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FATO RELEVANTE
[Divulgação Imediata]
São Paulo, 06 de julho 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.
Em razão do Decreto nº. 9306/20 da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, publicado hoje, que
estabelece o fechamento do comércio não essencial, e tendo em vista o Plano São Paulo, que classifica a
macrorregião de Sorocaba (na qual São Roque está inserida) novamente na Fase I – Vermelha, informamos
que, nesta terça-feira, 07 de julho de 2020, o Catarina Fashion Outlet (“CFO”) suspenderá temporariamente
suas atividades, por tempo indeterminado.
As ações de pick up seguirão regularmente, cumprindo com todas as regras impostas pela Vigilância
Sanitária.
A Administração da JHSF seguirá atenta, 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
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São Paulo, July 06, 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.
Due to Decree no. 9306/20 of the Municipality of the São Roque Tourist Resort, published today, which
establishes the closure of non-essential trade, and in view of the São Paulo Plan, which classifies the Sorocaba
macro-region (in which São Roque is inserted) again in the Phase I - Red, we inform you that, on Tuesday,
July 7, 2020, Catarina Fashion Outlet (“CFO”) will temporarily suspend its activities, for an indefinite period.
We will proceed with our pick up action regularly, complying with all the rules imposed by the Health
Surveillance and Government decrees.
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.

Thiago Alonso de Oliveira
CEO and IRO

