FATO RELEVANTE
SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ 62.002.886/0001-60
COMPANHIA ABERTA
A São Paulo Turismo S.A. (“SPTURIS” ou “Companhia”), tendo em vista a
declarada pandemia do COVID-19, bem como toda a sua repercussão frente à
sociedade civil e ao mercado, vem informar aos seus acionistas, ao mercado em
geral e a quem mais possa interessar as seguintes medidas que vêm sendo
adotadas pela Companhia.
Inicialmente, e prioritariamente, esclarecemos que a Diretoria Executiva da
Companhia preza pela saúde e bem-estar de todos os seus colaboradores e
respectivos familiares, tendo tomado medidas para controlar, ao máximo, a
exposição daqueles ao vírus.
Igualmente, esclarecemos que a SPTURIS permanece ativa em suas atividades
rotineiras, em que pese reduzidas, inclusive atuando na linha de frente junto à
Prefeitura Municipal de São Paulo na implementação do hospital de campanha
do Complexo Anhembi.
Pessoas e preservação da saúde
Diante da implementação do hospital de Campanha, a sede administrativa da
Companhia foi transferida para outros espaços do Complexo Anhembi, estes
distantes do Palácio de Exposições, Pavilhões Oeste, Norte e Sul, locais onde
foi construído referido hospital de campanha.
No mais, as seguintes medidas foram tomadas:
•

•
•
•

Adoção de regime excepcional de teletrabalho (home office) a alguns dos
colaboradores, priorizando-se aqueles que se encaixam no grupo de
risco, gestantes e lactantes;
Antecipação compulsória do período de férias de alguns dos
colaboradores;
Dispensa de marcação biométrica no ponto eletrônico;
Flexibilização da jornada de trabalho dos colaboradores que utilizam
transporte público, evitando-se os horários de pico;

•
•
•
•
•
•

Aprendizes dispensados de suas atividades ou colocados em
teletrabalho;
Estagiários colocados em recesso remunerado;
Reuniões por vídeo ou teleconferência;
Notificação às empresas terceirizadas para conscientização acerca dos
riscos do COVID-19;
Instalação de mais dispensadores de álcool em gel bem como aumento
na frequência da limpeza dos banheiros, corrimãos e maçanetas; e
Mensagens de conscientização dos riscos e medidas de higiene via
WhatsApp.

Área de Relação com Investidores
A área de Relação com Investidores da Companhia permanece atuando
normalmente, estando à disposição, via correio eletrônico, para esclarecimentos
de eventuais dúvidas. Ademais, a área permanece cumprindo com as suas
obrigações legais frente à Comissão de Valores Mobiliários, especialmente as
relativas à divulgação de informações e documentos.
Demonstrações Contábeis da Companhia
Neste primeiro momento, acreditamos que não haverá reflexos nas
Demonstrações Contábeis da Companhia, visto que foi possível cumprir todos
os prazos legais para entrega e publicação de documentos, bem como será
realizada, até o final deste mês, a Assembleia Geral Ordinária.
Com relação às informações trimestrais, a Companhia entende que poderá
haver impacto nos resultados (vide tópico “saúde financeira” abaixo).
Órgãos Colegiados
As atividades do Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho
Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Elegibilidade permanecem
sendo realizadas normalmente, priorizando-se as reuniões virtuais e análise de
documentos via correspondência eletrônica.

Saúde financeira da Companhia
Com relação à saúde financeira da Companhia, entendemos que certamente
haverá impactos decorrentes da atual crise sanitária que acomete o país,
causando interferência direta na economia, e, no caso específico, no setor de
eventos e turismo, tal como em outros setores econômicos, assim como
possíveis impactos em razão do cancelamento/adiamento de eventos realizados
no Complexo Anhembi (contratos privados) e de eventos realizados para a
Prefeitura Municipal de São Paulo (eventos públicos). Tais impactos, no entanto,
não alteram a atual situação de dependência da Companhia da sua acionista
majoritária, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Por fim, a Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados acerca
do presente tema.
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