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MENSAGEM
DO CEO

Os tradicionais feriados de fi m de ano chegaram – uma época 
em que muitos de nós, na Kinross, nos reunimos à família, aos amigos 
e à comunidade local, para agradecer e celebrar em conjunto.

Pessoalmente, tenho o hábito de aproveitar estes feriados nas 
montanhas do oeste do Canadá com Janet e os nossos três fi lhos. 
Ali, passamos o tempo com a nossa grande família e colocamos 
a conversa em dia com os velhos amigos. Um tempo breve para 
relaxar e se recompor – embora, às vezes, seja um desafi o encontrar 
um espaço calmo tendo-se dois adolescentes na casa!

Em retrospectiva, quando olho para 2009, vejo que alcançamos 
um crescimento substancial na produção e no fl uxo de caixa. Como 
Companhia, devemos estar muito orgulhosos disto. Demos, também, 
grandes passos em outras áreas e o nosso crescimento em 
Responsabilidade Corporativa (RC) é uma das coisas que mais se 
destaca. Existem dúzias de iniciativas em RC que devem ser incluídas 
entre as nossas maiores histórias de sucesso no ano – e é por isto 
que, nesta edição do Mundo Kinross, dedicamo-nos a celebrá-las.

Nas páginas seguintes, vocês poderão ler sobre iniciativas ambientais, 
projetos focados em educação, programas de voluntariado e ainda 
mais – sempre lembrando que cada um destes exerce um grande 
impacto nas comunidades em que atuamos. Também poderão ler 
sobre o que, em termos de estratégia de responsabilidade corporativa 
no conjunto da companhia, estamos procurando estabelecer e fazer 
progredir em 2010, juntamente com nosso segundo Relatório 
de Responsabilidade Corporativa.

No começo de 2009, fomos apontados como uma das 50 maiores 
entre as Corporações Socialmente Responsáveis no Canadá – 
uma honra que refl ete o nosso compromisso em fazer a coisa certa 
e em seguir O Jeito Kinross. Mais recentemente, anunciamos 
a criação de um novo grupo operacional estratégico focado em 
Relações Externas & Responsabilidade Corporativa – uma mudança 
organizacional que diz do nosso compromisso em fazer ainda 
mais nestas áreas e do quanto elas são críticas para o sucesso 
da nossa Companhia.

No segundo trimestre, vamos buscar indicações para a segunda 
edição da premiação anual Vivendo os Nossos Valores. Por meio dela, 
aprenderemos ainda mais sobre as grandes coisas que o nosso 
pessoal vem fazendo em nossas unidades e comunidades.

Obrigado a vocês por ajudarem a fazer da Kinross um lugar especial 
para se trabalhar e por ajudarem a fazer a diferença. Em meu 
nome e no da Equipe Sênior de Liderança, desejo a vocês todos 
e aos seus familiares uma feliz e segura temporada de feriados. 
E um excelente ano de 2010.

Tye W. Burt
Presidente & CEO
Kinross Gold Corporation

Celebrando os Feriados de Fim de
Ano em Nossa Comunidade Global

Tye Burt, President & CEO, 
speaking at the Denver Gold Show in September 2009

NA CAPA. Crianças de várias partes do mundo participam da
 Copa Vladislav Tretiak, um evento patrocinado pela Kinross em Moscou. 

Alexander Ovechkin (atrás, à direita) – por muitos 
considerado como o melhor jogador de hóquei do mundo na atualidade 

e que recebeu o prêmio correspondente da Liga Nacional de Hóquei 
em 2008 – esteve presente ao evento para conceder medalhas 

aos ganhadores (veja mais na página 15).

Na foto: Algumas das milhares de renas que são frequentemente 
vistas em Kupol. Para proteger os seus rebanhos e a vida 

selvagem, uma rígida política de “proibição ao porte de armas 
e à caça” está estabelecida para os motoristas que trafegam 

na estrada de inverno de 430 quilômetros que leva a Kupol a partir 
de Pevek (o porto no Ártico por onde chegam os suprimentos), 

e nenhuma caça é permitida no sítio mineiro.

Tye Burt, Presidente & CEO, discursando no Gold Show 
em Denver, em setembro de 2009
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FOCO NA 

SEGURANÇA

Desde 1989, o Serviço Nacional de Geologia & Mineração no Chile 
tem proposto uma competição anual para identifi car pessoas e 
empresas que mostram um destacado desempenho em segurança –
especifi camente, as que conquistam a menor frequência de acidentes 
e as taxas mais baixas de severidade no ano.

Na cerimônia de premiação em agosto, a operação Maricunga 
da Kinross teve o privilégio de receber Menção Honrosa na categoria 
de Companhia Líder. Santiago González (Ministro da Mineração) 
e Alejandro Vio (Diretor do Serviço Nacional de Geologia & Mineração) 
foram os anfi triões da cerimônia e um grande número de executivos 
das maiores companhias de mineração no Chile esteve presente. 
Hugo Herrera (Gerente Geral, Maricunga) recebeu a premiação 
em nome da Kinross. Maricunga também recebeu premiação similar 
no começo do ano, concedida pela Câmara Chilena de Construção 
por seu distinto Sistema de Segurança & Saúde Ocupacional.

