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COMUNICADO AO MERCADO
A DIRECIONAL ENGENHARIA S/A (“Companhia”) vem informar a seus acionistas, colaboradores, clientes
e ao mercado em geral que, conforme reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, o Sr.
Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, então Vice-Presidente Executivo, assume cumulativamente a função de
Diretor Presidente, a partir de hoje.
O Sr. Ricardo Valadares Gontijo, que presidiu a Companhia desde sua fundação, assumirá a Presidência
do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Wilson Nélio Brumer, que por sua vez, assume como
Vice-Presidente.
O Sr. Ricardo Valadares Gontijo permanecerá como membro da diretoria, como Diretor sem designação
específica, nos termos do Estatuto Social.
A Companhia esclarece que a composição, tanto do Conselho de Administração quanto da Diretoria
Estatutária, permanece inalterada.
O Conselho de Administração da Direcional Engenharia agradece ao Sr. Ricardo Valadares Gontijo pela
liderança inspiradora ao longo dos 38 anos em que exerceu o cargo de Diretor Presidente da Companhia,
na certeza de que, em sua nova função, continuará a disseminar os valores e princípios que nortearam a
Direcional até aqui, e ao Sr. Wilson Brumer, pela excelente atuação na condução deste Conselho até a
presente data e pela relevância de sua presença como Conselheiro da Companhia.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2019.
José Carlos Wollenweber Filho
na qualidade de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
Belo Horizonte, February 19th, 2019 - Direcional Engenharia S.A. (DIRR3) hereby informs its shareholders,
clients, employees and the market in general that, during a Board of Directors’ meeting held on this date, Mr.
Ricardo Valadares Gontijo, current Vice CEO, cumulatively takes office as CEO.
Mr. Ricardo Valadares Gontijo, who has been CEO of Direcional since its foundation, now takes office as
Chairman replacing Mr. Wilson Nélio Brumer, who was elected Vice Chairman.
Mr. Ricardo Valadares Gontijo keeps as a member of the Board of Directors, as Executive Officer, with no
specific title in accordance with the Company’s By-Law.
The Company informs that the composition as the Board of Directors as the Board of Executive Officers had
not changed.
The Board of Directors thanks Mr. Ricardo Valadares Gontijo for the inspiring leadership over 38 years in
which he has held the position as CEO, out of the conviction that in his new position he will keep disseminating
the values that has guided Direcional until now, and also thanks Mr. Wilson Brumer for the excellent
performance in leading this Board to date and for the relevance of his presence as Board Member of the
Company.

Belo Horizonte, February 19th, 2019
José Carlos Wollenweber Filho
CFO and IR Officer

