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Vale informa sobre composição do Comitê de Auditoria  
 
Rio de Janeiro, 2 de junho de 2022 – O Conselho de Administração da Vale S.A (“Vale” ou a 
“companhia”) deliberou sobre a composição do Comitê de Auditoria (“comitê”) da companhia, com 
mandato previsto até 2023. Foram eleitos os seguintes membros: Sr. Manuel Lino Silva de Sousa 
Oliveira (“Ollie Oliveira”), Sr. Murilo César Lemos dos Santos Passos e Sra. Rachel de Oliveira Maia, 
membros independentes do Conselho de Administração da Vale; Sra. Luciana Pires Dias e Sr. Sergio 
Ricardo Romani, ambos especialistas externos com participação no comitê desde sua instalação, em 
março de 2020.  
 
Dois membros do Comitê de Auditoria são especialistas em contabilidade e auditoria: Sr. Ollie Oliveira 
e Sr. Sergio Ricardo Romani. O Sr. Ollie Oliveira segue como coordenador do comitê. Os currículos 
dos membros do comitê estão disponíveis para consulta no Formulário de Referência da companhia. 

 
O Comitê de Auditoria da Vale é um órgão estatutário de assessoramento ao Conselho de 
Administração e tem como objetivo supervisionar a qualidade e a integridade dos relatórios 
financeiros, a aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias, a adequação dos processos 
relativos à gestão de riscos e as atividades dos auditores internos e independentes.  
 

Gustavo Duarte Pimenta 

Diretor Executivo de Relações com Investidores 
 
 

 

 
Para mais informações, contatar: 

Vale.RI@vale.com 
Ivan Fadel: ivan.fadel@vale.com 

Andre Werner: andre.werner@vale.com 
Mariana Rocha: mariana.rocha@vale.com 

Samir Bassil: samir.bassil@vale.com 
 
 

Esse comunicado pode incluir declarações que apresentem expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações 
quando baseadas em expectativas futuras, envolvem vários riscos e incertezas. A Vale não pode garantir que tais declarações venham a ser 
corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) países onde temos operações, principalmente Brasil e Canadá, (b) economia 
global, (c) mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua dependência à produção industrial global, que é cíclica por natureza, e 
(e) elevado grau de competição global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar 
resultados diferentes daqueles estimados pela Vale, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na U.S. 
Securities and Exchange Commission – SEC em particular os fatores discutidos nas seções “Estimativas e projeções” e “Fatores de risco” no 
Relatório Anual - Form 20F da Vale.   

http://www.vale.com/brasil/pt/investors/information-market/annual-reports/reference-form/paginas/default.aspx