Na perspectiva de Hugo, “Estas premiações refl etem o compromisso 
de Maricunga de colocar As Pessoas Em Primeiro Lugar e fazer da 
segurança nossa prioridade número um. Obrigado a vocês e parabéns 
a cada um em nossa equipe pelo apoio aos programas e iniciativas 
em segurança, por ajudar-nos a liderar a indústria no Chile nesta 
importante área e pelo papel que desempenham para que continuemos 
a trabalhar com segurança cada dia mais.”

Nossa operação La Coipa foi também honrada na cerimônia 
de premiação, quando José Bugueño (Líder do Departamento 
de Prevenção de Risco) recebeu o Prêmio de Distinção Profi ssional 
em Segurança por seu destacado desempenho e dedicação 
em manter altos padrões em segurança.

José é Engenheiro de Minas e Engenheiro Civil, especialista em 
Saúde & Segurança e possui um MBA em Gerência de Negócios. 
Ele tem mais de 18 anos de experiência em mineração, incluindo 
o desenvolvimento e a implementação de muitos planos de segurança 
em La Coipa. Na perspectiva de José, “Receber este prêmio foi o 
resultado de muitos anos de aprendizado, planejamento e descoberta 
de novos meios para garantir a segurança do nosso pessoal. É uma 
honra ser reconhecido por tais esforços. A liderança é importante 
para assegurar que todos retornem às suas casas ao fi nal de cada 
turno. Porém, resultados proeminentes em segurança são 
alcançados somente quando trabalhamos como equipe e construímos 
juntos uma cultura de segurança que cada um respeita e da qual 
se sente participante.”

Comemorando os Êxitos 
em Segurança no Chile

Hugo Herrera (Gerente Geral, Maricunga) 
recebe a Menção Honrosa das mãos 

de Paula Cornejo, representante de Serviço Nacional 
de Geologia & Mineração do Chile

José Bugueño, Líder do Departamento de Prevenção de Risco, La Coipa 

José Bugueño recebe seu Prêmio de Distinção como Profi ssional 
em Segurança das mãos de Exequiel Yanes, Sub-Diretor Nacional 

de Mineração para o Serviço Nacional de Geologia & Mineração do Chile



A estratégia se apóia em quatro alicerces, alguns dos quais já foram 
desenvolvidos enquanto outros o serão nos próximos meses:

As cenas tornaram-se todas bem familiares: manifestantes enfurecidos 
bloqueando os caminhos da mina; cidadãos locais reivindicando 
do seu governo que interrompa um novo desenvolvimento minerador; 
projetos nesta área suspensos por causa da contínua oposição 
comunitária. Para se ter êxito em mineração nos dias atuais, o nome 
do jogo é “mantenham a sua licença social para operar” – isto é, 
para levar adiante os seus negócios, assegurem-se de sempre 
contar com o consentimento das comunidades locais e de outras 
partes interessadas.

Para a Kinross, assim como acontece 
com outras empresas, ganhar esta licença 
social é mais do que apenas cuidar 
do meio-ambiente e oferecer um lugar 
de trabalho seguro e saudável para 
os funcionários. Signifi ca comprometer 
as comunidades locais à medida que 
trabalhamos para desenvolver nossos
novos projetos. Signifi ca agir diligentemente para melhorar a sua 
qualidade de vida ao ajudarmos a criar novas oportunidades 
econômicas, ao apoiarmos o desenvolvimento da infra-estrutura, 
ao aprimorarmos a educação e ao melhorarmos a assistência 
à saúde – benefícios que, esperamos persistam mesmo depois que 
nossas operações mineradoras tenham se encerrado.
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A Kinross lançou recentemente uma nova 
estratégia de Responsabilidade Corporativa (RC) 
com vistas a consolidar a nossa enorme reputação 
de bom vizinho em todos os locais em que atuamos.

RESPONSABILIDADE CORPORATIVA

NÃO É MAIS OPCIONAL

RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA 
NA KINROSS

* Uma cópia das nossos 10 Princípios Orientadores está incluída nesta publicação

Participantes na Conferência 2009 de Responsabilidade 
Corporativa fazem um tour por Kettle River-Buckhorn. 

Na fi la de cima, da esquerda para a direita: 
Earl Doege (Superintendente, Controle de Perdas, 

Round Mountain), Marcelo Coelho (Gerente de Relações 
Comunitárias, Paracatú), Ana Taveria (Gerente de Segurança 
Industrial e Saúde, Paracatú), Pat Maley (Diretora, Licenças 

de Operação), Juliana Esper (Projetos Ambientais, 
Belo Horizonte, Brasil), Alexandre Cancian (Gerente de 

Recursos Humanos, Kettle River-Buckhorn) e um intérprete. 
Na fi la de baixo, da esquerda para a direita:. 

Kevin Roach (Gerente de Engenharia, Operações 
de Recuperação), Larry Perino (Gerente de Recuperação, 
DeLamar), um intérprete e Greg Schoen (Superintendente 

de Meio-Ambiente, Round Mountain).

1
Lançadas em 2008, estas 10 diretrizes fornecem o plano básico 
para a nossa conduta como companhia responsável.*

10 Princípios Orientadores para 
Responsabilidade Corporativa

2
Esta estrutura articulará compromissos políticos específi cos 
em áreas sensíveis como meio-ambiente, saúde e segurança, 
doações, etc.

Estrutura Política da RC

3
Ainda em desenvolvimento, este sistema oferecerá diretrizes 
e padrões de prática para o conjunto da companhia em todas 
as áreas relevantes da responsabilidade corporativa.

