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Jo mês de março de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

NO PARANÁ, em Curitiba/PR, perante ALGACIR MIKALOVSKI,
Polícia Federal, Classe Especial, matrícula n° 10.084, comigo, Escrivã de

ao final assinado e declarado, presente LUCAS SILVESTRE TESTON

masculino, nacionalidade brasileira, casado, filho de Luiz Anaro

oseni Teston, nascido aos 15/11/1990, natural de Ponta Grossa/PR,

ino superior - graduação, profissão Médico Veterinário, documento de

1080904756/SESP/RS, CPF 004.193.020-77, residente na(o) Rua Carlos

1411, bairro Uvaranas, CEP 84032-090, Ponta Grossa/PR, fone

i, celular (42)999590198, endereço comercial na Avenida dos Pioneiros,

Centro, CEP 84145-000, CARAMBEÍ/PR, fone (42)32318084. Aos

se nada. Compromissado e advertido na forma da Lei, inquirido sobre os

pela Autoridade Policial, RESPONDEU: QUE exerceu a função de

rodutividade Agropecuária junto ao Grupo BRF S.A. entre início de 2016 e

; QUE desde junho de 2017 ocupa a função de extencionista, ou seja

dos frangos nos aviários que são integrados da empresa; QUE

ão de Carambeí; QUE divide as atribuições nesta região com o Técnico

QUE em relação ao episódio ocorrido no primeiro semestre de

lotes de "pintos de um dia", oriundos do Matrizeiro Santo André 3,

com a bactéria salmonella pullorum foram destinados a unidades de

granjeiros associados, explica que foi informado pelo gerente DÉCIO

todo o lote de frangos na matriz seria eliminado; QUE os funcionários

S.A. (incluindo o depoente) tiveram conhecimento da contaminação no

que houve a resposta dos laudos emitidos pelo laboratório, acreditando

ório do Ministério da Agricultura (oficial) ou o laboratório interno; QUE o

dos fatos se deu após a destinação das aves, na medida em que as

nos aviários dos integrados; QUE denominam integrados os aviários

3na com a empresa; QUE o alastramento da contaminação foi somente

provenientes da matriz lote; QUE não sabe dizer se constava menção à

i de aves destinadas a consumo nas respectivas Guias de Trânsito

desconhece se constava tal informação nas GTAs relativas às remessas

pintos de um dia" às granjas associadas; QUE as pessoas responsáveis e

ecisório para emanar ordens de destinação de lotes de aves à época,

(DÉCIO GOLDONI), os sanitaristas (HUMBERTO CURY e DANIELA

(LORICEL RUGESKI e VALQUER VINÍCIUS KOTTWITZ); QUE

do episódio chegou até a área corporativa e o lote foi totalmente

QUE os envolvidos foram DÉCIO GOLDONI, HUMBERTO CURY,
LORICEL RUGESKI e VALQUER VINÍCIUS KOTTWITZ não

:isar individualizar quais as decisões e ações cabia a cada um deles;

ção ao mencionado por CARLOS BONFIM, presidente da Associação
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Avicultorês dos Campos Gerais, cita recomendação da BRF S.A. no tocante, ao
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outro integrado positivo. Em relação a retirada da cama e

?écn°cos sob a ótica do depoente não há; QUE houve ciência, por parte da gerencia
£ planta tí Ca°ambei-PR, acerca da contaminação, apôs o recebimento do referido
Laudo; Qu[e as matrizes de aves que sofreram ^scartesanrtamnao foram
Atinadas a consumo- QUE o depoente acredita que foram abatidas entre 20.000 e
3? 00 matpzS QUE estas nâofáram destinadas ao consumo; QUE c, depoene
não se recorda de ter informado, por e-mail, em 02/05/2016, todas as medidas
sanitárias que a associada CRISTIANE LIBERTTI deveria tomar, para fins de
esSão de sua unidade granjeira. e retomada da operacionalizaçâo *«£«£*

aves- QUE; entretando repassou pessoalmente tal informação a ela QUE o lapso
temporaTnecessário para que uma granja infectada, apôs tomadas todas as medidas
rtP desinfeccão sanitária, possa retomar suas atividades e variável do tipo aa
alnSlafaUE o depoente, na qualidade de médico veterinárioj^"™*»<££
abate de dois lotes de aves oriundos da granja da associada CRISTIANNE liblk i i
oofs nos labdos dos propés o resultado foi negativo; QUE atualmente o responsável
nelo preeEento da^^ Guias de Trânsito Animal e dos Boletins San.tar.os e o
funcionário JOSERLEI MEIRA, com o auxílio do veterinário responsável pelo abate do
diaTegun ré é dos fatos era LUCILENE SANTOS quem preench.a^s

quias no s

das GTÁs
SA ò

JOSERLEI MEIRA, com o auxílio do veterinário responsáve p

e porém na época dos fatos era LUCILENE SANTOS quem preench.a
siema e os veterinários assinavam; QUE acredita que fb..^onsignfd^
s retro qualquer menção à infecção da granja pela bactena salmonella
orem não pode afirmar com certeza porque não acompanhou é, confecção
QUE em relação às fraudes em exames laboratona.s que o Grupo BRF

que níveis de contaminações por agentes patogenos

rsSSS
"do e achado conforme, vai por todos assinado, inclusive por rnim
Ilulr Raldi, Escrivâ de Policia Federal, Classe Especial, matricula n■ Ilulr Raldi, Escrivâ

10.784, que o lavrei.
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