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Shopping Cidade Jardim

FATO RELEVANTE
São Paulo, 11 de junho de 2020. A JHSF Participações S.A. (“JHSF” ou “Companhia”) informa que o Shopping
Cida Jardim, localizado em São Paulo-SP, retomou as operações hoje com horário reduzido das 16h às 20h.
Assim como implementado em 2 shoppings já abertos, e em adição as recomendações das autoridades de
saúde e da legislação aplicável, a JHSF desenvolveu rigoroso protocolo de higiene, baseado nas melhores
práticas de combate e prevenção à COVID-19, criando assim, um ambiente seguro para os frequentadores.
Listamos os principais procedimentos que foram adotados nos shoppings administrados pela Companhia,
visando um seguro processo de reabertura:











Uso de câmeras para aferir a temperatura dos frequentadores;
Tapetes com sanitizante para calçados;
Totens de álcool gel disponibilizados nos corredores;
Uso obrigatório de máscaras;
Distanciamento entre clientes, com a utilização de demarcação no piso;
Limitação de ocupação máxima para áreas comuns;
Higienização e limpeza intensificadas com sanitização diária por ozônio em todas áreas comuns;
Elevadores com uso priorizado para pessoas com limitações ou necessidades especiais;
Suspensão temporária do serviço de Valet;
Túnel de desinfecção de veículos nas entradas do estacionamento (opcional para frequentadores).

É importante ressaltar, que o serviço de pick-up continuará, além da operação do e-commerce CJ Fashion.
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.

Thiago Alonso de Oliveira
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 08.294.224/0001-65
NIRE 35.300.333.578
Material Fact
São Paulo, June 11th, 2020. JHSF Participações S.A. ("JHSF" or "Company") informs that Shopping Cidade
Jardim, located in São Paulo-SP, resumed its operations today.
In addition to the recommendations of health authorities and applicable legislation, JHSF has developed a
strict hygiene protocol, based on the best practices for combating and preventing COVID-19, thus creating a
safe environment for users.
We list the main procedures that were adopted in the malls managed by the Company aiming at a safe
reopening process:











Use of cameras to measure the temperature of the regulars;
Carpets with sanitizer for footwear;
Sanitizer Gel dispenser available in corridors;
Mandatory use of masks;
Distance between customers, with use of floor signs;
Maximum occupancy limitation for common areas;
Hygiene and cleaning intensified with daily sanitization by ozone in all common areas;
Elevators with prioritized use for people with limitations or special needs;
Temporary suspension of valet parking service;
Vehicle disinfection tunnel at the entrances of the parking lot (optional for users).

The Pick-up service will continue to operate, in addition to the operation of CJ Fashion e-commerce.
JHSF will follow the guidelines of public health authorities with responsibility, awareness, empathy and care,
and is committed to making its contribution to restoring the healthy and safe environment for all.

Thiago Alonso de Oliveira
CEO and IRO

