UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
NIRE nº 43300044513-RS
CNPJ/ME nº 90.441.460/0001-48
FATO RELEVANTE
Bento Gonçalves – RS, 18 de maio de 2020 – A Unicasa Indústria de Móveis S.A. (BM&FBOVESPA: UCAS3,
Bloomberg: UCAS3:BZ, Reuters: UCAS3.SA) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em
continuidade ao Fato Relevante divulgado em 20 de março de 2020 e em 08 de abril de 2020, que tomou as
seguintes medidas em razão do atual cenário de saúde pública decorrente do COVID-19, seus efeitos na
economia brasileira e, consequentemente, seus efeitos na receita da Companhia:
Suspensão do contrato de trabalho de 100% dos funcionários do segundo turno da fábrica, no período de 01
a 30 de junho de 2020;
Redução de 25% da jornada dos funcionários do primeiro turno da fábrica, no período de 01 a 30 de junho de
2020.
Além das alterações de jornada no setor fabril, também realizaremos as mesmas medidas nos demais setores
que possuam suas atividades conectadas com a atividade fabril e comercial da Companhia, analisando
individualmente as atividades de cada setor.
Assim, a fábrica operará, no período acima referenciado, com, aproximadamente, 50% da capacidade que
vinha operando durante o início de 2020.
Manteremos o mercado informado caso tenhamos alterações relevantes no funcionamento da Companhia.

Gustavo Dall Onder
Diretor de Relações com Investidores
Sobre a Unicasa: A Unicasa Indústria de Móveis S.A. (B3: UCAS3, Bloomberg: UCAS3:BZ, Reuters: UCAS3.SA), é uma das maiores empresas do setor
de móveis planejados do Brasil e a única empresa brasileira do setor listada em bolsa de valores. A Companhia opera por meio de cinco marcas: Dell
Anno, Favorita, New, Casa Brasileira e Unicasa Corporate, distribuídas por 185 lojas exclusivas, com presença no Brasil e em mais 17 países. Com cerca
de 50 mil m² e capacidade para produção de cerca de 2,2 milhões de módulos por ano, sua fábrica está localizada no município de Bento Gonçalves
no Rio Grande do Sul. Para mais informações visite nosso site de Relações com Investidores: ri.unicasamoveis.com.br.
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