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Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 
24/05/2022: Data, Local e Horário: Ao 24/05/2022, às 10h, na sede social 
da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, 
Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Fer-
rari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. 
Presença: Reunião Extraordinária convocada por meio de correio eletrônico 
no dia 13/05/2022, endereçada aos membros do Conselho de Administra-
ção da Companhia, na forma do artigo 13 do Estatuto Social da Sociedade. 
Todos os membros do Conselho de Administração estavam presentes ou 
representados. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) A submissão à aprovação 
da Assembleia Geral de proposta realizada pela Diretoria para pagamento 
de juros sobre o capital próprio (5ª parcela do ano 2022); (ii) Distribuição de 
dividendos intercalares com base em balanço trimestral correspondente ao 
primeiro trimestre de 2022, conforme proposta realizada pela Diretoria; (iv) 
O pedido de renúncia do Sr. Lianhua Zhang para o cargo de Vice-Diretor de 
Operações da Companhia; (v) A indicação para a Diretoria do Sr. Peng Zhang 
para o cargo de Vice-Diretor de Operações da Companhia; e (vi) A reeleição 
e consolidação dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberações: 
Considerando a recomendação da Diretoria, os membros do Conselho de 
Administração aprovaram por unanimidade dos votos e sem ressalvas: (i) Sub-
meter à aprovação da Assembleia Geral a proposta para pagamento de juros 
sobre o capital próprio (5ª parcela do ano 2022) no valor de R$ 15.000.000,00 
(quinze milhões de reais), a ser registrado nas demonstrações financeiras da 
Companhia em maio/2022 e a ser pago em ou antes de 30/06/2022; (ii) Ad 
referendum da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, a distri-
buição de dividendos intercalares no valor de R$ 865.000.000,00 (oitocentos 
e sessenta e cinco milhões de reais) à conta de lucros auferidos até o pri-
meiro trimestre de 2022, com base em balanço trimestral, conforme disposto 
no parágrafo 1º do artigo 204 da Lei 6.404/76 e permitido pelo artigo 31 do 
Estatuto Social da Companhia, a serem pagos aos acionistas em ou antes de 
30/06/2022; (iv) Aceitar e homologar o pedido de renúncia apresentado pelo 
Sr. Lianhua Zhang para o cargo de Vice-Diretor de Operações, conforme 
carta de renúncia datada de 09/05/2022; (v) A indicação para a Diretoria do Sr. 
Peng Zhang, chinês, casado, portador do passaporte chinês n° PE 1609767, 
com endereço comercial à A6, Huixin Dong Street, Chaoyang District, Beijing, 
100029, China, cuja eleição e posse ao cargo está condicionada à obtenção 
da autorização de residência prévia e trabalho no país, a ser concedida pela 
Coordenação Geral de Imigração Laboral do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública (CGIL/MJSP), nos termos da legislação em vigor; e (vi) A reeleição 
dos seguintes Diretores para um mandato de 3 (três) anos a partir desta 
data, a se encerrar, portanto, em 24/05/2025, e a consolidação da Diretoria 
da Companhia, composta pelos seguintes membros: (a) Sr. Mariano Carlos 
Ferrari, italiano, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade para 
estrangeiros RNE G481401-W, inscrito no CPF sob o n° 065.106.367-19 – 
Diretor Presidente; (b) Sra. Hong Ma, chinesa, casada, portadora da carteira 
de identidade para estrangeiros RNM F3650181, inscrita no CPF sob o nº 
066.166.307-81 – Diretora Financeira; (c) Sra. Lorena Dominguez Espido, 
espanhola, solteira, geóloga, portadora da carteira de identidade para estran-
geiros RNE G4142654, inscrita no CPF sob o nº 064.704.907-43 – Diretora 
de Operações; e (d) Sra. Gilberta Maria Lucchesi, brasileira, divorciada, 
advogada, portadora da carteira de identidade nº 98.758 da OAB/RJ, inscrita 
no CPF sob o nº 031.322.767-58 – Vice-Diretora Financeira, todos com 
domicílio comercial na Praia de Botafogo, nº 300 – 7º andar, cidade e estado 
do RJ, Brasil. Os Diretores ora eleitos tomarão posse no prazo legal, apresen-
tando nesta data à Companhia a Declaração de Desimpedimento para os fins 
do art. 147, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76. O cargo de Vice-Diretor de Operações 
permanecerá temporariamente vago. Encerramento: Oferecida a palavra a 
quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encer-
rados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi 
aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos 
Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. 
Manuel Tomás García Blanco, Zhao Xuan, José Carlos de Vicente Bravo, 
Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Wu Chengliang, José Ángel Murillas An-
goiti, Liu Renjing, David de Cáceres Nuñez, Lianhua Zhang e Mariano Carlos 
Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada 
no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. 
RJ, 24/05/2022. Carolina Assano Massocato Escobar - Secretária. Jucerja 
nº 4918972 em 26/05/2022.

Terça-feira, 31/05/2022.
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