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AMG BRASIL S.A uma empresa do Grupo AMG (www.amg-nv.com) está empenhada em atingir os
mais elevados padrões de segurança, conduta ambiental e produzir materiais que ajudem seus
clientes a minimizar impacto ambiental negativo.
A empresa fornece produtos e soluções para indústrias químicas e metalúrgicas, buscando melhorar
continuamente os seus processos de produção e comercialização, criando valor para os clientes,
colaboradores, acionistas, fornecedores e para a comunidade.
Nós apoiamos formalmente o Acordo Global das Nações Unidas, incluindo seus aspectos de mão de
obra, ambientais, anticorrupção e direitos humanos. Apoiaremos continuamente nossos padrões de
direitos humanos, praticando valores internos nas interações com governos locais, nacionais e nas
comunidades onde operamos e, sempre que for possível, estenderemos nossos valores e princípios
para nossos fornecedores e contratados.
A AMG Brasil está ciente de atividades envolvendo a exploração de recursos naturais que
contribuem com as violações dos direitos humanos, seus impactos são adversos e podem estar
associados à extração, comercialização, manuseio e exportação de minerais de áreas de conflitos,
envolvendo especificamente matéria prima contendo tântalo e estanho. Portanto, a AMG Brasil S.A.
estabeleceu, conforme orientação da OECD, a seguinte política e procedimento relacionados a
compra de matérias-primas:
1. A AMG Brasil não compra e não vai comprar intencionalmente, qualquer matéria-prima
contendo Tântalo, Nióbio ou Estanho que realmente, ou possivelmente, tem origem em áreas
de conflito. A AMG Brasil realizará a diligência adequada de seus fornecedores para manter
esta política. Não será aceitável, e nem contribuiremos para:
a. Qualquer tipo de tortura ou tratamento desumano;
b. Qualquer forma de trabalho forçado ou compulsório;
c. Qualquer forma de trabalho infantil;
d. Qualquer outra forma de violação de direitos humanos.
2. A AMG Brasil suspenderá imediatamente o envolvimento com qualquer fornecedor quer der
apoio direto ou indireto a forças de segurança públicas e/ou a grupos armados não estatais
através da extração, transporte, comércio, manuseio ou exportação de minerais, pagamentos
ou outras formas de assistência logística ou equipando grupos armados não estatais ou seus
afiliados que:
a. Controlam ilegalmente as minas ou controlam as rotas de transporte, pontos onde os
minerais são comercializados;
b. Tributam ou extorquem ilegalmente dinheiro ou minerais em pontos de acesso a
minas, ao longo de rotas de transporte ou em pontos onde os minerais são
comercializados;
c. Tributam ilegalmente ou extorquem intermediários, empresas exportadoras ou
comerciantes internacionais.
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Reconhecemos que o papel das forças de segurança públicas ou privadas nas minas e/ou
áreas adjacentes e/ou ao longo das rotas de transporte deve ser exclusivamente para manter
o estado de direito, incluindo a salvaguarda dos direitos humanos, proporcionando segurança
aos mineradores, equipamentos e instalações, e proteger a mina ou rotas de transporte para,
extração e comércio legítimos.
3. A AMG Brasil exige certificado de origem de minas e países para cada carregamento de
minerais a ser fornecido para nossas instalações no Brasil e todos os documentos necessários
para atender as orientações da OEDC.
a. Apoiaremos esforços para contribuir para a efetiva eliminação de lavagem de dinheiro,
onde identificarmos um risco razoável resultante ou ligado à extração, comércio,
manuseamento, transporte ou exportação de minerais derivados da tributação ilegal
ou extorsão de minerais em pontos de acesso a minas, rotas de transporte ou em
pontos onde os minerais são comercializados a montante.
b. Não ofereceremos, prometeremos, daremos ou exigiremos subornos, e resistiremos
às solicitações de subornos para esconder ou disfarçar a origem dos minerais, para
deturpar impostos, taxas e royalties pagos aos governos para fins de extração mineral,
comércio, manuseio, transporte e exportação. Conforme nosso código de conduta.
4. A fim de mitigar a compra de matéria prima proveniente de áreas de risco, a AMG Brasil
implementou um sistema de gerenciamento de risco que além de verificar as questões
relacionadas acima, possui um canal aberto de denúncias no site. Através do Compliance,
toda denúncia será tradada e caso seja comprovada qualquer violação à política de compra
por um fornecedor, o mesmo perderá o vínculo na cadeia de suprimentos. No intuito de
informar aos mesmos, é enviada a política para todos os fornecedores de acordo com o nosso
procedimento: “Compra de Minérios de Ta, Nb e Sn” e “Identificação da Áreas Afetadas por
Conflitos ou de Alto Risco”. Cada processo de compra é analisado separadamente.
5. Todos os embarques de materiais contendo tântalo, destinados à AMG Brasil, classificados
como material classe 7, estão sujeitos às apropriadas legislações referentes a segurança,
transporte e meio ambiente.
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