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COMUNICADO AO MERCADO
A Minerva S.A. (“Companhia”), uma das líderes na América do Sul na produção e
comercialização de carne in natura, gado vivo e seus derivados, faz os seguintes
esclarecimentos aos seus acionistas e ao mercado em geral, referente ao incidente
no Porto de Vila do Conde (Pará) e às ultimas notícias veiculadas na mídia:
(1) A Companhia esclarece que ainda não foi notificada de qualquer multa a
respeito do acidente com o navio que faria o transporte de gado bovino no Porto de
Vila do Conde, em Barcarena (PA), em 6 de outubro. Todas as notificações e
autuações por parte das autoridades referentes ao acidente estão sendo
respondidas pela empresa dentro dos prazos requeridos.
(2) A Companhia esclarece que é também parte prejudicada no acidente. A
Companhia entende que após a entrega da carga ao armador, toda a
responsabilidade pela mesma passa a ser da empresa contratada para transporte
fluvial e marítimo.
(3) A Companhia reafirma que segue os tramites legais exigidos para os
embarques, especialmente no que se refere aos seguros de suas cargas.
(4) A Companhia informa ainda que deslocou uma equipe para Barcarena com
objetivo de auxiliar as autoridades em todas as medidas necessárias. Neste sentido,
a Companhia acompanha de forma próxima cada etapa de elaboração do plano de
contingência e o processo de correção e atenuação das consequências do acidente,
e tem se colocado à disposição para colaborar com os responsáveis nestas
atividades. A Companhia, também, por iniciativa própria e às suas expensas, vem
praticando ações de apoio à população local.
(5) Por fim, cabe destacar que a Divisão de Gado Vivo representou, nos últimos
doze meses findos em 30 de junho de 2015, aproximadamente 8,5% da receita
líquida consolidada da Companhia, e que não há expectativa de alteração do curso
normal dos negócios.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre
quaisquer atualizações relevantes a respeito do assunto.
Barretos, 15 de outubro de 2015.
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