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Comunicado ao Mercado

A COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (Bovespa: CSAN3), nos termos da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, vem a público
informar que, através de suas controladas Cosan Centroeste S.A. Açúcar e Álcool e Barra Bioenergia S.A., obteve a aprovação, pelo BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -, de apoio financeiro no valor aproximado de R$639 milhões, destinado à implantação de
seu greenfield em Jataí, no Estado de Goiás, conforme decisão número 403, de 26/05/09, e cerca de R$149 milhões ao projeto de co-geração na
unidade Gasa, em São Paulo, conforme decisão número 307, de 05/05/09. O BNDES financiará aproximadamente 65% e 78% do total a ser
investido nos projetos de Jataí e Gasa, respectivamente, por um prazo de até 12 anos.

A planta de Jataí, que entra em operação já nessa safra 2009/10, terá capacidade de moagem de 4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e,
quando atingir a sua capacidade plena, produzirá mais de 370 milhões de litros etanol por safra, além de gerar excedente de energia elétrica. Esta
unidade participou de leilões de energia nova realizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), nos quais se comprometeu a entregar
4.090.920 MWh por um prazo 15 anos, com início de suprimento a partir de 2010. A unidade Gasa estabeleceu um contrato bi-lateral de
comercialização de energia elétrica com a CPFL Comercialização Brasil S.A. ("CPFL"), no qual se comprometeu a entregar até 3.600.000 MWh por
um prazo de 15 anos, como parte do excedente de energia elétrica proveniente dos investimentos realizados.

A COSAN acredita que iniciativas como estas contribuem para a inserção da biomassa na matriz energética do país e reconhece que o papel do
BNDES é fundamental para que projetos como estes continuem acontecendo.

São Paulo, 25 de junho de 2009

Marcelo Eduardo Martins
Diretor de Relações com Investidores
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