COMUNICADO AO MERCADO

São Paulo, 08 de maio de 2007. – Em linha com as melhores práticas de Governança
Corporativa, em demonstração de boa fé e transparência, a JBS S.A. comunica ao mercado que
através de sua subsidiária Swift-Armour Argentina S.A., adquiriu naquele país, através de leilão
público na data de hoje, a empresa Argenvases S.A., indústria produtora de latas para
embalagem de carne bovina e outros produtos em conserva. Esta aquisição faz parte da
estratégia da JBS de assegurar o abastecimento de embalagens para os seus produtos
industrializados.
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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.
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