Sistema de Gerenciamento 
da RC na Kinross

4
Cada local criará o seu próprio plano anual, cobrindo todos 
os aspectos das relações entre a comunidade e partes 
interessadas na empresa, como uma parte que integra 
o plano geral de negócios.

Planos Locais de 
Responsabilidade Corporativa 

“Nossa reputação como boa cidadã corporativa 
é construída de baixo para cima, e tem como suporte 

o nosso desempenho local e as relações com as
comunidades em que atuamos. A nossa nova estratégia 

tem como foco principal assegurar um 
desempenho consistentemente forte de RC no conjunto 

das nossas operações globais, reconhecendo 
ao mesmo tempo as enormes diferenças 

e especifi cidades locais.”
James Crossland, Vice-Presidente Executivo, 

Relações Externas & Responsabilidade Corporativa

“Temos a “Cidadania Corporativa Exemplar” 
como um valor sagrado na Kinross por dois bons 

motivos: primeiro, todos desejam trabalhar 
em uma companhia que atue como força positiva para 

melhorar a vida das populações locais aonde opera. 
Segundo, temos a oportunidade de fazer da 

responsabilidade corporativa uma verdadeira vantagem 
competitiva para os nossos negócios, ao fi rmar a

 Kinross como o operador preferido do ponto-de-vista 
de responsabilidade – o tipo de companhia que governos 

e comunidades escolhem para fazer negócios.”

Tye Burt, Presidente & CEO
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Recentemente, a Kinross lançou um novo Modelo Organizacional 
& Operacional para o conjunto da companhia. Este modelo ajudará 
a assegurar que contamos com a estrutura certa para cumprir a 
nossa estratégia e planos de crescimento, assim como para executar 
O Jeito Kinross.

Um traço marcante do novo modelo é a criação de um novo grupo 
operacional estratégico chamado Relações Externas & Responsabilidade 
Corporativa (RE/RC), liderado por James Crossland. A criação 
deste grupo realça a importância estratégica que a Kinross coloca 
em na obtenção de licenças para operar e RC. Realizar os grandes 
projetos de desenvolvimento em nossa carteira é crítico para o nossa 
êxito a longo prazo; ao mesmo tempo, fazer ver a Kinross como 
empresa diferenciada aos olhos de governos, comunidades, ONGs 
e funcionários nos dará uma vantagem competitiva considerável.

Ao nível da governança corporativa, também espera-se do existente 
Comitê de Meio-Ambiente, Saúde & Segurança da Diretoria 
que amplie seu mandato para adotar todos os aspectos da 
responsabilidade corporativa.

Se as corporações fossem analisar seus cenários 
para responsabilidade social usando os mesmos 

enquadramentos que guiam suas escolhas na
atividade principal, elas descobririam que a

responsabilidade corporativa pode ser muito mais 
do que um custo, uma limitação ou uma ação 

benefi cente – ela pode ser a fonte de oportunidade, 
inovação e vantagem competitiva.

Michael Porter, Harvard Business Review

ENCONTRANDO ED OPITZ

O NOVO LÍDER DE  
RC DA KINROSS 

NOVA ORGANIZAÇÃO TEM

RC COMO PRIORIDADE

Ed Opitz

Da esquerda para a direita: Pat Maley (Diretor, Licenças de 
Operação), Juliana Esper (Projetos Ambientais, Belo Horizonte, 

Brasil) e Raymi Beltra (Gerente, Assuntos Ambientais, EUA) 
na Conferência Kinross de RC em 2009

Da esquerda para a direita: Ángel Cueva (Chefe de 
Meio-Ambiente e Reabilitação, Equador) e

 Carolina Flores (Relações Públicas & Comunicações, 
Maricunga) na Conferência Kinross de RC em 2009 

Como novo Vice-Presidente em Responsabilidade Corporativa, 
Ed Opitz se caracteriza por ter um estilo de liderança que dedica 
muita energia e atenção ao desafi o de fazer da responsabilidade 
corporativa uma forte e sustentável vantagem competitiva em favor 
da Kinross.

Muitos funcionários da Kinross conheciam Ed quando ele era 
Vice-Presidente Corporativo em Assuntos de Meio-Ambiente e parte 
da equipe que lançou, na companhia, o Sistema de Gerenciamento 
em Meio-Ambiente, Saúde & Segurança. Mais recentemente, como 
Vice-Presidente de Meio-Ambiente, Segurança e Saúde e 
Sustentabilidade na Rússia, Ed foi decisivo em desenvolver relações 
consistentes com as partes interessadas locais e as comunidades 
indígenas no apoio ao nosso projeto em Kupol.

