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FATO RELEVANTE
Nos termos da Instrução CVM no 358, de 3 de janeiro de 2002, a Têxtil Renauxview S/A (“Companhia”
ou “Sociedade”) vem informar aos investidores e ao mercado em geral que diante da contingência
inusitada imposta pela pandemia da doença do Coronavírus (Covid-19) que assola todo o planeta, e com
o propósito de contribuir com todos os esforços no sentido de diminuir a proliferação do vírus, a
RenauxView, pensando na preservação da saúde e integridade física de suas pessoas, comunidade, estado
e país, decidiu suspender temporariamente suas atividades.
A suspensão das atividades vem em consonância com o Decretação do Estado de Santa Catarina (decreto
515/2020 - 17/03/20), e será feita com a concessão de férias aos profissionais da empresa, a contar de
23/03/2020. Apenas alguns serviços internos essenciais serão mantidos por períodos indeterminados a
fim de não comprometer nosso bom relacionamento com clientes e fornecedores, bem como para manter
o garantir o pronto e eficaz funcionamento de certos ativos produtivos no momento da retomada da
atividade industrial.
Em comunicado direto a todos nossos profissionais, reiteramos a importância de respeitarem o período de
isolamento para que possamos voltar às atividades gozando de plena saúde e contribuir solidariamente
com empenho mundial de debelar esta ameaça.
O momento requer serenidade e cooperação.
Ainda não é possível estimar o impacto que a crise terá na operação e resultado da Companhia.
A Companhia permanece comprometida com a segurança de seus colaboradores e das comunidades das
regiões onde atua e norteada pela transparência e pelas boas práticas de governança corporativa,
comprometendo-se a manter os seus acionistas e o mercado geral informado sobre futuros
desdobramentos do tema.

Brusque, 20 de março de 2020.

Márcio L. Bertoldi
Diretor de Relações com Investidores
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