
 

30 de agosto de 2021 

Declaração de Compromisso                                                                              

Direitos Humanos 

A Yamana Gold Inc. (Yamana) reconhece sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos de todas as 

pessoas afetadas por nossos negócios. Em consonância com sua Política de Responsabilidade e a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, a Yamana compromete-se em compreender, cumprir e apoiar o direito 

internacional e as melhores práticas internacionais em evolução sobre direitos humanos. 

Para que isso seja possível, a Yamana trabalha incessantemente a fim de: 

 Evitar causar ou ser cúmplice de violações de direitos humanos ou contribuir para impactos adversos sobre 

os direitos humanos e garantir que assim seja para qualquer pessoa agindo em nome ou em benefício de 

nosso negócio, incluindo funcionários, empresas terceirizadas, fornecedores e terceiros; 

 Buscar prevenir, mitigar e remediar efetivamente os impactos sobre os direitos humanos que estão 

diretamente ligados às nossas atividades comerciais; 

 Incorporar os requisitos dos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Negócios e Direitos Humanos, 

incluindo devida diligência e acesso a soluções eficazes (mecanismos de reclamação em nível local) em 

sistemas de gestão e processos de negócios; 

 Constatar que o trabalho infantil e forçado não esteja presente em nossas operações, além de desenvolver 

e implementar processos de devida diligência em nossas atividades de aquisição para minimizar o risco de 

trabalho infantil e forçado em nossa cadeia de abastecimento, na medida do possível; 

 Certificar-se de que nossas atividades comerciais não contribuam para a violência ou conflito; 

 Incorporar práticas de emprego justas em nossos negócios, incluindo liberdade de associação, negociação 

coletiva, salários, horas de trabalho e benefícios; 

 Respeitar os direitos, interesses, tradições, patrimônio cultural e espiritual e conexão com a terra das 

comunidades de acolhimento, conforme elucidado na Declaração de Compromissos da Yamana sobre 

Desempenho Social; 

 Integrar os direitos humanos em nossos processos de gestão de risco e devida diligência; 

 Comunicar os elementos desta Declaração de Compromissos à nossa força de trabalho por meio de 

treinamento em direitos humanos e externamente às comunidades de acolhimento, parceiros e todos os 

outros stakeholders relevantes; e 

 Monitorar e informar publicamente sobre nossos riscos, impactos e desempenho em relação aos direitos 

humanos. 

Esta Declaração de Compromisso funciona e deve ser aplicada e lida juntamente com a Declaração de 

Compromisso — Elementos Comuns. 
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