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COMUNICADO AO MERCADO
A JBS S.A. (Bovespa: JBSS3), maior produtora e exportadora de carne bovina
do mundo, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que em 11 de
fevereiro de 2008, o Ministério da Agricultura Brasileiro, atendendo às normas
internacionais, comunicou à OIE (Organização Internacional de Saúde Animal)
que foi detectado um caso de estomatite vesicular em um animal criado no
município de Cáceres no Estado de Mato Grosso.
Isto pode implicar em eventual suspensão de importação Russa de carnes
bovinas obtidas através de animais criados em fazendas daquele Estado
Brasileiro.
Mais uma vez a JBS vê sua estratégia de ter fabricas localizadas em diversos
Estados Brasileiros e em diversos Países, ser adequada para que sua produção e
vendas não sofram interrupções, podendo caso seja necessário reordenar para
outras fabricas JBS a exportação para Rússia.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2008
Sergio 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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