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Mills informa alterações em seu corpo de executivos
Rio de Janeiro, 23 de março de 2018 - A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (“Mills” ou “Companhia”),
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a alteração de sua estrutura organizacional.
Uma vez que as unidades de negócio estão em momentos distintos, optamos por alterar nossa estrutura
organizacional para que possamos ter áreas mais focadas na melhoria dos resultados. A mudança mais significativa
é o novo modelo com um Diretor responsável pela Unidade de Negócio. Essa mudança permitirá maior interação
entre as áreas e visão holística do negócio. Com essa nova estrutura estamos reorganizando as responsabilidades
para sustentar os desafios que temos pela frente.
Avelino Garzoni atual diretor estatutário deixa a Companhia e a área de construção passará para a responsabilidade
de Ricardo Gusmão, tendo sob sua gestão as áreas comerciais, operacionais e engenharia de construção.
Ricardo Gusmão é Engenheiro Civil e pós-graduado em Engenharia Econômica e está na Mills há 27 anos. Iniciou
sua carreira na Filial do Rio de Janeiro com passagem pelas áreas Técnicas, Operacionais e Comerciais. Em 1998
assumiu o desafio em São Paulo de atuar na Gestão dos Contratos dos Grandes Clientes de Construção,
posteriormente foi Gerente Regional, Superintendente Comercial/Operações e atualmente estava como Diretor
Comercial de Clientes Estratégicos. Ricardo é um executivo sênior, que ao longo da sua trajetória na Mills acumulou
grande experiência estando habilitado para conduzir a frente da unidade de Construção nesse novo momento da
companhia.
Daniel Bruggioni, atual Diretor Comercial e Marketing e eleito pelo Conselho de Administração na presente data
como Diretor sem designação específica da Companhia, assume novas responsabilidades e passa a ter 100% de
seu foco e dedicação na unidade da Rental, tendo sob sua responsabilidade as áreas comerciais e operacionais.
Daniel, é Engenheiro Mecânico e possui MBA em Gestão Empresarial. Possui mais de 16 anos de experiência na
área comercial e teve passagens em diversas empresas, como Grupo Libra, Katoen Natie do Brasil e Danzas
Logística e Armazéns Gerais (atual DHL)
Agradecemos ao Avelino pelo tempo e dedicação a companhia e desejamos sucesso ao Ricardo e Daniel nos novos
desafios.

Para mais informações, contatar: +55-21-3924-8768 ou ri@mills.com.br
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Este press release pode incluir declarações que apresentem expectativas da Administração da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as
declarações quando baseadas em expectativas futuras e não em fatos históricos envolvem vários riscos e incertezas. A Mills não pode garantir que tais declarações
venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos à economia brasileira, ao mercado de capitais, aos setores de infraestrutura, imobiliário, de
óleo e gás, entre outros, e a regras governamentais, que estão sujeitos à mudança sem prévio aviso. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam
originar resultados diferentes daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

