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COMUNICADO AO MERCADO

A JBS S.A. (“JBS”) seguindo a sua política de transparência e governança
corporativa comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que houve um
pequeno vazamento de amônia no dia 15/01/2008 durante o segundo turno de
operações na unidade americana de suínos em Worthington, Estado de
Minnesota. A JBS informa que o fato ocorreu devido a problemas em umas das
válvulas de resfriamento, ficando restrito as áreas de resfriamento e parte da
área de abate. Por medidas de segurança e prevenção, todas as áreas afetadas
foram evacuadas e os funcionários foram encaminhados ao atendimento
hospitalar para exames. Todos os funcionários passam bem e já foram liberados.
O vazamento já foi contido e todas as medidas necessárias de prevenção foram
tomadas. Não existe qualquer risco para os funcionários, operações e produtos.
Apesar do incidente a planta segue normalmente em operação.
São Paulo, 17 de janeiro de 2008
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.