“Um dos nossos maiores desafi os como companhia de mineração 
é deixar uma pegada ecológica positiva nos locais em que operamos,” 
diz Ed. “Precisamos ajudar a garantir – durante a vida útil das nossas 
operações de mineração e mais além ainda – que os benefícios 
sustentáveis e positivos da nossa presença claramente contrabalançam 
quaisquer impactos negativos, ou a percepção de impactos negativos.”
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PROJETO CÓRREGO DO ESPALHA,

DE PARACATU FORT KNOX GANHA
O PREMIO DE CONSERVAÇÃO

Córrego do Espalha

RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 
EM AÇÃO
MOBILIZANDO AS COMUNIDADES AONDE ATUAMOS

Fazendeiros locais de Espalha e voluntários da Kinross com o trator 
doado pela empresa para ajudar a construir barragens

Delbert Parr, Gerente 
Meio-Ambiental, Fort Knox

Lauren Roberts (Gerente Geral, 
Fort Knox) recebe o Premio Tileston

Em Agosto, a Kinross Paracatu lançou o Projeto Córrego do Espalha, 
uma iniciativa conjunta com os fazendeiros locais. O projeto 
visa promover a preservação ambiental e ampliar o fl uxo das águas 
do córrego, para ajudar a gerar renda para 16 famílias que vivem 
na área. Elas dependem do córrego para as atividades agrícolas 
e a criação de gado.

Nossa operação em Paracatu está oferecendo apoio fi nanceiro 
e técnico, tendo inclusive doado um trator para ajudar a construir 
barragens. O programa também envolve a recuperação de áreas 
da fl oresta em torno do córrego para que as mesmas retenham água 
da chuva, a educação dos fazendeiros locais de forma a que eles 
possam manter os mananciais, a construção de pequenos diques 
e a criação de linhas de contorno na terra para prevenir a erosão do 
solo. Com a fi nalidade de mensurar os resultados, o fl uxo do córrego 
está sendo monitorado diariamente.

O Córrego do Espalha é o maior afl uente do Córrego Rico, o qual 
por sua vez vem sendo apoiado pela Kinross através de um programa 
de recuperação de US$5 milhões. O Córrego Rico é a maior corrente 
de água que passa através da cidade de Paracatu: ao melhorar 
o fl uxo do Córrego do Espalha, podemos ajudar a aprimorar as 
condições ambientais ao longo do Córrego Rico e, assim, na cidade 
como um todo.

Em conjugação com o projeto do Córrego Rico, a Kinross também 
está patrocinando a construção do vizinho Parque Linear. Quando 
estiver concluída, ela abrigará um espaço verde, um playground para 
as crianças, quadras de esportes e áreas de corrida e ciclismo.

O Premio Tileston 2009 concedido às 
nossas operações em Fort Knox, no Alasca

Congratulações à nossa operação de Fort Knox no Alasca, vencedora 
da segunda edição anual do Premio Tileston. 

Homenageando no nome uma antiga conservacionista e um ex-diretor 
estadual em mineração do Alasca (Peg e Jules Tileston), o premio 
é oferecido anualmente pela Aliança Conservacionista do Alaska 
e pelo Conselho de Desenvolvimento de Recursos às companhias 
no setor de recursos, em reconhecimento a projetos que têm causado 
impacto positivo local seja na economia, seja no meio-ambiente.

Em 2008, o benefício econômico total estimado de Fort Knox foi de 
US$250 milhões, tendo a mina gerado mais de 1250 empregos diretos 
e indiretos. Fort Knox também trabalha com mais de 500 companhias 
locais em Fairbanks e mais 700 outras no estado do Alasca.

Como história de sucesso ambiental da mina, na vitrine está o projeto 
de recuperação do córrego Fish Creek, localizado rio abaixo nas 
nossas operações em Fort Knox. Esta iniciativa tem ajudado a restaurar 
os habitats dos peixes e as terras úmidas nas áreas de Fish Creek, 
os quais foram danifi cados pela mineração ao longo dos últimos 
90 anos – antes mesmo da moderna era da mineração aurífera. 
A equipe de liderança de Fort Knox viu a importância de estabelecer 
uma referencia para as atividades futuras de desenvolvimento 
de recursos no Alasca, assim como as bases de ser um bom vizinho. 
Hoje, os esforços da mina têm ajudado a restabelecer a população 
do Arctic Grayling* em Fish Creek e revertido sua classifi cação como 
Corpo de Água Deteriorado. 

“É impossível monetizar em dólares os resultados dos nossos esforços 
de recuperação, mas o valor intrínseco da água limpa e de uma 
atividade pesqueira produtiva não podem ser subestimados. Não 
existem somente os atuais benefícios que realizamos rio abaixo, 
os benefícios econômicos serão sentidos mais adiante no futuro,” 
disse Lorna Shaw, nossa Gerente de Relações Comunitárias 
e Governamentais em Fort Knox. 

*Arctic Grayling é uma espécie de peixe de água doce da família do salmão
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Para resolver assuntos relacionados com a rodovia internacional usada 
por nossa operação em Maricunga, e a qual passa pela comunidade 
indígena Colla no norte do Chile, foi formado um Conselho Ambiental 
comum. Ele conta com a participação do CONADI (Corporação 
de Desenvolvimento da População Indígena) e do Ministério Chileno 
de Obras Públicas.

O Conselho reúne-se regularmente a cada mês para discutir o impacto 
da rodovia sobre a vegetação e as águas, além de tratar de outras 
preocupações ambientais. Como resultado, os assuntos vêm sendo 
resolvidos através do diálogo e do consenso: a rodovia está sendo 
agora melhorada para englobar padrões de segurança que respeitem 
a cultura Colla; sua área de uso está sendo defi nida, e ela vem sendo 
cuidadosamente limpa e bem preservada.

