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PRINCIPAIS IMPACTOS COVID-19 E MEDIDAS TOMADAS PELA EVEN
A EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (“Even”), nos termos da Instrução CVM n° 358/02,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que está seguindo as determinações das
legislações municipais e/ou estaduais em cada uma de suas Unidades de Negócio, para
contenção do COVID-19.
A Even tem atuação no Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, este último
por meio da marca MelnickEven. Para cada uma de suas Unidades de Negócio, detalhamos os
principais impactos do COVID-19 e as medidas que a Even está tomando.
Novos Lançamentos e Vendas: Interrompemos os lançamentos previstos para os próximos 30
dias e fechamos nossos estandes de vendas, evitando assim aglomerações e maior risco de
contágio. Reforçamos os canais digitas de venda e orientamos os corretores associados a
proceder o atendimento on-line, fazendo uso de ferramentas de assinatura digital, para
formalização das Promessas de Compra e Venda.
Obras em Construção: Em São Paulo, as obras continuam funcionando, com protocolos de
segurança e higiene extremamente rigorosos, voltados à prevenção do contágio do COVID-19.
No Rio de Janeiro, já entregamos 100% das obras. Na UN do Rio Grande do Sul, atendendo o
Decreto nº 20.521 da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, interrompemos as obras.
Repasse: Por determinação do Conselho Nacional de Justiça, Provimento nº 94, é obrigatório o
funcionamento dos cartórios de registro de imóveis, guardadas todas as medidas de prevenção
de contágio do CODIV-19. Assim, continuamos a assessorar nossos clientes na contratação do
financiamento imobiliário para os empreendimentos entregues.
Escritório: Adotamos o trabalho remoto, home office, para a totalidade dos trabalhadores,
respeitando o Decreto de quarentena de cada Estado que atuamos. Nossas ferramentas de TI
provaram-se de extrema eficácia e, juntamente com a disciplina de gestão, os colaboradores
EVEN continuam a trabalhar com excelente nível de produtividade.

Estamos confiantes que temos tomando todas as medidas adequadas para prevenir a
disseminação do COVID-19, bem como assegurar a continuidade de nossos negócios durante o
período de pandemia.
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