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[DIVULGAÇÃO IMEDIATA]
São Paulo, 20 de março de 2020. A JHSF Participações S.A. (“JHSF” ou “Companhia”) atualiza com relação
a evolução das providências relacionadas ao COVID-19, e, que segue agindo em prol do bem-estar e da
segurança dos clientes, colaboradores e parceiros, e em consonância com as recomendações e
determinações das autoridades governamentais e de Saúde Pública.
Seguem as atualizações sobre as operações da Companhia seguindo determinações dos municípios e
estados, para conter a propagação do vírus.
As operações do Catarina Fashion Outlet serão suspensas temporariamentea partir de hoje e pelo prazo
de 30 dias, podendo haver reavaliação em decorrência dos progressos verificados no combate ao COVID19.
O Shopping Bela Vista, em Salvador, seguindo decreto da prefeitura municipal, terá as operações
suspensas por 15 dias, a partir deste sábado 21 de março de 2020.
Para o Shopping Ponta Negra em Manaus, aguardamos orientações da autoridade local para as devidas
providências, as quais acreditamos serem para breve.
Os Restaurantes operados pela Companhia na Cidade de São Paulo, funcionarão temporariamente na
modalidade de delivery, sendo que o Gero Panini Itaim, terá ainda a opção de pick-up. As atividades com
atendimento aos clientes estarão temporariamente suspensas por 20 dias, podendo haver reavaliação em
decorrência dos progressos verificados no combate ao COVID-19.
A Administração da JHSF seguirá atenta às orientações das autoridades de Saúde Pública com
responsabilidade, consciência, empatia e cuidado, e está comprometida em dar sua contribuição para o
restabelecimento do ambiente saudável e seguro para todos.
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São Paulo, March 20, 2020. JHSF Participações S.A. ("JHSF" or "Company") updates with regard to the
evolution of arrangements related to COVID-19, and, acting for the well-being and safety of customers,
employees and partners, and in accordance with the recommendations and determinations of
government and public health authorities.
Company's operations were updated to follow the determinations of the municipalities and states to
contain the spread of the virus.
Catarina Fashion Outlet operations will be temporarily suspended, from today and for 30-day period, and
may be reassessment due to progress in the fight against COVID-19.
The Shopping Bela Vista, in Salvador, following the decree of the city hall, will have operations suspended
for 15 days, from this Saturday March 21, 2020.
For Shopping Ponta Negra in Manaus, we await guidance from the local authority for appropriate
measures, which we believe are soon.
Restaurants operated by the Company in the city of São Paulo will temporarily be operated in the delivery
mode only. Gero Panini Itaim will also carry pick-up activities. In restaurant client service will be
temporarily suspended by the next 20 days , and may be reassessment due to progress in the fight against
COVID-19.
JHSF Administration will follow the guidance of public health authorities with responsibility, awareness,
empathy and care, and is committed to contributing to the restoration of the healthy and safe
environment for all.
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