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COMUNICADO AO MERCADO
PILGRIM'S PRIDE RETOMA AS EXPORTAÇÕES PARA A RÚSSIA
A JBS S.A. (JBSS3) avisa que sua controlada Pilgrim’s Pride Corporation disse que irá
retomar suas exportações para a Rússia amanhã assim que o serviço de inspeção de
segurança alimentar (FSIS) finalizar os certificados que devem acompanhar os
embarques.
A Pilgrim's tem quatro plantas frigoríficas aprovadas e produzindo para exportar para a
Rússia. Essas plantas estão localizadas em Boaz, AL; Russellville, AL; Athens, GA; e
Dallas, TX. A Companhia espera que comecem amanhã os carregamentos nos portos
americanos.
“A demanda da Rússia está forte. Vendemos toda a nossa produção habilitada para os
próximos 30 dias e os preços continuam fortes,” comentou Don Jackson, presidente e
executivo chefe da Pilgrim's. “A Rússia é um mercado importante para o frango dos
EUA e a reabertura de suas fronteiras será um grande benefício para a indústria e nossa
Companhia.”
Em julho, os oficiais russos assinaram com os Estados Unidos um acordo formal sobre
frango estabelecendo novos requisitos de processamento para a produção que será
exportada para a Rússia. No início desse ano, a Rússia baniu todas as exportações de
frango dos EUA que foram produzidas com água clorada. Com os novos requisitos
aprovados em julho, as empresas americanas puderam substituir o enxágüe clorado por
cloreto de cetilpiridínio, ácido peracético ou peróxido de hidrogênio.
São Paulo, 3 de setembro de 2010.
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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.

