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A Carne Brasileira é Saudável
A JBS S.A. (JBSS3) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que as
reportagens veiculadas noticiando que uma pessoa foi infectada por uma doença
conhecida por CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE - CJD (ou similar) no estado de São
Paulo não tem qualquer relação com a indústria de carnes. É importante lembrar que
este foi um diagnóstico inicial e que pode não ser confirmado.
CJD foi descoberta há mais de seis décadas e, apesar de bastante rara, está presente
em várias partes do mundo. Bastante conhecida na Europa, principalmente no Reino
Unido, nos últimos vinte anos, a variante da CJD (vCJD) ficou associada a BSE
(conhecida, no Brasil, como doença da Vaca Louca) que, por sua vez, ficou
relacionada com a alimentação de bovinos à base de ração animal, embora não haja
comprovação científica.
Nunca houve um caso de Vaca Louca no Brasil e, de acordo com a OIE (Organização
Mundial de Saúde Animal) é altamente improvável que ocorra um caso da doença no
país, tendo em vista que o gado no Brasil é estritamente alimentado a pasto. O
Ministério da Agricultura exerce controles rígidos sobre a alimentação animal e toda a
cadeia produtiva, além de estar presente na produção das carnes, garantindo assim a
sanidade do produto final.
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Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e
suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros
incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de
Administração e Diretores da Companhia.
As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais
possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá",
"continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes.
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque
se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de
valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao
futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.

