
 

Notice to 

Shareholders 

 

 

Vale discloses communication from a candidate 
 
Rio de Janeiro, March 29, 2023 – Vale S.A. (‘Vale’ or ‘Company’) discloses a letter received from the 

candidate for member of the Board of Directors appointed by the Company, Mr. Luis Henrique Cals 

de Beauclair Guimarães, with the confirmation of his resignation with immediate effect from the 

positions he occupied on the Boards of Directors of the following companies: (i) Companhia de Gás 

de São Paulo – Comgás, (ii) Compass Gás e Energia S.A. and (iii) Plano & Plano Desenvolvimento 

Imobiliário S.A. The executive continues as a member of the Board of Directors of the companies 

Cosan and Raízen and as Cosan's Chief Executive Officer. The communication accompanies this 

notice and will be included in the materials related to Vale's upcoming General Meetings of 

Shareholders in the appropriate form and terms. 

 

Gustavo Duarte Pimenta 
Executive Vice President, Finance and Investor Relations 

 

 
For further information, please contact: 

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

Luciana Oliveti: luciana.oliveti@vale.com 
 Mariana Rocha: mariana.rocha@vale.com 

Samir Bassil: samir.bassil@vale.com 
 

This press release may contains “forward-looking statements” within the meaning of the federal securities laws. Words such as “will,” “intend,” 
“expect” and similar expressions identify these forward-looking statements, which include but are not limited to statements related to the UK 
Claims, any related damage amounts and the response of the Company to (and impact on the Company from) the UK Claims, as well as any 
other statements regarding future expectations, beliefs, plans, objectives, future events or performance of the Company. We caution you that 
these statements are not guarantees of future performance or results and are subject to numerous evolving risks and uncertainties that we may 
not be able to accurately predict or assess, including risks related to the UK Claims and any related damages, as well as other factors identified 
in this cautionary note and in the risk factors of the Company’s Annual Report and any updates thereto in subsequent filings of the Company with 
the SEC. We caution you not to place undue reliance on our forward-looking statements, which speak only as of the date hereof, and the Company 
undertakes no obligation to update this information. Any defined terms used herein have the same meanings as such terms disclosed in the 
Company’s Annual Report. 

 



Interno

March 28, 2023 28 de março de 2023

Vale S.A.

(copy to ISS and Glass Lewis)

Ref: Vale´s Board Candidate

Dear Sirs/Madam,

Vale S.A.

(cópia para ISS e Glass Lewis)

Ref: Candidato ao Conselho de Administração 

da Vale

Prezados Senhores/Senhoras,

In reference to the ISS Report for the 2023 

annual meeting regarding the number of 

public company boards on which I serve as a 

director, I hereby inform you that I have 

resigned from my non-Executive Director role 

in (i) Companhia de Gas de São Paulo –

Comgás, (ii) Compass Gas and Energia 

S.A. and (iii) Plano & Plano Desenvolvimento 

Imobiliário S.A.. Attached are the public 

documents that reflect my resignation.

Em referência ao Relatório da ISS para a 

Assembleia Geral Ordinária de 2023 que trata

do número de conselhos de companhias 

abertas em que atuo como conselheiro, 

comunico que renunciei ao cargo de membro 

do (i) Conselho de Administração da 

Companhia de Gás de São Paulo – Comgás, 

(ii) Compass Gás e Energia S.A. e (iii) Plano 

& Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A.

Segue em anexo os documentos públicos que 

refletem a minha renúncia.

My resignation from those three boards are 

effective immediately.

The boards where I will continue to serve as a 

director are only at Cosan (where I am the 

CEO) and Raizen, and  Vale, when and if I am 

elected at the meeting. This conforms to the 

ISS overboarding policy of serving on no 

more than two other public company boards

besides the one I serve as CEO. Therefore I 

kindly request that you to publish this letter 

and update the recommendation against my 

election at the Vale meeting.

Minha renúncia desses três conselhos têm 

efeito imediato. 

As empresas em que continuarei como 

conselheiro são apenas na Cosan (onde sou 

Diretor Presidente) e na Raízen, e a Vale, se e 

quando eu for eleito na assembleia. Isso está 

de acordo com a política de overboarding da 

ISS de atuar em não mais do que dois outros 

conselhos de empresas de capital aberto além 

da Companhia em que sirvo como presidente. 

Portanto, solicito que V.Sas publiquem e

atualizem a recomendação contra minha 

eleição na reunião da Vale.

