Política de minerais de zona de conflito da Soft Metais Ltda.

A Soft Metais Ltda. foi fundada em 1986 por engenheiros que sempre se dedicaram à fundição e o
refino de estanho, e é líder na fabricação de ligas a base de estanho no mercado brasileiro. Com
sede própria na cidade de Bebedouro, no norte do estado de São Paulo, está instalada numa área
de 20.000 m2 com 3.500 m2 de área construída, e usa apenas estanho já na forma de lingotes e
outros metais não ferrosos para a fabricação de cerca de 600 diferentes itens nos mais variados
campos de utilização das ligas de estanho.
A Soft Metais Ltda. não possui fornos de redução de minério de estanho, e nem de redução de
óxidos de qualquer espécie. Ela compra toda a cassiterita utilizada em seu processo apenas e tão
somente de minas legalmente instaladas e licenciadas nos estados do Pará e de Rondônia, e remete
toda esta cassiterita para ser fundida exclusivamente na empresa Magnus Minerais, empresa esta
auditada e constante da lista de fundições “active smelters” do Conformant Smelters & Refiners.
Eventualmente é feito o refino em nossas instalações industriais, e todo o estanho excedente é
vendido na forma de lingotes para empresas no Brasil ou no exterior.
A Soft Metais Ltda. conhece e apoia a iniciativa do RMI – Responsable Minerals Initiative no
sentido de rastrear e garantir que todas as fontes de minerais e metais utilizados em sua linha de
produção são provenientes de fontes confiáveis e fora das zonas de conflito citadas, ou seja,
República Democrática do Congo e países adjacentes, além de apoiar todas as iniciativas e seguir a
legislação no que refere à segurança e proteção aos direitos humanos e respeito ao meio ambiente.
Bebedouro, 09 de Outubro de 2018.
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