcionário da BRF RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS e o chefe do SIPOA/GO, 

DINIS LOURENÇO DA SILVA, a fim de evitar a suspensão da produção da fábrica de 

MINEIROS/GO, em virtude da citada contaminação por salmonela. Observou-se ainda 

que o investigado ANDRÉ LUIS BALDISSERA esteve ciente dos fatos anteriormente 

ocorridos na fábrica de MINEIROS/GO e das tratativas entre DINIS e RONEY. 

Em face do exposto, e, considerando que a contaminação recentemente 

constatada guarda semelhança com a situação anteriormente ocorrida, apresento a 

presente informação. 

Seguem abaixo os diálogos recentemente interceptados e, a título ilustrativo, 
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conversas já relatadas em períodos anteriores que demonstram os fatos acima 

transcritos: 

Diálogos interceptados em 13.03.2017: 

 

Chamada do Guardião 

86695155.WAV 

Alvo ANDRÉ LUIS BALDISSERA 

Telefone do Alvo 55(65)992896972 

Telefone do 

Interlocutor 
ND 

Data da Chamada 13/03/2017 

Hora da Chamada 09:07 

Duração 679 

Comentário 

ANDRÉ X FABRICIO - aos 1min52 falam sobre "rapid*" alerta algumas 

cargas. André fala que a doutora Janice comentou que, se der mais um "rapid 

ou rfid" alerta, ela entende que deveria suspender a planta para sempre e não 

iria mandar mais uma auditoria. ANDRÉ diz que achava que era uma questão 

de devolver ou não os conteiners. FABRICIO fala que vai ter que ir a Brasília 

para antecipar isso. FABRICIO fala que as autoridades italianas consideraram 

uma infração repetitiva na mesma planta. Falam que, dessa vez, teria sido um 

tipo novo de salmonela. FABRICIO diz que vai fazer a mesma defesa que fez 

na unidade de Chapecó. FABRICIO comenta que vai mandar para outros 

portos e não para a Itália por que lá éque a fiscalização está dando problema 

(Espanha e Itália). ANDRÉ FALA QUE ESTÁ EM CURITIBA A SEMANA 

TODA. André diz que, se não resolverem, vão perder Mineiros para sempre. 

FALAM que pretendem passar a mandar as cargas para Roterdã. 

 

OBS: 1-RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)* 

Transcrição 

A PARTIR DE 2MIN06SEG 

 

FABRÍCIO:vai sair o "rapid" lá , não sei se vai demorar uma semana ou duas, 

não vai sair hoje. 

ANDRÉ: Mas vai sair, cara? 

FABRÍCIO: Vai sair por que eles acharam. Tem toda a solidificação. Deu de 

"saint paul" 

ANDRÉ: Isso. 

FABRÍCIO: Graças a Deus (ininteligível) nem tifimurium. Só que, em 

algumas cargas, deu uma; uma carga, deu mais de uma positividade. 

ANDRÉ: eu vi que das quatro containers, três deram N5C1 e um deu N5C3 

ou C4. 

FABRÍCIO: isso. 

(...) 

 

2min41: 

 

ANDRÉ: o que que acontece, cara, se der mais um "rapid alerta", pelo 

menos a Doutora JANICE comentou, né, era que se nós tivéssemos mais 
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um rapid, éque no entendimento dela, nós teríamos que suspender a 

planta, e suspender pra sempre. Não deveria: ah, évamos mandar mais 

uma auditoria e tal. Na visão dela. ela falou isso na mesa pra nós. 
FABRÍCIO: Não, eu vou pegar o ZERBINI agora aqui. 

ANDRÉ:Puta cara, eu não sabia que ia dar "rapid?" eu achei que ia querer que 

tava entre devolver ou não devolver os conteiners, cara. (...) 

 

3min28 

 

ANDRÉ:Pô FABRÍCIO, fiquei muito preocupado agora. Mas muito, cara. 

FABRÍCIO:Não, nós vamos ter que ir àBrasília antecipar isso aqui eu acho, 

cara. Eu tô mandando a Nelva lá pra Europa, pra entender bem essas merda aí 

por que cada um fala de uma forma. aí tem um monte de retaliação. Nos 

temos que começar a trabalhar nisso já. 

(...) 

 

04min27seg 

 

FABRÍCIO: lendo email para André: "as autoridades italianas consideraram 

uma infração repetitiva, acima de três ou mais notificações relativas ao 

risco recorrente de uma única planta acionarem o artigo" (ininteligível) não 

sei das quantas. ah, tu tens razão, cara, foi um só que deu e, na realidade, deu 

um outro sorotipo, esse filho da puta aqui.(ininteligível). Nunca ouvi. Isso 

aqui nem deve ter no nosso radar. 

