T4F Entretenimento S.A.
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COMUNICADO AO MERCADO
NOVO CORONAVÍRUS

São Paulo, 19 de março de 2020 – A T4F Entretenimento S.A. (“T4F” ou “Time For
Fun” ou “Companhia”) (B3: SHOW3), maior empresa de entretenimento ao vivo da
América do Sul, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em razão da
propagação do novo Coronavírus (COVID-19) no Brasil e no mundo, a Companhia vem
adotando medidas e protocolos para garantir a segurança de seus empregados, prestadores
de serviço, bem como a redução da disseminação do vírus na sociedade, e a permanência
das suas atividades.
A

Companhia

acionou

de

imediato

seu

Comitê

de

Crise

Multidisciplinar

para

acompanhamento diário da evolução do tema e implementação de medidas de caráter
preventivo.
Reforçando nossos compromissos com a saúde e segurança de nossos fãs, artistas,
empregados, parceiros e a comunidade em geral, e, em estreita conformidade com as
recomendações das autoridades nacionais e mundiais de saúde, como a Organização
Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil, parte de nossas atividades programadas
para o presente exercício foram e terão de ser adiadas, como medida preventiva à
propagação do novo Coronavírus.

A Companhia está trabalhando diligentemente junto aos artistas, agentes, autoridades
públicas e outros parceiros para que todos os eventos divulgados sejam somente adiados e
realizados em datas futuras ainda esse ano, com a menor ocorrência possível de
cancelamento. Maiores informações sobre a programação de eventos poderão ser obtidas no
site: www.ticketsforfun.com.br.

Em decorrência da redução de suas atividades nos próximos meses, a Companhia informa
que tomou diversas medidas para mitigar os efeitos oriundos do COVID19, dentre as quais:
(i)

Suspensão das atividades nas casas de espetáculos até 30 de abril, podendo ser
prorrogada a depender das recomendações das autoridades competentes;

(ii)

Suspensão de todas as viagens internacionais;

(iii)

Redução das viagens nacionais para o obrigatoriamente necessário;

(iv)

Intensificação da higienização dos locais de trabalho;

(v)

Implementação da política de home office aos colaboradores;

(vi)

Utilização do banco de horas em aberto e das férias pendentes;

(vii)

Diversas iniciativas para a redução de gastos.

A Companhia reitera o seu compromisso com a segurança e saúde de seus colaboradores e
terceiros, da mesma forma em que seguirá atenta aos protocolos adotados pelas autoridades
competentes visando o combate dessa pandemia e apoiará iniciativas que evitem a
proliferação do vírus.

A T4F se compromete a manter os acionistas e o mercado em geral informados sobre os
andamentos deste e de qualquer outro assunto relevante.

O

Departamento

de

Relações

com

Investidores

está

à

disposição

esclarecimentos por meio do email: ri@t4f.com.br. e (55) (11) 3576-1334.

_______________________________________________
André Pinheiro Veloso
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

para

eventuais

