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COMUNICADO AO MERCADO

A JHSF Participações S.A. (“JHSF3” ou “Companhia”) empresa que realiza Negócios Únicos para
Clientes Especiais, informa que recebeu da Agência Nacional de Aviação Civil, junto com autorizações
expedidas pelo Ministério da Infraestrutura, Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa e Vigiagro, a
designação para operar voos internacionais.
Com essa designação, o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional (“Aeroporto”), torna-se
o primeiro Aeroporto Internacional dedicado exclusivamente à aviação executiva do país com a
permissão para realizar pousos de aeronaves vindas de outros países e decolagens para fora do Brasil.
Sobre o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional:
O Aeroporto, localizado na Rodovia Presidente Castello Branco a 30 minutos de São Paulo, foi
inaugurado em dezembro de 2019, conta com uma das maiores pistas de pouso do pais, operação 24
horas e padrões de segurança e estrutura nos mais elevados critérios de qualidade internacionais. O
Aeroporto já conta com mais de 60 aeronaves baseadas em suas instalações. Sua primeira expansão
de capacidade foi inaugurada em dezembro de 2020, com adição de três novos hangares totalizando
55.000 m² divididos entre cinco hangares e pátios.

São Paulo, 24 de junho de 2021
Mara Boaventura Dias
Diretora de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET

JHSF Participações SA ("JHSF3" or "Company"), a company that conducts Unique Businesses for
Special Customers, informs that it received from the National Civil Aviation Agency, in addition to
authorizations issued by the Ministry of Infrastructure, Internal Revenue, Federal Police, Anvisa and
Vigiagro, the designation to operate international flights.
With this designation, São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional (“Airport”), becomes the first
International Airport dedicated exclusively to executive aviation in the country with permission to make
landings by aircrafts from other countries and take offs outside Brazil.
São Paulo Catarina Executive International Airport:
The Airport, located on Presidente Castello Branco highway, 30 minutes from São Paulo, opened in
December 2019, has one of the largest runways in the country, 24-hour operation, safety and structure
based on the highest international quality standards. The Airport already has more than 60 aircrafts based
in its facilities. Its first capacity expansion opened in December 2020, with the addition of three new
hangars totaling 55,000 m² distributed in five hangars and patios.

São Paulo, June 24, 2021.
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