JBS S.A.
CNPJ/ME nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
Companhia Aberta de Capital Autorizado
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2020 ÀS 15:00 HORAS
Data, Hora e Local: 07 de maio de 2020, às 15:00 horas, realizada por vídeo conferência
(“Companhia”).
Convocação: convocação enviada por e-mail aos membros do Conselho de Administração, nos
termos do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.
Presença: verificado o quórum necessário à instalação da Reunião do Conselho de
Administração da Companhia, diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração, nos termos dos Artigos 15 e 18 de seu Estatuto Social, a saber: Jeremiah
Alphonsus O’Callaghan (Presidente), José Batista Sobrinho (Vice-Presidente), Wesley
Mendonça Batista Filho, Aguinaldo Gomes Ramos Filho, Gilberto Meirelles Xandó
Baptista, Cledorvino Belini, Alba Pettengill, José Guimarães Monforte e Márcio Guedes
Pereira Júnior.
Compareceram, ainda, o Sr. Gilberto Tomazoni, Diretor Presidente, o Sr. Daniel Pitta, Diretor
Jurídico da Companhia e a Sra. Joanita Maria Maestri Karoleski, ex-CEO do Grupo Seara.
Composição da Mesa: Jeremiah Alphonsus O’Callaghan, Presidente da Mesa; Milena
Hitomi Yanagisawa, Secretária da Mesa.
Ordem do Dia: de caráter deliberativo: discussão e aprovação do plano de doação da
Companhia em projetos sociais com o objetivo de apoiar comunidades e colaboradores nos
locais e Países que a Companhia atua, de forma a contribuir em ações emergenciais para o
enfrentamento da pandemia de COVID-19 (“Plano de Doação COVID-19”).
Discussões e Deliberações: A reunião iniciou-se com a apresentação do Diretor Presidente
da Companhia, Sr. Gilberto Tomazoni, informando que a Companhia tem mais de 240 mil
colaboradores no mundo e que, portanto, é uma grande responsabilidade para a Companhia
adotar todas as medidas possíveis para proteger a segurança e a saúde dos colaboradores em
virtude da pandemia de COVID-19. A Companhia possui 132,3 mil colaboradores no Brasil e
mais de 100 unidades fabris em cidades brasileiras, sendo que em 56% destas cidades, a JBS
representa sua principal atividade econômica. Nos Estados Unidos da América, a Companhia
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possui aproximadamente 64,7 mil colaboradores e a JBS está presente em mais de 50 cidades
americanas.
Em 2 meses de pandemia e dentre outras medidas adotadas, a JBS: (i) implementou o programa
“Fazer o Bem Faz Bem”, (ii) beneficiou 274 instituições em 155 cidades de 20 estados brasileiros;
(iii) doou mais de 500 toneladas de produtos, entre alimentos, itens de higiene e limpeza e
equipamentos de proteção individual (EPI’s); e (iv) distribuiu 2 milhões de sabonetes para lares
de idosos em todo o país e comunidades em São Paulo e Rio de Janeiro, em parceria com a
CUFA.
Assim, diante do cenário da pandemia de COVID-19 no Brasil e no mundo, o Sr. Gilberto
Tomazoni anunciou e propôs um pacote de doação a ser realizado pela Companhia, no valor de
R$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), o qual foi aprovado por unanimidade pelos
membros do Conselho de Administração da Companhia. O valor será destinado da seguinte
forma: (i) R$400 milhões a serem investidos no Brasil, beneficiando 162 municípios em
17 Unidades de Federação destinados para: (a) construção de hospitais modulares permanentes
e leitos de UTI, (b) doação de máscaras, equipamentos de proteção individual, etc.,
(c) investimento social com repasse a ONGs para atendimento à população em situação de
vulnerabilidade, incluindo a distribuição de cestas básicas, (d) investimento em ciência e
tecnologia destinado a entidades de pequisa para combater o surto de COVID-19; e
(ii) R$300 milhões a serem investidos fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos da
América, destinados às comunidades locais, para apoio a assistência alimentar, infraestrutura
crítica, como o fornecimento de equipamento de proteção individual (EPIs) para socorristas e
esforços no combate da COVID-19.
No Brasil, o projeto será liderado pela Sra. Joanita Maria Maestri Karoleski, que contará com o
apoio de um Comitê Consultivo a ser criado com pessoas especializadas e de conhecimentos
relevantes, e auditado pela Grant Thornton, consultoria global com mais de 100 anos no
mercado. A empresa de auditoria abriu mão de seus honorários para contribuir com o programa
social.
Os membros do Conselho de Administração elogiaram e parabenizaram a Companhia pela
iniciativa e organização do Plano de Doação COVID-19 e aprovou por unanimidade a iniciativa.
Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada pelo Conselho de Administração a lavratura desta
ata em forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, nos termos dos
parágrafos 1º e 2º, do Artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário
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à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os
presentes e assinada.
Conselheiros Presentes: Jeremiah Alphonsus O’Callaghan, José Batista Sobrinho, Wesley
Mendonça Batista Filho, Aguinaldo Gomes Ramos Filho, Gilberto Meirelles Xandó
Baptista, Cledorvino Belini, Alba Pettengill, José Guimarães Monforte e Márcio Guedes
Pereira Júnior.

Certifico que a presente é cópia integral da Ata de Reunião do Conselho de Administração
lavrada em livro próprio.

São Paulo, 07 de maio de 2020.

Milena Hitomi Yanagisawa
Secretária da Mesa
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