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COMUNICADO AO MERCADO
JBS E A SUSTENTABILIDADE
Desde sua fundação nos anos 50 no Brasil Central, a JBS dá prioridade especial
as questões sócio-ambientais. Sua matéria prima depende do ambiente em que é
produzida e preservá-la é fundamental. O comprometimento da Companhia
com a natureza busca a perenidade de seus negócios. Este comportamento vai
além do cumprimento das leis vigentes e reflete, além disto, ações espontâneas e
pioneiras no setor onde atua.
Seguindo esses princípios no dia 23 de Setembro de 2009, a JBS S.A. (JBSS3 ou
JBSAY) comunica que assumiu um compromisso com a Organização Não
Governamental Greenpeace em relação aos critérios básicos a serem seguidos
em suas operações no Bioma Amazônico. Entre esses critérios está a adoção do
Desmatamento Zero na Amazônia para toda sua cadeia de suprimentos e a
rejeição a produtos provenientes de fazendas envolvidas na invasão de terras
indígenas e áreas protegidas.
A Companhia determina que todo gado e produtos bovinos sejam
exclusivamente fornecidos por fazendas ou grupos formalmente comprometidos
com a adoção de um sistema de rastreabilidade de produção confiável que, além
das exigências atuais, incluam exigências ambientais destinadas a eliminar o
desmatamento.
A JBS informará aos seus fornecedores todos os requisitos básicos e os que não
cumprirem esses critérios serão excluídos da lista de fornecedores.

São Paulo, 24 de setembro de 2009.
Jeremiah O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores

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. No dia 16 de setembro de 2009 a JBS anunciou a
aquisição da Pilgrim’s Pride Corp. nos Estados Unidos e também a associação
com a Bertin S.A. no Brasil. Mais informações sobre a JBS S.A. estão disponíveis
em www.jbs.com.br/ri.

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.

