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COMUNICADO AO MERCADO
Minerva inaugura primeira unidade de produção de biodiesel
Barretos, 16 de março de 2011 – O Minerva S.A. (BOVESPA: BEEF3; Bloomberg: BEEF3.BZ; Reuters:
BEEF3.SA), um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne in natura, boi vivo e seus derivados e
que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, gostaria de informar aos
seus acionistas e ao mercado no geral que inaugura nesta sexta-feira, dia 18 de março, sua primeira unidade de
produção de biodiesel. A planta está localizada na cidade de Palmeiras de Goiás/GO, junto a sua unidade
frigorífica.
A unidade produzirá inicialmente 45m3/dia de biodiesel e tem capacidade para atingir até 100m3/dia.
A matéria prima utilizada para a transformação em biodiesel será o sebo bovino, subproduto das plantas
frigoríficas do Minerva no estado de Goiás (Palmeiras de Goiás e Goianésia). “A unidade irá transformar sebo de
suas fábricas ou de terceiros em produto de valor, além de ter a flexibilidade de poder usar outras matérias primas,
como óleo de soja. O resultado é uma fonte renovável de energia, fortalecendo nosso compromisso com a
sustentabilidade e com as questões ambientais e também agregando valor ao produto do Minerva.”, diz Fernando
Galletti de Queiroz, Presidente da Companhia.
Parte da produção de biodiesel vai abastecer a frota de caminhões da Companhia e o restante será comercializado
através de leilões para ANP.
Outras unidades de Biodiesel
Além da unidade de Palmeiras de Goiás, o Minerva planeja colocar plantas de produção de biodiesel nas unidades
de José Bonifácio/SP e Barretos/SP. O objetivo da companhia é ter uma planta de biodiesel em cada unidade
frigorífica.
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Sobre o Minerva S.A.
O Minerva S.A. é um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina, couro e exportação de boi vivo e está entre os três
maiores exportadores brasileiros do setor em termos de receita bruta de vendas, comercializando seus produtos para cerca de 100 países. A
Companhia tem uma capacidade diária de abate de 8.940 cabeças de gado e de processamento de 1.890 toneladas de carne bovina,
equivalente a aproximadamente 11.962 cabeças. Presente nos estados de São Paulo, Rondônia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais e no Paraguai, o Minerva opera nove plantas de abate e desossa, um curtume e oito centros de distribuição, além de atuar também no
segmento de Food Service através da Joint Venture Minerva Dawn Farms (MDF), atualmente com capacidade total de 120 toneladas de carne
processada por dia, produzindo alimentos a base de carne bovina, suína e de aves. Nos últimos doze meses findos em 31 de dezembro de
2010, a Companhia apresentou uma receita líquida de vendas de R$ 3,4 bilhões, representando crescimento de 31% em relação ao mesmo
período do ano anterior.

