
 

 

MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

CNPJ/ME nº 26.499.833/0001-32 

ISIN: BRMALLCTF007 

Código de Negociação na B3: MALL11 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

ATUALIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS SHOPPINGS 

 

A GENIAL INVESTIMENOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , com sede na cidade e 

estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 288, sala 913 (parte), CEP 22.250-906, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 27.652.684/0001-62 e a BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA., com 

sede na cidade e estado de São Paulo, na Rua Surubim, nº 373, Sala 12, CEP 04.571-050, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 22.119.959/0001-83, na qualidade de Administradora e Gestora, respectivamente, do 

MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 

26.499.833/0001-32 (“Fundo”), vêm, diante dos acontecimentos decorrentes do Coronavírus (COVID-19), 

informar o que se segue: 

 

Por meio de fatos relevantes divulgados ultimamente temos atualizado acerca das alterações nos 

horários de funcionamento dos shoppings que compõem o portfólio do Fundo. Nesse sentido, na semana, 

passada verificamos uma redução nas restrições impostas aos seguintes shoppings: (i) Suzano Shopping; 

(ii) Shopping Taboão; e (iii) Maceió Shopping. 

 

Suzano Shopping:  

 

(i) reabertura do cinema, que passa a funcionar com 50% (cinquenta por cento) da sua 

capacidade total; 

(ii) reabertura da praça de alimentação, que passa a funcionar de segunda a domingo, das 

11:00hrs às 21:00hrs; e  

(iii) aumento do seu horário de funcionamento, passando a operar de segunda a sábado, das 

10:00hrs às 21:00hrs, e aos domingos, das 14hrs às 20hrs 



 

 

Shopping Taboão:  

 

(i) reabertura do cinema, que passa a funcionar com 50% (cinquenta por cento) da sua 

capacidade total; e  

(ii) aumento do seu horário de funcionamento, passando a operar de segunda a domingo, 

das 10:00hrs às 21:00hrs.  

 

Maceió Shopping:  

 

(i) reabertura do cinema, que passa a funcionar com 30% da sua capacidade total; e 

(ii)  aumento do seu horário de funcionamento, passando a operar de segunda a sábado, das 

11:00hrs às 21:00hrs, e aos domingos, das 12:00hrs às 21:00hrs.  

 

Em linha com as melhores práticas de governança e transparência e com o objetivo de facilitar o 

acompanhamento dos cotistas sobre as constantes modificações nas medidas restritivas impostas pelos 

estados e municípios devido ao progresso ou regresso dos efeitos da pandemia, apresentamos abaixo 

tabela de acompanhamento das atividades dos shoppings:  

Shopping Localização Horário de Funcionamento Praça de Alimentação Cinema 

Maceió Shopping Maceió - Al 

Seg a Sáb de 11hrs às 
21hrs 

Seg a Sáb de 11hrs às 
21hrs 30% de 

ocupação 
Dom de 12hrs às 21hrs 

Dom de 12hrs às 
21hrs 

Shopping 
Tacaruna 

Recife - PE 

Seg a Sex de 10hrs às 
20hrs. 

Seg a Sex, de 10hrs 
às 20hrs. 

Fechado 
Sáb e Dom de 10hrs às 

18hrs. 
Sáb e Dom de 10hrs 

às 18hrs. 

Shopping Taboão 
Taboão da 
Serra - SP 

Seg a Dom de 10hrs às 
21hrs 

Seg a Dom de 10hrs 
às 21hrs 

50% de 
ocupação 

Suzano Shopping Suzano - SP 

Seg a Sáb de 10hrs às 
21hrs Seg a Dom de 11hrs 

às 21hrs 
50% de 

ocupação 
Dom de 14hrs às 20hrs 



 

 

A Administradora e a Gestora permanecem em contato com as administradoras dos shoppings 

monitorando atentamente a situação e mapeando potenciais impactos.  

 

Manteremos os cotistas e o mercado em geral informados sobre novos eventos que possam de 

alguma forma impactá-los. 

 
Rio de Janeiro, 17 de maio de 2021. 
 

 

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

(Administradora) 

BRPP GESTÃO DE PRODUTOS 

ESTRUTURADOS 

(Gestora) 

 

Boulevard 
Shopping Feira 

de Santana 

Feira de 
Santana - BA 

Seg a Sex, de 10hrs às 
20:30hrs. 

 
 Sab e Dom restrito aos 
serviços essenciais e ao 

Drive-Thru 

Seg a Sex, de 10hrs 
às 20:30hrs.  

 
Sab e Dom restrito ao 
Delivery e ao Drive-

Thru 

50% de 
ocupação 

Shopping Park 
Lagos 

Cabo Frio - RJ 

Seg a Sab, de 10:30hrs às 
22hrs   

 
Dom de 13hrs às 21hrs 

Seg a Sab, de 
10:30hrs às 22hrs   

 
Dom de 12hrs às 

22hrs 

50% de 
ocupação 

Shopping Park 
Sul 

Volta 
Redonda - RJ 

Seg a Sab, de 10hrs às 
22hrs  

 
Dom de 12hrs às 22hrs 

Seg a Sab, de 10hrs 
às 22hrs  

 
Dom de 12hrs às 

22hrs 

50% de 
ocupação 


