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JBS CONTINUA A SER LÍDER EM EXPORTAÇÃO DE CARNE
BOVINA PARA RÚSSIA
O Ministério da Agricultura do Brasil comunicou hoje a suspensão das
exportações de carne bovina para a Rússia do Estado de Goiás devido à
descoberta de um caso de estomatite vesicular em um município no Norte do
Estado. O Ministério está trabalhando com as autoridades correspondentes
russas para retirar a suspensão assim que possível.
A JBS informa que esta suspensão não impacta negativamente de forma alguma
suas exportações visto que a Companhia possui nove unidades produtivas em
seis outros Estados (Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul,
São Paulo e Paraná) aptas a produzir e exportar para a Rússia. Além do Brasil, a
JBS fornece carne bovina para a Rússia através da Argentina, EUA e Austrália,
sendo o líder no fornecimento para este mercado, atualmente o maior
importador de carne bovina no mundo.
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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.

