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FVS MINERAÇÃO 

 

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE 
 
O Conselho de Administração da FVS MINERAÇÃO LTDA. (“FVS”) determinou que a 
FVS MINERAÇÃO formalize a sua política de sustentabilidade, que engloba excelência 
em saúde e segurança, gestão ambiental, envolvimento comunitário, segurança e 
direitos humanos. A FVS MINERAÇÃO acredita que a excelência em sustentabilidade 
ajuda a garantir benefícios para todas as partes interessadas, incluindo ajudar os 
residentes locais e governos anfitriões a construir comunidades que continuarão a ter 
um futuro brilhante além da presença da FVS MINERAÇÃO. 

Esta política de sustentabilidade (a “Política”) descreve nosso compromisso em 
conduzir as operações de uma maneira que apoie nossa visão de sustentabilidade. 
Nossos compromissos de sustentabilidade estão resumidos a seguir. 

 Para alcançar excelência sustentável, a FVS MINERAÇÃO irá:  

• Garantir que todos os funcionários, contratado e visitante, vá para sua casa em 
segurança, todo dia, e trabalhe diligentemente para que os padrões da FVS 
MINERAÇÃO sejam levados à comunidade para garantir maiores resultados de 
saúde e segurança.  

• Promover a gestão ambiental em todo o ciclo de vida dos ativos da FVS 
MINERAÇÃO, minimizando nossa pegada, protegendo e preservando os recursos 
terrestres, aéreos, hídricos e energéticos da forma mais razoável possível. 

• Envolver-se com as comunidades afetadas pelo projeto em suas perspectivas sobre 
o que consideram como benefício e se esforçar para levar em consideração sua 
contribuição nas decisões de investimento de modo a se tornar conhecido como o 
parceiro de desenvolvimento de sua preferência. 

• Respeitar a cultura, os valores e direitos humanos das populações locais, incluindo 
os direitos dos povos indígenas.  

• Desenvolver mecanismos de engajamento abertos e transparentes que sejam 
significativos, eficazes, inclusivos e consultivos. 

• Desenvolver e implementar sistemas de gestão bem pensados, práticos e focados 
em operações para gerir, medir o desempenho de sustentabilidade e garantir que a 
FVS MINERAÇÃO está cumprindo seus compromissos. 

• Garantir a conformidade com todos os requisitos legais e regulatórios aplicáveis e, 
periodicamente, avaliar o desempenho social e ambiental, revisando a aderência a 
esta Política por meio de análises e auditorias independentes que aprimoram 
continuamente nossa abordagem de gestão. 

• Procurar exigir que todos os funcionários e parceiros de negócios, incluindo 
provedores de segurança, contratados e fornecedores cumpram esta Política como 
uma condição para trabalhar nas instalações da FVS MINERAÇÃO ou em seu nome. 
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Última aprovação: 27 de outubro de 2021 
 

Aprovado por:  
Comitê de Governança Corporativa e Nomeação e 
Conselho Diretor 
 


