JBS S.A.
CNPJ nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
Companhia Aberta de Capital Autorizado

COMUNICADO AO MERCADO

JBS S.A. (“JBS” ou “Companhia”), comunica a seus acionistas e ao mercado em
geral, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, que o
Diretor de Finanças da Companhia, Sr. Sergio Longo, apresentou nesta data sua
renúncia ao respectivo mandato como administrador da Companhia.
A Companhia e o Sr. Sergio Longo, que atualmente está em férias, concordaram
que a renúncia ora comunicada terá efeito perante terceiros somente a partir de
1º de fevereiro de 2009, após o arquivamento do instrumento de renúncia no
registro de comércio e sua publicação, nos termos da lei.
O Conselho de Administração da Companhia reunir-se-á oportunamente para a
eleição do substituto.
São Paulo, 20 de janeiro de 2009.
Jeremiah O’Callaghan
Diretor 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.

