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COMUNICADO AO MERCADO
JBS em Mato Grosso
A JBS S.A. (JBSS3) comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que, tendo em
vista seu constante foco na busca por eficiência produtiva e operacional, a Companhia
decidiu encerrar, no dia 9 de setembro de 2010, suas atividades na unidade de CáceresMT (abate de 500 cabeças por dia) e redistribuirá os volumes do abate e vendas entre as
unidades de São José de Quatro Marcos (Com capacidade de abate 1.100 cabeças por
dia) e Araputanga (Com capacidade de abate 1.000 cabeças por dia) que ficam 150 km
de distância da unidade de Cáceres. Dessa forma, a Companhia espera manter o
faturamento nos patamares atuais ao mesmo tempo em que espera manter a normalidade
no atendimento aos pecuaristas e aos clientes usuais da unidade de Cáceres.
A JBS informa, ainda, que irá trabalhar no sentido de realocar, da melhor maneira
possível, os colaboradores da unidade de Cáceres para outras fábricas da Companhia
que estejam com deficiência de mão de obra.
A JBS aproveita para reiterar seu compromisso com o desenvolvimento sócioeconômico e ambiental do estado do Mato Grosso.
São Paulo, 9 de setembro de 2010.

Jeremiah O’Callaghan
Diretor de Relações com Investidores
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.

