JBS S.A.
CNPJ nº 02.916.265/0001-60

FATO RELEVANTE
A JBS S.A., em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº
6.404/76 e ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus
respectivos acionistas e ao mercado em geral que em 30/04/2007 foi
concluída a aquisição de imóvel, matriculado no Cartório de Registro de
Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Maringá/PR sob o nº 302, guarnecido
por equipamentos consistentes em Unidade de Frigorificação localizada na
gleba rural denominada “Ribeirão Paissandu”, nº 350 (trezentos e
cinqüenta), no município de Maringá, Estado do Paraná, Brasil.
A JBS S.A. ocupa o imóvel a partir de 02 de maio de 2007 e após os
investimentos necessários, a nova unidade estará em condições de abater
1500 cabeças diárias de gado bovino.
A JBS S.A., por meio desta transação, reafirma seu compromisso de longo
prazo com a indústria de carne e alimentos derivados, geradora de
significativas divisas, de empregos e de importância estratégica para o
nosso país.
São Paulo, 30 de abril de 2007
JBS S.A.
Sérgio Longo
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
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