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FATO RELEVANTE
[Divulgação Imediata]
São Paulo, 07 de julho de 2020. A JHSF Participações S.A. (“JHSF” ou “Companhia”) informa que o Hotel
Fasano São Paulo (“HFSP”) retomará as operações a partir de 01 de agosto.
Desde o início desta pandemia, o Grupo Fasano tem seguido as determinações do Governo Estadual,
orientações e protocolos da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde
(OMS). Além disso, a reabertura terá o selo SafeGuard, fornecido pelo Grupo Bureau Veritas, referência
mundial em serviços de avaliação de conformidade e certificação em saúde e segurança.
O HFSP realizará a reabertura dos apartamentos de forma gradual, com avaliação constante da manutenção
da segurança e do bem-estar dos hóspedes, colaboradores e da comunidade em geral, com todas as práticas
e protocolos de prevenção.
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 de ambiente saudável e seguro para todos.

Thiago Alonso de Oliveira
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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Material Fact
[Immediate Release]

São Paulo, July 07th, 2020. JHSF Participações S.A. (“JHSF” or “Company”) informs that Hotel Fasano São
Paulo (“HFSP”) will resume its operations from August 01st.
Since the beginning of this pandemic, the Fasano Group has followed the determinations of the Government,
guidelines and protocols of the Health Surveillance of the Ministry of Health and the World Health
Organization (WHO). In addition, the reopening will have the SafeGuard seal, provided by the Bureau Veritas
Group, a world reference in health and safety compliance and certification assessment services.
HFSP will gradually reopen the apartments, with a constant assessment of maintaining the safety and wellbeing of our guests, employees and the community in general, with all prevention practices and protocols.
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