Should you have any questions, please reach 

out to l.guimaraes@cosan.com

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato 

com l.guimaraes@cosan.com

Best Regards,

Luis Henrique Guimarães

Atenciosamente,

Luís Henrique Guimarães

DocuSign Envelope ID: 64578B9C-97D6-40AB-B770-C0068BE0FEB5

Best Regards,

LuLLLLuuuuuuuuuuuLuuLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuLuuuLLLuLLLLLuuLLLLLLLLLLL isisisisisisisisisisisisisiisissisisisisisiiiisissiisisisisssisiisisiiiiiiis HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHenrique Guimarães

Atenciosamente,
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Público 

Público 

COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS 

CNPJ/MF nº: 61.856.571/0001-17 

NIRE: 35.300.045.611 

Companhia Aberta 

 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

A COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS. (“Companhia” ou “Comgás”) (B3: 

CGAS3 e CGAS5), em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 44/2021, informa que o 

Sr. Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, renunciou, nesta data, ao cargo de membro do 

Conselho de Administração da Companhia, bem como ao cargo ocupado no Comitê de Pessoas da 

Companhia.  

 

A Companhia agradece ao Sr. Luis Henrique Guimarães por seu profissionalismo, pelos valiosos 

serviços prestados e pelas inestimáveis contribuições apresentadas ao longo de seus mandatos. 

 

De acordo com os temos do art. 19 do Estatuto Social da Companhia, o Presidente do Conselho 

de Administraçao, aprovou nesta data a eleição do Sr. Leonardo Pontes para ocupar o cargo de 

membro Conselho de Administração da Companhia com mandato até Assembleia Geral Ordinária 

de 2024, quando será eleito o novo Conselho de Administração da Companhia. 

 

O Sr. Leonardo Pontes é o CEO da Cosan Investimentos, veículo que busca novas oportunidades 

de negócios para o Grupo Cosan, desde dezembro de 2021, tendo participação relevante nas 

operações de aquisição das ações da mineradora Vale, e dos ativos de terras agrícolas (Radar, 

Janus e Tellus). Além disso, é membro do programa de sócios da Cosan, composto por um grupo 

restrito de oito executivos chave, com o objetivo de garantir a continuidade da Cosan e de suas 

subsidiárias, conforme explicado em seu Formulário de Referência. Possui 20 anos de experiência 

internacional no mercado de energia, tendo iniciado sua carreira no Grupo Shell em 2008, e 

exercido, desde 2011, diversas posições de liderança na Raízen, passando pelas áreas comercial, 

supply chain, até a vice-presidência executiva do negócio de combustíveis. Atualmente, também 

é membro dos Conselhos de Administração da Radar e do Grupo Nós, parceria da Raízen com o 

Grupo FEMSA. O Sr. Leonardo é formado em Administração pela Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro e pós-graduado em Estratégia, Negociação e Liderança pela Cranfield University, 

Harvard e INSEAD. 

 

Para evitar quaisquer dúvidas, o Sr. Luis Henrique Guimarães continuará na Presidência da Cosan 

S.A., controladora indireta da Companhia, não havendo qualquer alteração nesse sentido. 

 

 

São Paulo (SP), 28 de março de 2023. 

 

 

Guilherme Lelis Bernardo Machado 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 



 
 

 

 

COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. 

CNPJ/ME n° 21.389.501/0001-81 

NIRE 35.300.472.659 

Companhia Aberta 

 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

A COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. (“Compass” ou “Companhia”), em cumprimento ao disposto 

na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44/2021, conforme alterada, comunica aos seus 

acionistas e ao mercado em geral que o Sr. Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, renunciou, 

nesta data, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, bem como ao cargo 

ocupado no Comitê de Pessoas da Companhia.  

 

A Companhia agradece ao Sr. Luis Henrique Guimarães por seu profissionalismo, pelos valiosos 

serviços prestados e pelas inestimáveis contribuições apresentadas ao longo de seus mandatos. 

 

O Conselho de Administração aprovou nesta data a eleição do Sr. Leonardo Pontes para ocupar o cargo 

de membro do Conselho de Administração da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, 

nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. 

 

O Sr. Leonardo Pontes é o CEO da Cosan Investimentos, veículo que busca novas oportunidades de 

negócios para o Grupo Cosan, desde dezembro de 2021, tendo participação relevante nas operações 

de aquisição das ações da mineradora Vale, e dos ativos de terras agrícolas (Radar, Janus e Tellus). 