Como parte do compromisso de Maricunga com o meio-ambiente 
local, pelo terceiro ano consecutivo a mina renovou seu acordo com 
a Corporação Nacional das Florestas, para proteger as áreas 
de terras úmidas Negro Francisco e Santa Rosa. Estas áreas cobrem 
os maiores oásis do Chile e estão localizadas em um dos três parques 
nacionais da região de Atacama. O acordo ajudará a fi nanciar um 
estudo sobre a vicunha (um parente próximo da lhama), assim como 
um trabalho de mapeamento para estabelecer os limites fronteiriços 
ofi ciais das terras úmidas.

A Kinross Aurelian iniciou um conjunto de atividades visando 
preparar-se para as futuras operações e assegurar que elas tenham 
um impacto ambiental mínimo:

•  Entre maio e setembro de 2009, 7000 plantas foram, com sucesso, 
transplantadas de estufas para áreas previamente impactadas por 
nossas atividades.

•  Em parceria com a SIMBIOE (um grupo de pesquisa em favor 
da biodiversidade equatoriana), populações de peixes estão sendo 
monitoradas para determinar como atividades mineradoras informais 
impactam a área local.

•  Vários estudos sobre a vida selvagem foram iniciados para reunir 
informações de base que permitam mensurar e minimizar o impacto 
de futuras operações. Pesquisadores de universidades equatorianas, 
juntamente com representantes de grupos ambientais como 
SIMBIOE e o Missouri Botanical Gardens, têm prestado assistência 
e participado nestes estudos.

La Coipa premiou Pedro Araya (18 anos), um destacado estudante 
em Copiapó, com a sua Bolsa de Estudos Fernando Llanos Briceño 
2009. Como resultado do prêmio, Pedro tem garantido para si uma 
bolsa completa de seis anos na Universidade do Chile.

“Pedro foi a melhor escolha para esta bolsa de estudos,” disse 
Cristhian Staeding, Gerente de Recursos Humanos em La Coipa. 
“Ele é o estudante ideal e está completamente comprometido com 
ir mais adiante em seus estudos. Ele será um grande embaixador 
para a nossa companhia.”

Pedro foi o 18º aluno a receber a bolsa, a qual foi criada em memória 
de Fernando Llanos Briceño, um Supervisor proeminente em 
La Coipa. Ele participou da construção da planta da mina e é lembrado 
por seu profi ssionalismo e comprometimento com a comunidade.

MARICUNGA CRIA
CONSELHO AMBIENTAL 
COM A COMUNIDADE INDÍGENA 

PARCEIROS DE 
MARICUNGA PARA 
PROTEGER AS TERRAS ÚMIDAS  

PROTEGENDO O  

MEIO-AMBIENTE 
DO EQUADOR 

BOLSA DE ESTUDOS DE

LA COIPA FERNANDO 
LLANOS BRICEÑO

O deserto de Atacama no Chile 
estende-se até as montanhas e é 

uma área de grande beleza natural, 
a qual, em parceria com comunidades 

indígenas ali residentes, estamos 
comprometidos em preservar. 

A rodovia internacional que nossa 
operação em Maricunga compartilha 

com os Colla pode ser vista 
na parte inferior da imagem.

Cristhian Staeding (Gerente de Recursos Humanos, La Coipa) 
(à esquerda) e Jorge Campillay (Governador de Copiapó) (à direita), 
entregam a Bolsa de Estudos Fernando Llanos Briceño a Pedro Araya

Edwin Torres (Inspetor de Segurança Industrial) (parte direita) e 
Luis Enrique Tandaso (Agente Ambiental) (meio), 

conduzem estudos sobre a vida selvagem com um guarda-fl orestal, 
em área de fl oresta perto de Fruta del Norte

As terras úmidas do Negro Francisco 
próximas a Maricunga
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Em Kettle River-Buckhorn, medidas extraordinárias têm sido tomadas 
para assegurar um elevado nível de qualidade das águas ao redor 
da mina – medidas que enfatizam o compromisso da operação em 
minimizar a sua pegada (footprint) ecológica. 

Antes de começar as operações, a mina subterrânea obteve 
131 permissões e licenças com múltiplos termos e condições, 
o que ilustra os multifacetados aspectos envolvidos sobre água 
e meio-ambiente. Para gerenciar as águas, foi construída, com 
tecnologia de ponta, a Planta Buckhorn de Tratamento das Águas, 
uma estrutura complexa que inclui uma Unidade de Troca Iônica 
e um Sistema de Tratamento por Osmose Reversa.

Um sorvedor* foi também construído para prover água à vida selvagem 
e outro programa garante que um mínimo de corrente fl ua em 
córrego próximo. O córrego é monitorado regularmente e, se o fl uxo 
de água cai para certos níveis, o mesmo é aumentado por um poço 
e uma bomba.

Kettle River-Buckhorn enfrenta problemas em relação à capacidade 
de estocar água e aos níveis de emissão acima do esperado, 
mas a operação tem comprometido recursos substanciais e agido 
rapidamente para resolvê-los. Uma força-tarefa de primeira linha
foi formada, um estudo sobre precipitação pluvial durante tormentas 
tem sido conduzido e, para contemplar variações sazonais em 
precipitações e escoamento, um modelo revisado de balanço das 
águas está sendo desenvolvido.

* Sorvedores são dispositivos usados em regiões áridas que captam e armazenam água 
atmosférica proveniente de geada, orvalho, neve e chuva, para torná-la disponível 
à vida selvagem durante as estações secas.

