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LSM BRASIL S.A uma empresa do Grupo AMG (www.amg-nv.com) está empenhada em atingir os
mais elevados padrões de segurança e conduta ambiental e produzir materiais que ajudam 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 vivendo nossos valores em nossas interações com governos locais e nacionais
e nas comunidades nas quais operamos e, onde for possível, estender nossos valores e princípios
para nossos fornecedores e contratados.
A LSM Brasil está ciente de atividades envolvendo a exploração de recursos naturais que
contribuem com as violações dos direitos humanos na África Central, especificamente matériaprima contendo tântalo com origem em algumas partes da República Democrática do Congo e
países vizinhos. Portanto, a LSM Brasil S.A. estabeleceu a seguinte política e procedimento
relacionados a contratos de matérias-primas:
1. A LSM Brasil não compra e não vai comprar intencionalmente, qualquer matéria-prima
contendo Tântalo ou Nióbio que realmente, ou possivelmente, tem origem em áreas de
conflito da África Central. A LSM Brasil realizará a diligência adequada de seus
fornecedores para manter esta política.
2. A LSM 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 exigências da Coalizão de Cidadania da Indústria Eletrônica
(EICC) e do Centro Internacional de Estudo de Tântalo-Nióbio (TIC).
3. Todos os embarques de materiais contendo tântalo, destinados à LSM Brasil, classificados
como material classe 7, estão sujeitos às apropriadas legislações referentes a segurança,
transporte e meio ambiente.
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