Política de cadeia de fornecimento de minerais 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. conhece e apoia a iniciativa do RMI – Responsible 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 de zonas de conflito e zonas de risco 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. Conhece e apoia também
as diretrizes da OECD – Organization for Economic Cooperation and Development.
Reconhecendo os riscos de impactos adversos significativos que podem ser associados à extração,
comercialização, manuseio e exportação de minerais de áreas afetadas por conflitos e de alto risco, e reconhecendo
que temos a responsabilidade de respeitar os direitos humanos e não contribuir para o conflito, nos comprometemos
a adotar, disseminar e incorporar amplamente em contratos e / ou acordos com fornecedores, expressamos
publicamente a decisão de realizar a DUE DILIGENCE, realizando as atividades operacionais no âmbito dos
seguintes compromissos:
- Gerenciar medidas de mitigação dos aspectos e impactos gerados por nossos atividade dentro da esfera de
influência para minimizar o risco social e risco de dano ambiental;
- Estabelecer as medidas necessárias que permitam ao pessoal cumprir com direitos trabalhistas e sociais, dever e
obrigação de interromper e relatar qualquer ato e / ou condição abaixo do padrão que possa causar perda ou dano à
pessoas, propriedades e / ou meio ambiente;
- Suspender ou interromper imediatamente o compromisso com os fornecedores da cadeia de suprimentos que
comete crimes contra a humanidade, genocídio e / ou apoio direto e indireto a grupos armados, públicos ou privados
forças de segurança;
- Rejeitar qualquer atividade no gerenciamento da cadeia de suprimentos referente a violação dos direitos humanos
em termos de trabalho forçado, todo trabalho infantil tortura, tratamento cruel, desumano, degradante, abuso sexual e
/ ou violência;
- Abster-se de realizar qualquer ação que, direta ou indiretamente, financia ou beneficia grupos armados não estatais;
- Contribuir para a eliminação eficaz da lavagem de dinheiro, se identificar um risco razoável, bem como subornos
aos governos, por extração mineral, comércio, manuseio e transporte / exportação;
- Não oferecer, prometer, dar ou exigir subornos e resistir a solicitação de suborno para ocultar ou disfarçar a origem
de minerais, para deturpar impostos, taxas e royalties pagos aos governos pela fins de extração, comércio,
manuseio, transporte e exportação de minerais.
- Garantir que todos os impostos, taxas e royalties relacionados ao minério extração, comércio e exportação de áreas
afetadas por conflitos e de alto risco serão pagos aos governos e, de acordo com a posição da empresa na cadeia de
suprimentos, comprometemo-nos a divulgar esses pagamentos de acordo com os princípios estabelecidos na
Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa (EITI).
- Promover a parte de desenvolvimento de recursos humanos de nossa empresa, através de treinamento contínuo
para garantir a competência necessária para atender às nossas necessidades das partes interessadas;
- Realizar uma verificação anual de todos os procedimentos estabelecidos em nossos sistemas de gestão;
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