Ilmo. Sr. Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas
BM&F Bovespa
REF: Esclarecimentos a GAE/CAEM 1.541-09 de 15/06/2009

São Paulo, 16 de junho de 2009.

Questionamento
Solicitamos esclarecimentos e eventuais reflexos nos resultados dessa companhia,
decorrentes do teor da notícia veiculada no jornal O Estado de São Paulo, edição de
13/06/2009, sob o título “Supermercados vetam carne do Pará”, bem como outras
informações consideradas importantes.

Prezado Senhor,
Em atendimento a sua solicitação, a Companhia esclarece primeiramente que as informações
publicadas no jornal “O Estado de São Paulo”, em 13 de junho de 2009, não fazem referência
direta a JBS S.A.
A Companhia ainda esclarece que não possui plantas frigoríficas no Estado do Pará e não
compra gado daquela região. A JBS declara que produz e fornece produtos aos seus clientes e
consumidores finais conforme os padrões e acordos sanitários estabelecidos entre o Brasil, a
Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) e a Organização Mundial do Comércio
(WTO). A Companhia adota como política interna a proibição de compras de animais vindos
de propriedades que estão listadas no site do IBAMA, que cometeram algum tipo de crime
ambiental. Este compromisso foi formalizado em outubro de 2008, quando a JBS assinou o
chamado “Pacto Empresarial pelo Financiamento, Produção, Uso, Distribuição,
Comercialização e Consumo Sustentáveis de Produtos da Pecuária Bovina Oriundos da
Amazônia”.
Com a assinatura deste Pacto, a JBS reforçou, ainda mais, o seu compromisso de promover o
consumo responsável, não adquirindo matéria-prima de propriedades que praticam crime
ambiental e mobilizando os seus fornecedores na conscientização da importância da
preservação da Amazônia. Antes de adquirir gado de qualquer pecuarista, a JBS consulta a
lista de fornecedores no site do IBAMA. Caso algum fornecedor esteja listado por praticar
qualquer tipo de desmatamento ilegal, a JBS cancela a sua relação comercial com o
determinado pecuarista. Esta postura é clara e divulgada amplamente aos pecuaristas. O
Pacto assinado contra o Desmatamento da Amazônia oficializa o compromisso da JBS contra
o desmatamento da Floresta, consciência esta que faz parte da postura da Companhia, que
trabalha na conscientização de melhores práticas junto a cadeia pecuária.
Desde sua fundação nos anos 50 no Brasil Central, a JBS tem se preocupado com o meio
ambiente, que é fonte de sua matéria prima. O comprometimento da Companhia com a
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natureza busca a perenidade de seus negócios. Este comportamento vai além do cumprimento
das leis vigentes e reflete, além disto, em ações espontâneas e pioneiras no setor onde atua.
Nesta linha de conscientização, a JBS criou também o Programa Quality Farms para
assegurar que os seus fornecedores mantenham os padrões sanitários exigidos pelo mercado e
para que conduzam os negócios de forma sustentável, respeitando as boas práticas da
pecuária. Este Programa assegura a integridade, a transparência, e a harmonia dos padrões
globais para que os produtos da JBS sejam produzidos respeitando a saúde do consumidor
final, o bem estar dos empregados, e os cuidados com os animais e com o ambiente.
Atenciosamente,
Jeremiah Alphonsus O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores
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