ANDRÉ: Esse tipo de salmonela? 

FABRÍCIO:Não. Não tem. Nunca vi. 

ANDRÉ: Ei e assim: deu três N5C1 e um N5C3 ou 4, não me lembro. 9 (...) 

 

Aos 5min48seg 

 

FABRÍCIO: não, deixa eu te falar, deixa eu te falar por que que eu acho que 

vai dar certo: nós estamos entrando com a mesma defesa da situação Chapecó, 

que teve um coiteiner com isso aí. Que chegou agora um"RASFF?" no 

Ministério e o doutor tá aceitando que a gente faça a defesa em relação ao in 

natura dessa forma. O que nós vamos fazer a partir de agora? Nós não vamos 

mais trabalhar da forma que a gente vinha trabalhando. 

ANDRÉ: Então eu vou ter que parar de embarcar tudo que for in natura 

positivo? Tudo? 

FABRÍCIO:sem dúvida, sem dúvida sem dúvida. 

(...) 

 

A partir de 07min55seg: 

 

FABRÍCIO:então o que éque tá acontecendo, cara, nesses dois portos aí, tanto 

no da Espanha quanto no da Itália, de Gênova, não dá pra mandar. Não dá pra 

mandar mais nada. A gente tem que criar esse plano de contenção. E vou falar 

também pra gente já antecipar essa situação no Ministério. Vou ver o que 

éque o Zerbini acha. Nós vamos levar lá por que isso aqui éuma incoerência. 

Entendeu? Isso éuma incoerência o que esses caras estão fazendo 

conosco.Nós não temos em nosso banco de dados essa salmonela na BRF. (...) 
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A partir de 09min15seg 

 

FABRÍCIO: Dá um toque na Viviane. Fala Pra ela aí. 

ANDRÉ:Não, eu vou falar pra ela hoje. vou procurar ela. Tô em Curitiba 

a semana inteira.Eu vou procurar Ela aqui e vou dizer. Vivi, a decisão 

éuma só. Ou a gente manda pra ROTERDÃ, ou a gente vai perder 

MINEIROS de novo, e aí édefinitivo. Não tem outra decisão. 
FABRÍCIO:E aí nós vamos fazer uma força de Ministério, cara, dessa 

situação antes que ela chegue. A defesa antes que ela chegue. 

ANDRÉ: tá, então, assim, tá, mas eu acho que éimportante, FABRÍCIO, não 

sei se você ou eu, eu não falei para o HELIO RUBENS sobre esse assunto. 

FABRÍCIO:Não, eu falei. Ele tava me perguntando sobre isso. 

ANDRÉ: Ele tá sabendo desse ponto aqui? 

FABRÍCIO: Tá. Ele tá sabendo desse assunto. (...) 

 

A partir de 9min55segundos: 

 

ANDRÉ: antes de nós três falar, nós temos que ter algumas respostas. A 

Primeira pergunta é: nós sabia que isso podia dar: a resposta ésim. Nós 

estamos mandando in natura para a Europa. E por que que não pegava? Por 

que nos tava mandando in natura pra Roterdã e em Roterdã in natura a não ser 

"ST STI ?" e os outros portos consideram. 

(...) 

 

 

 

Chamada do Guardião 

86695590.WAV 

Alvo ANDRÉ LUIS BALDISSERA 

Telefone do Alvo 55(65)992896972 

Telefone do 

Interlocutor 
ND 

Data da Chamada 13/03/2017 

Hora da Chamada 09:44 

Duração 76 

Comentário ANDRÉ X LAERCIO - CONTEINERS ESPANHA ITÁLIA 

Transcrição 

ANDRÉ: Laércio, você sabe me dizer quantos conteiners foram para Espanha 

e Itália? 

LAÉRCIO: Não sei. Eu tô tentando contato com a Tatiane, por que só eles 

que têm lá esse controle, né cara. 

ANDRÉ: Então só entende pra mim se tem ainda algum em águas, tá. De in 

natura, e quantos já entraram na Itália e Espanha (...) 

LAÉRCIO: Tá bom. Beleza. 

ANDRÉ: Ininteligível chamou uma reunião agora às 11:00. Então vai eu, a 

Nelva, o Zerbine e o Fabrício participar. Nós vamos discutir a estratégia do 

negócio aí por que émenos um negócio operacional e mais institucional e 

vamos ver se vai ter alguma decisão diferente de como migrar para o in 

natura.Mas aí eu volto contigo. Eu só precisava dessas informações. 

