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JBS comunica expansão no Brasil
A JBS S.A. (JBSS3 e JBSAY) comunica a expansão da Companhia no Brasil
incorporando cinco unidades de abate e desossa que vai ampliar a sua
capacidade de abate em 5.150 animais/dia. A Companhia arrendou: (i) uma
unidade de abate e desossa na cidade de Juara com capacidade para processar
800 animais/dia, (ii) uma unidade de abate e desossa na cidade de Alta Floresta
com capacidade para processar 1.600 animais/dia, (iii) uma unidade de abate e
desossa na cidade de Colider com capacidade para processar 850 animais/dia
(iv) uma unidade de abate e desossa na cidade de Cuiabá com capacidade para
processar 800 animais/dia e (v) uma unidade de abate e desossa na cidade de
São José dos Quatro Marcos com capacidade para processar 1.100 animais/dia.
As duas últimas unidades pertencem ao Grupo Quatro Marcos, que está
atualmente em recuperação judicial, cujos arrendamentos foram autorizados
judicialmente.
A integração destas unidades, que são habilitadas para exportar para os
principais mercados do mundo, fortalece a posição da Companhia no Brasil. A
unidade de São José dos Quatro Marcos produz uma linha ampla de produtos
processados de valor agregado, tais como carnes enlatadas e uma variedade de
carnes pré-cozidas para os principais mercados do mundo. As unidades de
Juara e Colider também produzem biodiesel a partir do sebo, o que marcará a
entrada da Companhia neste setor que vem crescendo no Brasil.
Essa integração eleva a capacidade de abate da Companhia acima de 26.000
animais/dia no Brasil, número que destaca a JBS como referência nesta
indústria. Com o crescimento do rebanho brasileiro e com a melhora do
comércio internacional, a Companhia continuará a crescer neste mercado,
atingindo as metas traçadas na época da abertura de capital em 2007.
A reabertura destas unidades reflete o compromisso da JBS com a cadeia
pecuária brasileira, buscando angariar através da compra de bovinos a
continuidade dos investimentos no setor. “Concluímos este movimento em sinal
da confiança que temos no Brasil, gerando mais de 3.000 novos empregos,
fortalecendo a cadeia produtiva e expandindo nossa participação no mercado de
carne bovina”, pondera Joesley Batista, Presidente da Companhia.

A JBS ainda reitera seu compromisso de comprar animais somente de
propriedades que sustentam o meio ambiente e que cumprem com as leis
vigentes no país. A Companhia é totalmente engajada em não adquirir animais
de áreas embargadas ou que estejam sob suspeita de descumprirem as leis que
regem a sustentabilidade no campo, a fonte da matéria prima da Companhia.
Sobre a JBS S.A.
A JBS S.A. é hoje a maior empresa de carne bovina do mundo, com uma
capacidade de abate de 73,9 mil cabeças/dia e a maior exportadora mundial de
carne industrializada. As operações da Companhia são realizadas em 25 plantas
industriais localizadas em 9 estados brasileiros, 6 plantas em 4 províncias
argentinas, além de 16 plantas nos EUA, 10 na Austrália e 8 na Itália.
Adicionalmente, a JBS S.A. é a terceira maior produtora de carne suína dos
EUA, com uma capacidade de abate de 48,5 mil cabeças/dia. A JBS possui
operações de confinamento nos EUA, Austrália, Brasil e Itália, totalizando 18
unidades ao redor do mundo. Suas marcas "Friboi", "Swift", "Swift and
Company", "La Herencia", "1855 Swift Premium", "Maturatta", "Cabaña Las
Lilas", "Organic Beef Friboi", "Anglo", "Mouran", "Plata", "King Island", "Beef
City", "AMH", "Inalca", "Montana" e "Ibise" são amplamente reconhecidas
como símbolo de qualidade. Mais informações sobre a JBS S.A. estão
disponíveis em www.jbs.com.br/ri.

São Paulo, 06 de julho de 2009.
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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.

