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Política de Denúncia de Irregularidades 

 
Datada de 25 de outubro de 2017 

 

 
1. Objetivo 
 
A Yamana Gold (“Yamana”) exige que os diretores, dirigentes, empregados e qualquer parte 
atuando em nome da Yamana ou a representando (coletivamente “Pessoal da Yamana”) 
respeitem os mais altos padrões de ética empresarial e pessoal no desempenho de suas 
funções e obrigações. Como parte integrante do Pessoal da Yamana, exerceremos com 
honestidade e integridade o cumprimento de nossas responsabilidades e estaremos em 
conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis.  Para promover a conduta ética por 
toda a Yamana, o Código de Conduta da Yamana especifica que o pessoal da Yamana deve 
relatar quaisquer suspeitas ou possíveis violações do Código, lei, regulamento ou política.  Essa 
Política descreve as normas que regem tais relatórios e suas investigações, assim como as 
proteções estendidas ao Pessoal da Yamana que elabora tais relatórios.   
 
2. A quem se aplica esta Política 
   
Esta Política se aplica a todos na Yamana.   
 
3. Responsabilidade da Denúncia  
 
Essa Política destina-se a incentivar o Pessoal da Yamana a manifestar preocupações sérias 
internamente para que a Yamana possa abordar e corrigir comportamentos e ações 
inadequadas. É de responsabilidade de todo o Pessoal da Yamana relatar prontamente 
quaisquer preocupações com relação a violações ou suspeitas de violação do Código de 
Conduta ou de outras políticas da Yamana ou de leis ou regulamentos que regem as 
atividades da Yamana. Isso inclui situações que envolvem empregados, diretores ou 
dirigentes, representantes ou terceiros atuando em nome da Yamana, distribuidores, clientes, 
usuários finais, fornecedores, subcontratados e parceiros de joint venture. 
 
4. Não Retaliação 

Qualquer funcionário da Yamana está proibido de se envolver em conduta de retaliação 
contra qualquer um que tenha, de boa-fé, relatado uma violação ou suposta violação do 
Código de Conduta ou política, ou uma violação ou suposta violação da lei ou regulamentação 
que rege as atividades da Yamana, mesmo se a alegação, em última instância, não for 
comprovada.  Qualquer empregado da Yamana que esteja envolvido em conduta de 
retaliação contra qualquer um que tenha, de boa-fé, relatado uma violação ou suposta 
violação estará sujeito à ação disciplinar, possivelmente incluindo demissão. 
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Se você sentir que foi submetido à retaliação, entre em contato com o Yamana Integrity 
Helpline para obter assistência (para obter informações sobre o Helpline, consulte a seção “5. 
Procedimentos da Denúncia” abaixo).  

5. Procedimentos da Denúncia 

O Pessoal da Yamana deve encaminhar suas preocupações ou reclamações ao Yamana 
Integrity Helpline, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. 

Para usar o Yamana Integrity Helpline, acesse www.yamana.ethicspoint.com ou ligue para: 
 

Canadá e EUA: 1-866-842-2083 
Argentina: 0-800-555-0906 
Brasil: 0-800-891-1667 
Chile: 1-230-020-5771 

 
O Yamana Integrity Helpline é gerenciado pela EthicsPoint, um conceituado prestador de 
serviços externo especializado nesta área. Entre os recursos oferecidos pelo Yamana Integrity 
Helpline estão: 
 

 Anonimato.  O Pessoal da Yamana tem a opção de permanecer anônimo.  A 
EthicsPoint não registra nem identifica o número de telefone de onde foi feita a 
chamada, nem gera logs de endereços IP de computadores de onde se originaram as 
denúncias feitas pela Internet. Se o Pessoal da Yamana optar por permanecer 
anônimo, é importante fornecer informações detalhadas e verificar regularmente as 
atualizações de status ou as solicitações de informações da equipe designada para 
investigar a preocupação.  Um número de ocorrência exclusivo será atribuído ao 
Pessoal da Yamana para que possa permanecer anônimo, mas também para manter o 
contato futuramente, caso seja necessário. 
 

 Assistência Exclusiva.  Os telefonemas para o Yamana Integrity Helpline são 
atendidos por especialistas treinados no recebimento de casos, que documentarão a 
preocupação para que se encontre uma solução adequada. Se, por outro lado, o 
relatório do Pessoal da Yamana disser respeito ao uso do site exclusivo do Yamana 
Integrity Helpline, será solicitado que um formulário seja preenchido, fornecendo 
informações detalhadas sobre a preocupação. 
 

A EthicsPoint relata todas as reclamações, preocupações ou dúvidas apresentadas através do 
Yamana Integrity Helpline ao Departamento Jurídico e ao Diretor Financeiro da Yamana.   

 
Os representantes jurídicos locais são obrigados a notificar imediatamente o Departamento 
Jurídico em Toronto sobre violações ou supostas violações do Código de Conduta, políticas 
da Yamana, leis ou regulamentos.   
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O Departamento Jurídico supervisionará a investigação de todas as reclamações relatadas e, 
em geral, fornecerá um relatório mensal à gerência sênior e um relatório bianual ao Comitê de 
Auditoria sobre a investigação e resolução de reclamações. O Departamento Jurídico deve 
relatar imediatamente as preocupações ou reclamações sobre práticas contábeis 
corporativas, auditoria, documentos de divulgação pública, controles internos, suborno ou 
fraude, e trabalhará em parceria com o Comitê de Auditoria até que o assunto seja resolvido. 
 
6. Agindo de boa-fé 
 
A apresentação de denúncias é fundamental para desenvolver uma forte cultura de ética e 
conformidade. A Yamana incentiva e apoia totalmente essa iniciativa. Qualquer pessoa que 
relate uma violação ou suspeita de violação deve agir de boa-fé e ter motivos razoáveis para 
acreditar que a informação divulgada indica uma violação.   

7. Confidencialidade e Anonimato 
 
As denúncias de violações ou suspeitas de violações serão mantidas confidenciais na medida 
do possível, consistente com a necessidade de realizar uma investigação adequada 
(Observação: pode haver circunstâncias exclusivas em que a divulgação de sua identidade 
seja exigida por lei). Além disso, as denúncias só serão compartilhadas com base na 
necessidade de conhecimento entre aqueles que estiverem supervisionando ou lidando 
diretamente com o caso. 
 
Ademais, conforme mencionado acima, o Pessoal da Yamana pode optar por enviar suas 
denúncias anonimamente através do Yamana Integrity Helpline.   

8. Onde devo ir para obter ajuda ou orientação? 
 
Caso tenha alguma dúvida com relação à presente Política, busque orientação. Você pode 
entrar em contato com seu representante jurídico local ou com o Departamento Jurídico em 
Toronto. Os especialistas do Yamana Integrity Helpline também podem esclarecer suas 
dúvidas. 


