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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ-DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
EQUIPE PR-24

TERMO DE DEPOIMENTO
que presta

CARLOS SÉRGIO BONFIM DE ANDRADE
Ao(s) 05 dia(s) do mês de março de 2018, nesta Superintendência Regional do
Departamento de Policia Federal, em CuritibalPR, perante EDUARDO BRINDIZI
SIMOES SILVEIRA, Delegado de Policia Federal, matricula nO 9359, na presença

das testemunhas APF Wladimir 17.151 e APF Moretto 16.689, comigo, Escrivão

de Policia Federal, ao final assinado e declarado, CARLOS SÉRGIO BONFIM DE
ANDRADE, sexo masculino, brasileiro, estado civil, casado, filho de

Erivan

Sergio Bonfim de Andrade e Eloina Bonfim de Andrade, nascido aos 09/0311970,

natural

de

São

PaulolSP,

instrução

Segundo

grau

completo,

profissão

Agropecuarista, residente na Fazenda Boa Vista, sln, Linha Tijuco Preto, Pirai do
sul/PR, documento de identidade n° 177312014, CPF 129.880.288.18, fone 42

99151-1510. Compromissado e advertido na forma da Lei, Aos costumes disse
nada.

Inquirido

sobre

os

fatos

em

apuração

pela

Autoridade

Policial,

RESPONDEU:
I) Ainda preside a Associação de Avicultores dos Campos Gerais? Respondeu que é
presidente hã 5 anos, e que no momento está em período de eleição.
2) Na seguinte troca de mensagens, em grupo de Whatsapp da Associação:
"14103/2616 - 4299350962 - que tipo d salmonela
14/03/2616 - 4299645268 - Carlos Bonfim: São vários tipos Mas a
que está mais presente é a Minessota

14103/2616 - 4299645268 - Carlos Bonfim: Pois é meu povo
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acabei de falar com o Loricel e a recomendação da BRF É a
seguinte... : O Integrado que estiver com Aviário com positivo para
Salmonella e a quantidade de ração for menos de 5 mil quilos

deverá ensacar e usar no próximo lote. Acima de 5.000 quilos o
Chupim vai retirar e enviar para outro integrado positivo.

14/0312016 - 4299645208 - Carlos Bonfim: Em relação a retirada
da cama é discussão dentro da BRF nem eles entendem qual o
melhor procedimento eu acho que não devia retirar a cama;
14/0312016 - 4299645208 - Carlos Bonfim: ACHO ERRADO

DEIXAR A RAÇÃO NOS AvIÁRIOS É UM PROCEDIMENTO
ERRADO."

a. De quem partiu a determinação para que se fizesse uso de ração contaminada

na engorda de aves ("a recomendação da BRF É a seguinte... : O Integrado
que estiver com Aviário com positivo para Salmone/la e a quantidade de
ração for menos de 5 mil quilos deverá ensacar e usar no próximo lote '')
Que confirma que a determinação para que se fizesse uso da ração

contaminada na engorda das aves partiu da BRF.
b.O procedimento descrito (ensacar ração de unidade infectada, cuja massa seja
inferior a 5 mil Kg, para utilização em próximo lote de engorda) é capaz de

alastrar ainda mais a contaminação? Que pelo entendimento do

depoente

ele imagina que sim, uma vez que se for utilizada ração contaminada a
tendência é alastrar. Descreva, dentro dos limites de conhecimento técnico
do depoente, o nível de risco na adoção do procedimento. Que o risco da
adoção de procedimento é que se for ensacado um lote contaminado, o risco
é grande de contaminar outro e assim por diante.
t. Tal procedimento foi de fato levado a efeito pelos granjeiros associados? Que
sim. Quais foram as consequências? Que as consequências seriam a
contaminação de vários lotes, gerando prejuízo financeiro para vários
produtores. Porem ressalta que como não tem um laudo confirmando a
contaminação os produtores não tem certeza se isso acontece

li '.



).v)

.)
J

d.Quem é a pessoa denominada "Chupim"? Que chupim não é uma pessoa,
mais sim um caminhão que coleta ração para as aves.

e.Em que momento, e com a tomada de quais medidas, foi possivel conter o
alastramento e eliminar a contaminação? Que são adotados os seguintes
procedimentos para descontaminação dos lotes, por recomendação da BRF:
Amontoamento da cama, o que significa fazer um monte da cama(serragem
com as fezes do frango) no meio do barracão posteriormente é jogada uma
lona(elonamento) preta por cima, sendo que por 10 dias a cama fica fechada
fermentando, após 10 dias o trator esparrama a cama, é jogado cal,
incorporado o cal na cama, passa desinfetante e aguarda o técnico fazer a

coleta, e em caso da salmonela persistir repetirá o procedimento;
3) Ainda em relação ao episódio da contaminação de granjas associadas pela bactéria
salmonella pullorum, faça explanação acerca do que de conhecimento possui sobre
o caso, abordando especificamente os seguintes pontos:

a.De quais matrizeiros do Grupo BRF S.A. os avicultores associados recebiam
''pintos de um dia" para engorda? Que essa informação somente poderá ser
fornecida pela BRF.

