COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 07 de Junho de 2021 - BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A., companhia aberta
com endereço na Avenida Afrânio de Melo Franco n° 290, 1° andar, na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 06.977.745/0001-91 ("brMaIIs” ou ”Companhia"), vem,
em cumprimento ao Ofício-Circular nº 07/2020-CVM/SEP, comunicar aos acionistas e ao
mercado em geral a participação da Diretora de Gente e Gestão, Bianca Viana Bastos
Marcelino, em um evento online organizado pela StartSe, no dia 09 de junho de 2021, às 20h00.
O tema do evento online será “O RH de hoje está preparado para os profissionais e empresas
de amanhã?” e tratará do seguinte assunto:

(i)

O papel do RH na saúde mental dos colaboradores

O evento online será realizado através de acesso ao link: https://eventos.startse.com.br/rhday/.

A Companhia seguirá mantendo seus acionistas e o mercado informados, com antecedência,
em relação à transmissão de qualquer live que conte com a participação de algum
representante da Companhia.

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
Eduardo Langoni
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

NOTICE TO THE MARKET
Rio de Janeiro, June 07th, 2021 - BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A., publicly-held company
located at Avenida Afrânio de Melo Franco 290, 1st floor, in the city and state of Rio de Janeiro,
under CNPJ n° 06.977.745/0001-91 ("brMaIIs” or ”Company"), hereby announces, in
accordance to CVM Circular nº 07/2020- CVM/SEP, to its shareholders and the market in
general the participation of the HR Director, Bianca Viana Bastos Marcelino, in an online event
organized by StartSe, on June 09th, 2021, at 8:00 pm. The theme of the online event will be “Is
today’s HR prepared for tomorrow’s professionals and companies?” and will address the
following subject:

(i)

The role of HR in the mental health of employees

The online event will be available through the following link: https://eventos.startse.com.br/rhday/.

The Company will keep its shareholders and the market informed, in advance, regarding the
transmission of any “live” that has the participation of any Company’s representative.

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
Eduardo Langoni
CFO and IR Director