Além disso, é membro do programa de sócios da Cosan, composto por um grupo restrito de oito 

executivos chave, com o objetivo de garantir a continuidade da Cosan e de suas subsidiárias, conforme 

explicado em seu Formulário de Referência. Possui 20 anos de experiência internacional no mercado 

de energia, tendo iniciado sua carreira no Grupo Shell em 2008, e exercido, desde 2011, diversas 

posições de liderança na Raízen, passando pelas áreas comercial, supply chain, até a vice-presidência 

executiva do negócio de combustíveis. Atualmente, também é membro dos Conselhos de 

Administração da Radar e do Grupo Nós, parceria da Raízen com o Grupo FEMSA. O Sr. Leonardo é 

formado em Administração pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-graduado em 

Estratégia, Negociação e Liderança pela Cranfield University, Harvard e INSEAD. 
 

 

São Paulo, 28 de março de 2023. 

 

Demétrio Antonio de Toledo Magalhães Filho 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

 



Confidencial

São Paulo, 28 de março de 2023

À 

COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS (‘COMGÁS”)
CNPJ/ME nº 50.746.577/0001-15

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3732, 27º andar, sala 01, Bairro Itaim Bibi

Cidade e Estado de São Paulo

CEP 04538-132

Prezados Senhores,

Eu, LUIS HENRIQUE CALS DE BEAUCLAIR GUIMARÃES, brasileiro, casado, 

estatístico, portador da cédula de identidade RG n° 06.734.085-1, emitida pelo Instituto Felix 

Pacheco/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 902.946.707-00, com endereço comercial na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100, 16º andar, CEP 04538-132, venho pela presente, nos 

termos do artigo 151 da Lei 6.404/76, renunciar ao cargo de Membro do Conselho de 

Administração e Membro do Comitê de Pessoas da Comgás., a partir desta data.

Agradeço a distinção e a confiança de V.Sas., subscrevo-me,

Atenciosamente,

____________________________________________________

LUIS HENRIQUE CALS DE BEAUCLAIR GUIMARÃES

DocuSign Envelope ID: B65CE0B0-771F-4D3E-B9D9-C98FAFB9CB92

__________________________________________________________________________________________________________________________________



Confidencial

São Paulo, 28 de março de 2023

À 

COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. (“Compass”)
CNPJ/ME nº 50.746.577/0001-15

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 16º andar, sala 01, Bairro Itaim Bibi

Cidade e Estado de São Paulo

CEP 04538-132

Prezados Senhores,

Eu, LUIS HENRIQUE CALS DE BEAUCLAIR GUIMARÃES, brasileiro, casado, estatístico, 

titular e portador da cédula de identidade RG nº 06.734.085-1, emitida pela IFP/RJ e inscrito no 

CPF/ME sob nº 902.946.707-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com 

endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 16º andar, Bairro Itaim Bibi, na 

Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132, venho pela presente, nos termos do artigo 151 da Lei 

6.404/76, renunciar ao cargo de membro do Conselho de Administração da Compass, a partir desta 

data.

Agradeço a distinção e a confiança de V.Sas., subscrevo-me,

Atenciosamente,

___________________________________________________

LUIS HENRIQUE CALS DE BEAUCLAIR GUIMARÃES

DocuSign Envelope ID: 0D80FAB6-EFA6-4FFF-A0EF-E275DB52D1C7
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Confidencial

São Paulo, 28 de março de 2023

À 

PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (“Plano & Plano”)
CNPJ/ME nº 24.230.275/0001-80

Rua Samuel Morse, nº 74, conjunto 132, parte, Brooklin

Cidade e Estado de São Paulo

CEP 04576-060

Prezados Senhores,

Eu, LUIS HENRIQUE CALS DE BEAUCLAIR GUIMARÃES, brasileiro, casado, 

estatístico, portador da cédula de identidade RG n° 06.734.085-1, emitida pelo Instituto Felix 

Pacheco/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 902.946.707-00, com endereço comercial na 

Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 4.100, 16º andar, CEP 04538-132, venho pela presente, nos 

termos do artigo 151 da Lei 6.404/76, renunciar ao cargo de Membro do Conselho de 

Administração da Plano & Plano, a partir desta data.

Agradeço a distinção e a confiança de V.Sas., subscrevo-me,

Atenciosamente,

____________________________________________________

LUIS HENRIQUE CALS DE BEAUCLAIR GUIMARÃES

DocuSign Envelope ID: 962B80F7-EDE9-4808-BF10-723C414E0098
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