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FATO RELEVANTE
A Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (“Iguatemi” ou “Companhia”) (B3: IGTA3) comunica aos seus
acionistas, ao mercado em geral e aos demais interessados que, com o avanço do COVID-19 (coronavírus)
no país, os seguintes shopping centers terão suas operações suspensas:
-

Iguatemi São Paulo, JK Iguatemi, Pátio Higienópolis, Market Place (São Paulo/SP) e Iguatemi
Alphaville (Barueri/SP): seguindo a recomendação feita hoje pelo Governador de São Paulo, João
Dória Jr., em coletiva de imprensa, para o fechamento de Shopping Centers e academias entre os
dias 23 de março e 30 de abril, por razões sanitárias e proteção dos funcionários e clientes, a partir
de amanhã (19/03/2020), os Shopping Centers Iguatemi São Paulo, JK Iguatemi, Pátio
Higienópolis, Market Place e Iguatemi Alphaville permanecerão abertos ao público no horário
reduzido de 12h às 20h, somente para o funcionamento das operações essenciais: farmácias,
clínica de atendimento na área de saúde e supermercados. As demais lojas estarão fechadas para
o público até o dia 30 de abril de 2020.

-

Iguatemi Campinas (Campinas/SP): seguindo a recomendação feita hoje pelo Governador de São
Paulo, João Dória Jr., em coletiva de imprensa, para o fechamento de Shopping Centers e
academias entre os dias 23 de março e 30 de abril, por razões sanitárias e proteção dos
funcionários e clientes, a partir de amanhã (19/03/2020), o Shopping Center Iguatemi Campinas
suspenderá suas atividades e todas as lojas estarão fechadas para o público até o dia 30 de abril
de 2020.

-

Shopping Galleria (Campinas/SP): seguindo a recomendação feita hoje pelo Governador de São
Paulo, João Dória Jr., em coletiva de imprensa, para o fechamento de Shopping Centers e
academias entre os dias 23 de março e 30 de abril, por razões sanitárias e proteção dos
funcionários e clientes, a partir de amanhã (19/03/2020), o Shopping Galleria permanecerá aberto
no horário reduzido de 12h as 20h, somente para o funcionamento das operações essenciais:
farmácias, clínica de atendimento na área de saúde e supermercado. As demais lojas estarão
fechadas para o público até o dia 30 de abril de 2020.

-

Iguatemi Brasília (DF): seguindo as orientações do decreto nº 40.529 emitido hoje pelo Governador
do Distrito Federal Ibaneis Rocha, determinando a suspensão das atividades de Shopping Centers
pelo prazo de quinze dias, a partir de amanhã (19/03/2020) o Shopping Center Iguatemi Brasília
estará fechado para o público pelo período de quinze dias. Caso seja necessário, a entrada de
lojistas e funcionários será permitida até o dia 20/03.

-

Iguatemi Porto Alegre e Praia de Belas Shopping Center (Porto Alegre/RS): seguindo as
orientações do decreto nº 20.506 do Município de Porto Alegre, publicado no dia 17 de março de

2020, a partir de amanhã (19/03/2020), e pelos próximos trinta dias, o Praia de Belas e o Iguatemi
Porto Alegre permanecerão abertos no horário reduzido das 12h às 20h para o funcionamento
apenas das operações essenciais: farmácias, clínicas de atendimento na área de saúde,
supermercados e restaurantes/ praça de alimentação. Os horários detalhados serão divulgados
no site dos shoppings.
-

I Fashion Outlet Santa Catarina (Tijucas/SC): seguindo as orientações do decreto nº 515 do
Governo do Estado de Santa Catarina, publicado no dia 17 de março de 2020, a partir de hoje
(18/03/2020) até o dia 24 de março, suspendemos temporariamente o funcionamento do I Fashion
Outlet Santa Catarina.

Essas medidas têm como objetivo garantir a segurança e a saúde de todos os clientes, lojistas,
colaboradores e fornecedores.
Estamos atentos a potenciais novas determinações e recomendações do Poder Público e realizaremos as
devidas alterações nas medidas mencionadas acima caso necessário.

São Paulo, 18 de março de 2020.
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