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Comunicado ao Mercado
O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (“Banrisul”), nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e para os fins do parágrafo 4º do
artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404/76”), informa aos seus
acionistas e ao mercado que, em razão da vacância de cargo de membro do Conselho de Administração da
Companhia, este em reunião extraordinária realizada em 08 de março de 2019, elegeu o Senhor Claudio
Coutinho Mendes para complementação de mandato até a posse daqueles que vierem a ser eleitos em
assembleia geral a ser realizada em abril de 2019. Informa também que se encontra em andamento processo
para eleição do Sr. Claudio Coutinho Mendes para o cargo de presidente da diretoria da Companhia.
O Sr. Claudio Coutinho Mendes é graduado em Economia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e em
Engenharia Civil, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e possui experiência profissional requerida para
ocupar o cargo para o qual foi eleito porquanto ocupou funções de gestão junto ao BNDES – Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social, onde ocupou o cargo de Diretor Financeiro (Crédito, Internacional) nos
anos de 2016 e 2017; co-fundador da MARE Investimentos Ltda., onde atuou como co-diretor de Investimento
no período de 2010-2016; fundou o Banco CR2 de Investimentos S.A., no qual exerceu o cargo de presidente no
período de 2000 a 2013; foi sócio do Banco BBM S.A., onde exerceu a vice-presidência sênior (produtos, vendas,
marketing) entre 1991 e 1999, e vice-presidente (vendas) entre 1989 a 1991; na Schahin Cury Corretora Rio de
Janeiro, Brasil, atuou como Gerente de Investimento, Títulos de Renda Variável entre 1985-1986; e na Dolfim
Engenharia S.A., Rio de Janeiro, Brasil, como Engenheiro de Projetos de Construção de portos e marinas entre
1982 e 1984.
A posse do conselheiro eleito se dará tão logo ocorra a homologação do ato pelo Banco Central do Brasil.
O Banrisul manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca de novos fatos atinentes a esse
assunto.
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