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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, em continuidade ao comunicado ao mercado datado de 29 de abril de 2020,
que a sua unidade produtiva localizada em Rio Verde-GO (“Unidade de Rio Verde”) foi autorizada,
pelo Serviço de Inspeção Federal (“SIF”) local, a retomar suas atividades normais de produção.
A Companhia apresentou um plano abrangente para resolução dos apontamentos identificados pelo
SIF a respeito do sistema de abastecimento de água da unidade, incluindo as devidas ações
necessárias de melhoria. Adicionalmente, a BRF demonstrou e assegurou ao SIF local a
consistência e a conformidade de seus controles relacionados ao tema.
A BRF enfatiza o seu compromisso com os princípios fundamentais e inegociáveis com Segurança,
Integridade e Qualidade e não tem economizado esforços para continuar aprimorando os seus
processos e controles internos para, além de atuar em conformidade com todas as legislações
pertinentes, garantir os mais elevados padrões de qualidade e segurança.

São Paulo, 30 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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ANNOUNCEMENT TO THE MARKET

BRF S.A. (“BRF” or the “Company”) (B3: BRFS3; NYSE: BRFS) announces to its shareholders and
the market in general, in continuation to the announcement to the market dated as of April 29, 2020,
that its production facility located at Rio Verde-GO (“Rio Verde Plant”) was authorized, by the local
Federal Inspection Service (“SIF”), to reinitiate its normal production activities.
The Company has presented a broad plan to resolve all the remarks presented by SIF in connection
with the plant’s water supply system, including the procedures needing improvement. Additionally,
BRF demonstrated and assured the local SIF the consistency and conformity of all its controls
regarding this matter.
BRF emphasizes its commitment to the fundamental and unnegotiable principles of Safety, Integrity
and Quality and stresses that it has not been saving efforts to continue improving its processes and
internal controls in order to guarantee the highest quality and safety standards, in addition to working
in compliance with the applicable laws.

São Paulo, April 30, 2020.

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

