Comunicado ao Mercado
Confinamento em Araguaína.
Barretos, 05 de Março de 2010 – 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 através da Joint Venture Minerva Dawn Farms (MDF), produzindo produtos a
base de carne bovina, suína e de aves, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a abertura de
uma filial da Companhia no Município de Araguaína, Estado do Tocantins onde será exercida a Atividade de
Criação de Bovinos para Corte.
O objetivo desta unidade será garantir a estabilidade na cadeia de suprimentos de matéria prima para as
plantas da Companhia que estão na região Norte e Centro-Oeste do País, com a mesma tecnologia
empregada no confinamento de Barretos.
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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 8.240 cabeças de gado e de processamento de 1.730 toneladas de
carne bovina, equivalente a aproximadamente 10.900 cabeças. Presente nos estados de São Paulo, Rondônia, Goiás, Tocantins, Mato
Grosso do Sul e no Paraguai, o Minerva opera oito plantas de abate e desossa, um curtume e sete centros de distribuição, além de
atuar também no segmento de Food Services através da Joint Venture Minerva Dawn Farms (MDF), atualmente com capacidade total
de 10 a 15 toneladas de carne processada/hora, produzindo alimentos a base de carne bovina, suína e de aves. Nos últimos doze
meses findos em Dec/09, a Companhia apresentou uma receita líquida de vendas de R$ 2,6 bilhões, representando crescimento de
23% em relação ao mesmo período do ano anterior.