Por dois anos consecutivos, Kettle River-Buckhorn tem orgulhosamente 
dado suporte a Back Country Horsemen of Washington (BCHW), uma 
organização sem fi ns lucrativos que ajuda agências governamentais 
e privadas a manterem e gerenciarem terras recreativas e trilhas em 
meio à vida selvagem. A BCHW atua para assegurar que tais trilhas 
permaneçam abertas, educa os cavaleiros sobre a maneira de usá-las 
em favor da preservação ambiental e oferece serviços voluntários 
às comunidades locais ao longo do Estado de Washington.

Em 2008 e 2009, Kettle River-Buckhorn presenteou a BCHW com 
duas doações totalizando US$35.000, em apoio à futura compra 
da propriedade para a Whistler Canyon Trail.

KETTLE RIVER-BUCKHORN 
APÓIA TRILHAS DE EQUITAÇÃO

COMPROMETIDOS COM A  

QUALIDADE DAS ÁGUAS

APOIANDO

PRODUTORES DE
CAFÉ NO EQUADOR 

Da esquerda para a direita: Monte Alves e Bria Ball (Administradores 
de Contratos de Recursos Ambientais), Anthony Maggi (Operador 

do Tratamento de Águas da Planta de Kettle River-Buckhorn), 
Olivia Williams (Administradores de Contratos de Recursos Ambientais) 

e Gary Johnson (Engenheiro Ambiental de Kettle River-Buckhorn) 

Produtores locais de café no Equador estão se benefi ciando 
do apoio que a Kinross oferece à sua indústria

Dominic Channer (Vice-Presidente de Assuntos Externos, 
Equador) ajuda um produtor local de café a remover as 

cascas das bagas da planta de café. As sementes dentro destas 
bagas são mais conhecidas como grãos de café.

Em sintonia com o compromisso de promover desenvolvimento 
sustentável, a Kinross Aurelian forneceu fundos e apoio à APEOSAE, 
uma associação de produtores de café que vive próxima ao nosso 
projeto Fruta del Norte, no sudeste do Equador.

Até o presente momento, oferecemos microcréditos, capital para 
sementes, construção de laboratório e assistência técnica para 
aproximadamente 1700 produtores de café que produzem café 
100% orgânico na linha do “fair-trade.” No ano passado, a sua 
produção dobrou, principalmente porque as 2480 libras de café que 
eles produzem têm sido exportadas para oito mercados internacionais, 
incluindo EUA e Europa. O programa abriu linhas comerciais 
e criou oportunidades de exportação, melhorando assim o padrão 
e a qualidade de vida dos produtores. “Claramente vimos que 
isto funciona. O programa vai nos ajudar a deixar um legado para 
os nossos fi lhos,” disse um produtor da APEOSAE. Olhando adiante, 
os produtores esperam exportar para o Japão e expandir ainda 
mais as suas operações.

“Nosso objetivo é que estas atividades acabem caminhando com as 
suas próprias pernas. Isto é tudo o que a sustentabilidade signifi ca,” 
disse Dominic Channer (Vice-Presidente de Assuntos Externos, 
Equador). “Isto tudo é sobre operações mineradoras ajudando 
os negócios locais a serem independentes e bem sucedidos no 
longo prazo.”
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MÃOS QUE AJUDAM A  

ESCOLA SECUNDÁRIA 
EM ROUND MOUNTAIN 

Dan Brown (à esquerda) e Donny Warren, dois soldadores 
de Round Mountain que são voluntários na escola secundária local 

Muitos de nós, em Round Mountain, auxiliam com frequência a escola 
secundária local - ajudamos a reconhecer questões potenciais de 
segurança no Centro de Arte Industrial, oferecendo apoio ao programa 
escolar de soldagem e atuando como técnicos voluntários para 
as equipes de esportes.

Ano passado, quando a escola não tinha orçamento para o Centro de 
Arte Industrial, os trabalhadores do Departamento de Controle de Perdas, 
Manutenção e Eletricidade de Round Mountain (alguns fotografados 
abaixo), repassaram certas coisas para identifi car os riscos de segurança 
e ver o que poderia ser feito para que o programa fosse adiante. Eles 
limparam o espaço, eliminaram potenciais problemas para a segurança 
e reuniram equipamentos, como capacetes de soldagem e lentes, para 
doá-los à escola para o uso dos alunos. Tendo em conta as limitações 
de orçamento e equipamento, Round Mountain começou enviando um 
soldador à escola duas vezes por semana para dar aulas – o que eles 
continuam a fazer ainda hoje. Todo respeito a Terry Gilliland (Supervisor 
de Soldagem), por ter tido a idéia de ajudar o Centro de Arte Industrial 
e de enviar nossa gente para atuar como professores voluntários.

“Estes jovens são o fundamento da nossa comunidade,” disse 
Bill Goodhard, Gerente Geral de Round Mountain. “É importante que 
ofereçamos apoio de modo a que eles possam adquirir habilidades 
e conhecimentos profi ssionais valiosos.”

Derrick Brown (Trabalhador da Equipe de Explosivos) treina as 
equipes masculina e feminina de basquetebol. Em sua perspectiva, 
“Aqui é o lugar aonde muitos rapazes e moças aprendem os 
fundamentos de caráter, disciplina e trabalho em equipe.”