LAÉRCIO: Nós vamos tentar aqui tá. (...) 
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Chamada do Guardião 

86696475.WAV 

Alvo ANDRÉ LUIS BALDISSERA 

Telefone do Alvo 55(65)992896972 

Telefone do 

Interlocutor 
49988716908 

Data da Chamada 13/03/2017 

Hora da Chamada 11:09 

Duração 97 

Comentário ANDRÉ X LAERCIO- cargas exportadas com salmonela 

Transcrição 

26segundos 

 

LAÉRCIO: Eu não consegui ainda o total que já entrou. Mas tem sete lá né. 

Os quatro nossos bloqueados que são os que deram positividade e três em 

águas pra Itália. 

ANDRÉ: Então tem sete. Três em águas e quatro já deram positividade. 

LAÉRCIO: Isso. Que éos que tão lá bloqueados. segundo ela, desde janeiro. 

ANDRÉ: E épossível que os outros 3 deem positivo. Por que nós embarcamos 

positivo. 

LAÉRCIO: eu vou olhar a rastreabilidade deles aqui. (...) 

ANDRÉ: E o total que entrou lá você não sabe? 

LAÉRCIO: É, ela tá terminando a informação. (...) mas eu olhando aqui. No 

pateo aqui foram 31 aqui em baixo. Mas não éo número que eu acredito que 

ela tenha como informação só pra Itália. Eu pedi pra ver a Espanha também, 

tá. Que a espanha também éo mesmo risco da Itália. (...) 

 

 

Diálogos extraídos de autos circunstanciados anteriormente apresentados: 

 

Chamada do Guardião 

81742533.WAV 

Alvo RONEY / JOSÉ 

Telefone do Alvo 55(11)993516884 

Telefone do 

Interlocutor 
ND 

Data da Chamada 02/05/2016 

Hora da Chamada 19:49:00 

Duração 191 

Comentário 

RONEY X GRASI - RONEY DIZ QUE O CHEFE DO SIPOA LIGOU, 

QUANDO JÁ ESTAVA NO ENBARQUE, E QUE PRECISOU CACELAR O 

VOO E FICAR PARA CONVERSA. 

Transcrição 

A partir de 20”: 

 

RONEY: Eu tava já na sala de embarque pra embarcar, o chefe do SIPOA me 
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ligou. Que já tem uma solução pro problema e quer falar comigo. 

GRASI: E agora? 

RONEY: Não, aí tive que perder, não viajei. O ANDRÉ BALDISSERA tava do 

meu lado, né. “Não, tu tem que ficar. Pelo amor de Deus, tu tem que ficar”. Aí 

tem um hotel aqui em frente ao aeroporto, já tô aqui. Já pedi pro GUARANÁ ver 

a passagem pra amanhã. 

GRASI: (ininteligível) 

RONEY: Aí eu não vou vim. Nem sei o que eles querem falar comigo. Pedir 

coisa, certamente. Vou usar o meu I-phone pra gravar. (...) 

 

 

Chamada do Guardião 

81746503.WAV 

Alvo RONEY / JOSÉ 

Telefone do Alvo 55(11)993516884 

Telefone do 

Interlocutor 
ND 

Data da Chamada 02/05/2016 

Hora da Chamada 22:23:00 

Duração 469 

Comentário 

RONEY X ANDRE- RONEY explica que DINIZ ficou de suspender apenas a 

certifição e propor uma nova supervisão e que pediu o apoio da BRF nas eleições 

aí municipais. 

Transcrição 

ANDRÉ: Tava ansioso pra falar contigo. Então? 

RONEY: Veio ele mais outro fiscal, eu conheço ele, não tava na reunião, é o 

ELMO, trabalha com ele lá no gabinete. Na verdade, é o seguinte, ele falou que 

conversou com o pessoal lá, é, é. E a decisão que ele falou é que não vai 

encaminhar nada pra Brasília. O que eles vão propor é, é, suspender a 

CERTIFICAÇÃO, só, e vão dar 15 dias, 15 ou 20, dias pra BRF preparar, ali, 

atender os planos de ação e fazer uma nova supervisão pra voltar à exportação. Aí 

eu falei tá, mas. (ANDRÉ interrompe). 

ANDRÉ: O que é a certificação? 

RONEY: A certificação só do cozido, só. 

ANDRÉ: Do preparado? 

RONEY: É. Só do preparado. (...) É que assim, ó: Como a IN 27 fala que tem que 

barrar a certificação, a gente suspende a certificação, mas vocês não têm nada pra 

produzir. Não vai certificar nada. Tá por isso, então não adianta nem certificar. 

Pois é, a MARIA CRIISTINA tá pedindo e tal. Aí eu falei: não, tudo bem, se não 

vai ter restrição de suspender a habilitação, e vim só a certificação, a gente não tá 

produzindo nada, não vai ter impacto nenhum. Aí ele disse que vai propor de 15 a 

20 dias uma nova supervisão, tá? 

