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COMUNICADO AO MERCADO

A BRF S.A. (“BRF” ou “Companhia”) (B3: BRFS3; NYSE: BRFS) comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral que a sua unidade produtiva localizada em Rio Verde-GO (“Unidade de Rio
Verde”) encontra-se paralisada temporariamente em cumprimento à determinação do Serviço de
Inspeção Federal local, decorrente de apontamentos constatados no sistema de abastecimento de
água.
Em face ao exposto, a Companhia tem envidado todos os esforços com intuito de normalizar suas
atividades nesta unidade produtiva com a maior brevidade possível. Ressalta-se que as
movimentações de estoques de produto acabado continuam sendo executadas normalmente.
Em relação à matéria divulgada no jornal Valor Econômico, nesta data, intitulada “Ministério interdita
complexo da BRF em Goiás”, a BRF assegura serem inverídicas as afirmações acerca da
manutenção de registros paralelos com o intuito de adulterar padrões exigidos pela legislação. A
Companhia também repudia as afirmações constantes na reportagem, baseadas em fontes
anônimas, sobre suas práticas empresariais. A Companhia desempenha um monitoramento
constante da captação e tratamento de água para a sua unidade produtiva, o que envolve
acompanhamentos distintos e a realização de coletas em diferentes etapas do processo, em
conformidade com a legislação.
A BRF norteia as suas atividades pelos princípios da integridade, transparência e respeito à
legislação e reforça que possui rigorosos processos de segurança de alimentos e controles de
qualidade, além de reafirmar o seu compromisso em continuar aprimorando os seus processos e
controles internos para garantir os mais elevados padrões de qualidade e segurança.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre
qualquer nova informação relacionada ao presente comunicado.

São Paulo, 29 de abril de 2020.

Carlos Alberto Bezerra de Moura
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
BRF S.A.
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ANNOUCEMENT TO THE MARKET

BRF SA (“BRF” or “Company”) (B3: BRFS3; NYSE: BRFS) announces to its shareholders and the
market in general that its production facility located in Rio Verde GO (“Rio Verde Plant”) is temporarily
suspended in compliance with the local Federal Inspection Service determination, due to deviations
found in the local water supply system.
In view of the foregoing, the Company is endeavoring all its efforts in order to normalize, as soon as
possible, its operations in that production facility. It is worth noting that the commercialization of
finished products in inventory continues in normal course.
In relation to the article published in Valor Econômico newspaper, on this date, entitled “Ministry
banned BRF production complex in Goiás”, BRF affirms that the statements about the maintenance
of parallel records, with the intention to tamper the required standards by law, are untrue. Likewise,
the Company rejects the declarations contained in this article, based on anonymous sources,
regarding its corporate practices. The Company constantly monitors the capture and treatment of
water for its production facilities, which involves distinct and complementary monitoring and collection
at different stages of the process, in compliance with the law.
BRF guides its activities based on the principles of integrity, transparency and respect for the lawand
reiterates that it has rigorous food safety processes and quality controls, in addition to reinforcing its
commitment to continue improving its processes and internal controls to ensure the highest standards
of quality and safety.
The Company will keep its shareholders and the market in general duly informed of any new
information related to this announcement.

São Paulo, April 29, 2020.

Carlos Alberto Bezerra de Moura
Chief Financial and Investor Relations Officer
BRF S.A.
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