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São Paulo, 9 de novembro de 2018 - A Guararapes Confecções S.A. – Lojas Riachuelo S.A. [B3 S.A. –
BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”): GUAR3(ON); GUAR4(PN)] , sociedade por ações com registro de
companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM”) na categoria “A”, com sede na
Rodovia RN 160, s/n, Km 03, Bloco-A, 1º andar, no Distrito Industrial, Natal/RN, CEP: 59115 -900
(“Companhia”), o maior grupo empresarial de moda do Brasil e controlador da rede varejista Lojas
Riachuelo vem informar, com grande pesar, aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que o
Sr. Ronald Gurgel, Membro Efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, reeleito na Assembleia Geral
Ordinária de 27 de abril de 2018, faleceu no dia 4 de novembro. A Companhia registra seus sentimentos à
família e sua gratidão pela sua contribuição durante o período em que fez parte desta organização.
Em consequência do falecimento, o Sr. Dickson Martins da Fonseca, eleito como membro suplente do
Conselho Fiscal no dia 27 de abril de 2018, assumirá a posição de membro efetivo para o mandato que se
encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2019.
Atenciosamente,
GUARARAPES CONFECÇÕES - LOJAS RIACHUELO
Newton Rocha - Diretor de Relações com Investidores

Sobre a Guararapes-Riachuelo
A Guararapes é o maior grupo empresarial de moda do Brasil e controlador da rede varejista Lojas Riachuelo, uma das maiores redes
de lojas de departamento de vestuário do Brasil, com 307 lojas espalhadas por todo o território nacional. Desde o início, o objetivo
do Grupo Guararapes tem sido comercializar produtos de alta qualidade a preços acessíveis, sempre buscando satisfazer e agregar
valor a seus clientes e acionistas. A integração de sua cadeia produtiva, modelo comprovado de sucesso no mundo, é um de seus
diferenciais e o que permite à Guararapes-Riachuelo responder rapidamente às constantes mudanças e tendência s do mercado e do
mundo da moda.