Richard Musselman (Superintendente Chefe) treina a equipe de luta-
livre, pratica durante a semana e viaja para torneios nos fi ns-de-semana. 
Randy Burggraff (Gerente de Operações), Jim Swigart (Supervisor 
de Processamento de Minério) e Vicente Ramirez (Supervisor 
Assistente 3 da Equipe de Mina), todos estes treinam o time de futebol. 
Eles têm práticas diárias de três horas por quatro meses durante 
a temporada.

Para completar a turma de técnicos de Round Mountain, estão a técnica 
do time de basquetebol de moças Lori Manley (Supervisora 1 da 
Equipe de Britadores) e a técnica da equipe de corrida Vicki Akers 
( Recebedora do Armazém de Graneis).

Este ano em Kupol – o primeiro das nossas operações – uma 
recuperação simultânea foi iniciada em áreas que haviam sido afetadas 
durante a construção, mas que não estão mais em uso. 

Uma área em foco era a do aterro de entulhos, com aproximadamente 
4,3 hectares e que deixou de ser necessária depois que o incinerador 
local foi comissionado. O trabalho de recuperação incluiu a remoção 
de todas as estruturas, o tamponamento dos entulhos com pelo 
menos um metro de cobertura, nivelação da superfície e semeadura 
que incentivará a vida de plantas de rápido crescimento e mesmo 
as plantas nativas. Ao fi nal do verão, as aveias vermelhas plantadas 
em julho já haviam brotado. 

Quase 2,8 hectares de áreas de doação* perto da barragem de rejeitos 
também foram recuperados neste verão. Isto foi realizado ao se 
nivelar novamente a área e cobri-la com solos orgânicos extraídos 
e recuperados, produto da expansão do depósito de minério na planta.

 *Áreas de doação são lugares dos quais diferentes tipos de solos são tomados emprestados 
para uso em outra parte, seja em construção ou recuperação. Em Kupol, terra rochosa 
foi escavada de uma área perto do local e usada para construir rodovias: a área de onde 
esta terra veio seria considerada uma “área de doação.” Estes tipos de área são fi nalmente 
nivelados, recuperados e re-vegetados para harmonizar com a área do entorno.   

UM COMEÇO PRECOCE 

EM KUPOL 

Alguns dos nossos eletricistas 
de Round Mountain que são 

voluntários na escola secundária 
local (da esquerda para a direita: 

Earl Dutton, John Shea, 
Brady Feldhaus, Mario Esparza 

e Kevin Warren – pai de 
Donny Warren, fotografado 

à esquerda)

Derrick Brown treina os times masculino e feminino 
de basquetebol na escola secundária em Round Mountain

O aterro de entulhos 
em Kupol

Aveias vermelhas 
crescendo na área 

recuperada do aterro 
de entulhos de Kupol



HOLOFOTES NA
RECUPERAÇÃO 
TRAZENDO UM SOPRO DE VIDA A 
ANTIGAS TERRAS DE MINERAÇÃO

Baseada em Reno, Nevada, nossa equipe de Recuperação é dirigida 
por Mark Ioli – um engenheiro que empregou a primeira parte 
da sua carreira trabalhando na indústria nuclear na Suíça e nos 
Estados Unidos. Mais tarde, Mark tornou-se engenheiro ambiental 
em uma mina de cobre e molibdênio, unindo-se em 1997 à equipe 
de Round Mountain como Gerente Ambiental. Hoje, dirige uma 
equipe de aproximadamente 20 pessoas que administra o conjunto 
de propriedades em recuperação da Kinross. 

Na perspectiva de Mark, “Recuperação é quase como fazer um pedaço 
muitas vezes esgotado de terra parecer novo outra vez. É como 
trazer um sopro de vida a um ecossistema, assegurando estabilidade 
física e qualidade de água, e transformando a área do projeto, 
ao término da mineração, em terras de uso viável aonde inclusive 
a vida selvagem pode prosperar. 

 “Recuperação consome anos de trabalho árduo – às vezes, décadas. 
Nosso êxito em DeLamar, Mineral Hill e muitas outras propriedades 
é um resultado direto do compromisso pessoal, trabalho incessante 
e tenacidade de uma equipe pequena, porém dedicada de pessoas. 
Todas motivadas e que trabalham atrás dos bastidores a cada dia para 
fazer com que a Kinross continue a ser líder nesta área.” 
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Mark Ioli, Vice-Presidente & Gerente Geral 
de Operações de Recuperação

Wind Mountain foi uma operação de ouro e prata, a céu aberto 
com lixiviação em pilhas e incorporada à Kinross na aquisição 
da Amax Gold em 1998. O seu encerramento e as atividades 

de recuperação começaram para valer em 1992, e a operação
está agora na etapa de supervisão pós-fechamento. 

Em DeLamar, um falcão de cauda vermelha descansa 
num pedregulho colocado especialmente para 

restauração de habitat. Veja a história de reportagem 
na página 12 para mais informações sobre DeLamar.
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A barragem de rejeitos praticamente seca em DeLamar em 2009

Búfalos passeiam nas 
áreas recuperadas 

da barragem de rejeitos

A Mina Champagne passou à Kinross na aquisição de Bema 
em 2007, e já naquela época Bema tinha completado quase todo 

o trabalho necessário à recuperação. Hoje, nossa equipe 
de recuperação prepara uma solicitação para dar por concluída 

a operação e terminada a licença de utilização de cianeto.