b.Explane de forma detalhada a atuação, e as determinações oriundas de
funcionários do Grupo BRF S.A. na referida ocasião. Que a determinação
da BRF é abater todo o lote de frangos, fazer a lavagem e desinfecção

completa da cama e aguardar o novo laudo para constatar o fim da
contaminação.

c.A que nivel hierárquico do Grupo BRF s.A. chegou a informação de
contaminação de lotes de aves por agentes patógenos? Que pelo que sabe, os
seguintes funcionários da BERF teriam conhecimento:

Técnico sanitarista,

médico veterinário e o gerente da unidade.
d.Ao receberem os lotes de aves, e também ao promover a destinação das aves

em ponto de abate, os associados guardavam consigo cópias das respectivas
Guias de Trânsito Animal? Que ele não sabe informar se os demais
associados guardam a GTA, mais que ele as guarda. O depoente tem
condição de apresentá-las? Informou que sim.
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e.Constava da(s) respectiva(s) GTA(s) qualquer menção à contaminação do
referido lote por agentes patógenos? Que não sabe dizer, pois nunca leu.

f. Em que momento o depoente tomou conhecimento de que havia nas granjas

contaminação alastrada pela bactéria salmonella pullorum? Que com 15 dias
de idade do frango, por meio de aviso do técnico da BRF no ano de 2016.
g. Tem conhecimento acerca do destino dado aos lotes contaminados? Que
foram abatidos, mas não soube informar o que aconteceu depois, em tese o
lote deve ser incinerado.

h.Tem conhecimento de que aves que deveriam sofrer descarte sanitário foram
destinadas a consumo (mercado interno ou externo)? Não soube dizer. Caso
positivo, explane de forma detalhada tais informações, citando os agentes
responsáveis, e individualizando as condutas e determinações de que tem
conhecimento. Prejudicado.

i. Em

relação

a

fraudes

operadas

para

ocultar

da

fiscalização

federal

contaminação de aves por agentes patógenos, que informações possui? Não
possui

informação.

Explane

de

forma detalhada,

citando

os agentes

responsáveis e individualizando as condutas e determinações de que tem
conhecimento. Prejudicado.
j. Em algum momento, pôde-se denotar determinação, orientação ou ação do
Grupo BRF S.A., no sentido de que as contaminações de aves por agentes
patógenos permanecessem ocultas? Não.

k. Quais eram os veterinários responsáveis pelas análises, e quais foram as

atitudes tomadas pela Associação, e pelo Grupo BRF s.A., na ocasião
descrita? Que o veterinário responsável é o Humberto Cury e o gerente da

unidade Décio Goldoni. Que as atitudes tomadas foram as já descritas
acima.
I. Possui conhecimento técnico acerca de manipulação fraudulenta de exames
laboratoriais de amostras de aves? Não. Caso positivo, explane o que de
conhecimento possui, de forma detalhada tais informações, citando os
agentes responsáveis, e individualizando as condutas e determinações de que
tem conhecimento. Prejudicado.
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4) Na ocasião em que foi detectada a presença de NICARBAZINA em lotes de aves
destinados à exportação para Cingapura, que infonnações possui sobre o episódio?
Que NICARBAZINA é uma substancia que é colocada na ração, porem não sabe
explicar sua finalidade, Que a NICARBAZINA só pode ser consumida pelo frango
até 5 dias antes do abate, para que não tenha residuo na carne para o consumo.
Explane de fonna detalhada tais infonnações, citando os agentes responsáveis, e
individualizando as condutas e detenninaçôes de que tem conhecimento.

Que

soube de um produtor em Pimi que teve lote contaminado por NICARBAZINA, em
exportação feita para Cingapura, que soube disso por infonnação dada pelo gerente
Décio. Que não sabe dizer o nome do produtor

5) Em mais alguma ocasião foi detectado o uso de fármacos de fonna irregular no
processo industrial do Grupo BRF S.A.? Que desconhece.
6) Quaisquer outms infonnações julgadas necessárias elou pertinentes pelo condutor
da oitiva. Prejudicado.

Nada mais disse nem lhe foi perguntado pelo que determinou a Autoridade que

fosse encerrado o presente termo

assinado, inclusive por mim,

ue Iid",4 achado conforme, vai por todos

EscrivAo de Policia ral, 28 Classe,
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,VITOR MENEZES CUNHA,

atricula nO 19.767, que o lavrei.
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