ANDRÉ: Tá. (...) 

RONEY: Aí ele falou que vai matar no peito, pra não levar pra Brasília, até que 

tenha uma nova supervisão. Aí depois tem o golpe, né. (risos) 

ANDRÉ: RONEY, esta é a notícia que nos faz tomar um vinho agora antes de 

dormir, cara. 

RONEY: (risos) (...). Não é um assunto pra ti, né. Mas ele pediu o seguinte, vou 

contar. O que é que ele pediu: hoje, ele, o DINIZ, tá pra assumir aqui como 

Superintendente, por que a bancada que cuida aqui do Ministério da Agricultura é 

do PDT, e pra ele ficar como Superintendente ou ficar no SIPOA, ele tem que dar 
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resultado pra bancada do PDT. Ele pediu o apoio da BRF nas eleições aí 

municipais, tá. 

ANDRÉ: Ah, vamos fazer. (ininteligível) se tem que fazer, vamos fazer essa 

merda. 

RONEY: Calma, veja bem, deixa que aí eu vou tratar esse assunto com o JR e 

com o ADRIANO e, se sair tudo conforme ele diz que vai fazer pra gente não ser 

prejudicado, tal, e saindo, a gente não sendo suspenso e tendo uma auditoria, a 

gente sofrendo, tudo, vai ter que ajudar de um jeito, entendeu. Mas, isso aí, depois 

eu vou pedir tua ajuda. Eu vou deixar. 

ANDRÉ: Mas, cara. (RONEY interrompe) 

RONEY: Primeiro, eu vou deixar ele resolver aí, mais lá na frente, eu vou 

precisar ter mais força de alguém. Aí realmente: quando a gente foi, ia ser 

suspenso, tal; não suspendeu o estabelecimento, fizemos uma auditoria, voltamos 

a exportar: vou pedir a tua ajuda, tá. Tá bom? Beleza meu, caro? Eu saí deixei 

bem claro pra ele. 

ANDRÉ: RONEY, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Deixa eu te fazer uma 

pergunta: eu posso falar para o HÉLIO que o DINIZ nos procurou agora e que 

falou que ele vai matar no peito? 

RONEY: Isso. 

ANDRÉ: Que ele vai suspender a certificação para fazer apimentado, nós estamos 

barrados toda a produção de apimentados temporariamente. 

RONEY: Am, ham, isso. 

ANDRÉ: Por 15 a 20 dias até que ele peça pra fazer uma nova supervisão em 

Mineiros? 

RONEY: Isso. Se passar na supervisão, volta tudo novamente. Tá? 

ANDRÉ: E aí não tem nenhuma suspensão nem vai subir pra Brasília? 

RONEY: Nem vai subir pra Brasília. Então, o que é que eu falei, é, é, é, ANDRÉ. 

Se fosse tu, espera amanhã chegar o relatório. Eu não falaria agora, eu não falaria 

agora. Se tu quer dar um feed back pro HÉLIO, fala: o RONEY ficou lá, o 

superintendente voltou do SIPOA, mas, Hélio. Pode até falar, mas não diz que o 

cara vai fazer já. Ele garantiu pro RONEY que vai bater no peito, entendeu?  

“Mas, HÉLIO, veja bem, nós temos que entregar o plano de ação tem algumas 

coisinhas que nós temos que fazer e tal”. 

ANDRÉ: Você quer que eu faça o seguinte: você quer que eu não fale nada e aí 

nós entregamos esse plano amanhã, você liga pra ele, e aí ele já dá isso como 

sendo oficial e ai a gente avisa o HÉLIO? 

RONEY: Eu acho melhor, por que depois vai gerar uma expectativa tão grande. 

Apesar, que, assim: ele esteve aqui na garantia, na certeza que ele vai fazer, 

entendeu? Ele não ia vim pra cá sem saber o que ele tinha de proposta. Tu sabe 

disso. 

(...) 

A partir de 6 minutos: 

RONEY: Ô, ANDRÉ, foi bom eu ter ficado, saber por quê? Por que depois, 

agora. (André interrompe) 

ANDRÉ: Mas, claro, cara! Mas, isso ai, foi a melhor coisa que aconteceu na vida 

isso ai, cara! 

RONEY: Sabe por quê? Por que o que é que acontece? Agora, eu vou cobrar ele, 

entendeu? Se ele que minha ajuda, ele vai ter que bater no peito e conseguir isso 

ai pra gente por que, se não conseguir, eu não consigo nada. Entendeu? 

ANDRÉ: Essa é uma notícia muito boa. 
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É a informação 

 

 

                                               

JULIANA DANTAS LIMA 

Agente de Policial Federal 

Matrícula 10.917 


