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COMUNICADO AO MERCADO

Em esclarecimento às notícias veiculadas na imprensa na última quinta-feira,
13.12.2007, sobre a confirmação da UE (União Européia) de que poderá ampliar
as restrições que já aplica às exportações de carne bovina do Brasil devido a
"deficiências" no controle sanitário do país, a JBS S.A. (“JBS”) comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral o que segue:
A JBS entende que visitas técnicas e de inspeções fito sanitárias são e devem
continuar a ser fato comum em relacionamentos comerciais de fornecimento de
alimentos em geral, visando o continuo aperfeiçoamento das práticas de
produção. A JBS Friboi tem como missão a busca pela excelência na compra de
matéria prima - efetuada através de aproximadamente 12.000 pecuaristas
cadastrados e fidelizados - e em sua linha de produção, atendendo
rigorosamente as normas fito sanitárias de todos os países com os quais
mantemos relações comerciais.
A JBS apóia a realização e recebe visitas periódicas dos mais diferentes países
importadores de seus produtos, pois para a empresa a excelência na qualidade
da produção e rigor no atendimento das normas fito sanitárias devem ser
obrigatoriamente praticadas por toda a cadeia produtiva de carne bovina e de
quaisquer produtos destinados ao consumo humano.
Em virtude da pulverização de sua estrutura produtiva no Brasil, a JBS detém
total flexibilidade de re-ordenamento de sua produção. Atualmente possui 20
plantas industriais estrategicamente localizadas em nove Estados
brasileiros,onde encontram-se os maiores rebanhos bovinos do País. Destas 20
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Unidades de Produção, 10 são habilitas para exportarem para o Mercado
Comum Europeu.
A política de expansão constante da JBS e conquista da liderança mundial no
setor de carne bovina, também são fatores que contribuem na administração e
possibilidade de reorganização de sua produção para adaptação às possíveis
mudanças de cenários.
Hoje, com mais de 40 Unidades de Produção no mundo situadas em diferentes
países como Argentina, Brasil, EUA, Austrália e Itália, a JBS tem acesso a 100%
dos mercados consumidores de carne bovina, o que permite a empresa
flexibilidade de produção e garantia no atendimento da demanda mundial e de
seus clientes.

São Paulo, 17 de dezembro de 2007

Sérgio Longo
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

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.
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