
 

 

 

São Paulo, 11 de janeiro de 2021 

RE: Oportunidade de comentar antes da nova publicação da Greenpeace International 

Prezado Savio Carvalho - Greenpeace International, 

Comprometidos em fornecer a melhor explicação possível para as graves declarações feitas por você 
em sua carta de 4 de janeiro, notamos a ausência de informações sem as quais não é possível realizar 
uma análise completa e precisa de suas alegações. 

Levando em conta sua intenção declarada de assegurar "que o relatório da Greenpeace International 
apresente o retrato mais preciso e atualizado das operações de sua empresa", fazemos as seguintes 
perguntas. 

1) Em quais documentos o Greenpeace se baseia para comprovar o trânsito de animais entre as 
fazendas mencionadas em sua carta? Tendo em mente que, até onde a empresa e o setor têm 
conhecimento, estes dados só são encontrados em GTAs (Guias de Trânsito Animal), que são 
documentos confidenciais, solicitamos a cooperação do Greenpeace na obtenção de provas que nos 
permitam oferecer ao público a análise mais correta. 

2) Em relação às fazendas Olhos d'Agua, Touro Morto, Mestiça, Várzea Funda e à produtora Francisca 
Evangelista Teodoro da Silva, a tabela fornecida com a carta não identifica a situação que será analisada 
no relatório do Greenpeace, impossibilitando qualquer análise em relação a estas propriedades. Você 
poderia nos enviar mais informações, para que possamos avaliar adequadamente estes casos? 

3) O Greenpeace informa que a Fazenda Bonsucesso "é uma das várias fazendas da área investigada 
pela Polícia Federal, em setembro de 2020, pelo uso deliberado de fogo". O senhor poderia nos 
fornecer as provas para apoiar esta afirmação ou, ainda, mais detalhes sobre a suposta investigação 
(status da investigação, onde ela está sendo conduzida etc.)? 

4) O Greenpeace se refere a "provas que indicam que a carne é transferida" entre as unidades SIF 1662 
e SIF 4400. Você poderia informar à empresa a que "provas" está se referindo? 

Estamos certos de que, em nome de uma maior transparência e exatidão nas informações oferecidas 
ao público, bem como da melhoria das práticas do setor para a preservação do meio ambiente, teremos 
a sua colaboração para obter as informações acima mencionadas. 

Atenciosamente, 

Márcio Nappo 
 
Diretor de Sustentabilidade da JBS 