Gerencia de Águas em DeLamar: 
Ao longo de todo o período 

de fechamento, DeLamar utilizou 
técnicas melhoradas de evaporação 

(mostradas aqui), assim como 
aplicação de terra para reduzir 

o estoque de água na barragem 
de rejeitos, indo de aproximadamente 

1,5 bilhões de galões (5,7 bilhões 
de litros) em 2000 para virtualmente 

zero em 2008. Veja a reportagem 
sobre DeLamar na página 12 para 

mais informações.

Hayden Hill foi uma operação de ouro e prata a céu aberto e com lixiviação em pilhas, obtida pela Kinross na aquisição da Amax Gold, em 1998. 
A mineração começou em 1992 e cessou em 1997, mas a produção residual de ouro continuou até 2001. Hoje, quase todos os

trabalhos de terraplanagem de recuperação foram completados, todas as estruturas foram retiradas do local e a operação está agora supervisão 
pós-fechamento. Em 2009, 750 acres em Hayden Hill – incluindo as terras úmidas construídas – foram doadas 

ao Departamento de Gerencia de Terra dos EUA para serem administradas como área de preservação da vida selvagem.
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Mineral Hill era uma próspera cidade mineradora 
no começo do século 1900s. 

Em 28 de outubro, a Kinross foi agraciada com o Prêmio Ambiental de Mineração em Rocha Dura 2009 por nosso trabalho em DeLamar. 
Este prêmio é um reconhecimento aos operadores que mais se aproximaram dos requisitos da recuperação ou mesmo foram além. 

Da esquerda para a direita: Rick Baker (Vice-Presidente Sênior, Meio-Ambiente & Licenças para Operações), Kevin Roach (Gerente de Engenharia, 
Operações de Recuperação), Steve Smith (Gerente Local, DeLamar), Dave Cuvelier (Engenheiro Sênior, DeLamar), 

Mark Ioli (Vice-Presidente & Gerente Geral, Operações de Recuperação), Brad Pack (Superintendente de Manutenção/Operações, DeLamar), 
Larry Perino (Gerente de Recuperação, DeLamar) e John Young (Gerente Ambiental, Operações de Recuperação). 

Nossa equipe de recuperação de DeLamar, da esquerda para a direita: Larry Perino, Tumen Badarch (participante da Geração Ouro), 
John Isernhagen, Cathy Madariaga, Misty Yost, Chuck Baker, Joe Bongiovi, Jake Rowe, Brad Pack, Chuck Anderson, 

Steve Smith, Dave Cuvelier, Alexis Stanford, Mark Ioli, Ronnie Stephens, Jerry White e Boyd Walker. 
Faltando: Nancy Grubaugh, Kevin Lucas e Joanne McMichael. 

Funcionários da Mineral Hill do lado de fora do escritório da Mina 
(Da esquerda para a direita: Lucky McPhearson, Trabalhador, 
Randy Wegner, Gerente de Operações, Bill Marchington, 

Trabalhador, e Ron Burke, Coordenador Ambiental
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DeLamar se estabeleceu no estado de Idaho no fi nal do século XIX 
como uma próspera comunidade mineradora. De 1977 a 1993, 
uma moderna operação mineradora foi montada no povoado pela 
Companhia de Minerais Kennecott. Em 1993, a Kinross adquiriu 
DeLamar através da compra de várias propriedades da Kennecott, 
e a mina continuou em produção ativa até dezembro de1998. 

A recuperação, pela Kinross, de 420 acres em DeLamar tem sido 
complexa e desafi adora: além da demolição da usina e outros 
processos normais de remoção de equipamento, havia três cavas 
e três áreas de entulhos para recuperar, e uma grande barragem 
de rejeitos de 200 acres para administrar, com opções limitadas para 
eliminação de água e problemas signifi cativos de drenagem ácida. 

Em 2003, a Kinross ajudou a formar, com várias agencias, uma 
força-tarefa para desenvolver e aprovar os planos de fechamento 
de DeLamar. Isto incluiu parceria com a Secretaria de Proteção 
do Meio-Ambiente dos EUA, o Departamento de Terras de Idaho, 
o Departamento de Qualidade Ambiental de Idaho, o Departamento 
de Recursos Hídricos de Idaho e o Comitê de Gerência de Terras 
dos EUA. Em Outubro de 2005, a recuperação global de DeLamar 
e o seu plano de fechamento foram fi nalmente aprovados. Incluíram-se 
estudos e projetos detalhados de engenharia, implementação 
de programas e critérios para monitoramento do desempenho 
da operação. 

Hoje, toda a água em DeLamar tem sido efi cazmente tratada e levada 
de volta ao ecossistema, primariamente por um processo de aplicação 
de terra que expande os habitats de vida selvagem e as áreas 
de pastagem em terras privadas. Uma quantidade signifi cativa de 
trabalho foi empregada no gerenciamento de águas, especifi camente 
através do trabalho de terraplenagem – o uso de uma capa de argila 
artifi cial impermeável que é colocada sobre solos reativos, de modo 
que água nova de chuva não penetre a terra e possa retornar, 
como água pluvial limpa, ao meio-ambiente. Nosso plano é para que 
o trabalho de terraplenagem esteja concluído no fi nal de 2012; 
mas a Kinross continuará o tratamento de água, a demolição fi nal 
da estrutura e o controle ambiental por muito mais anos no futuro. 

Nossa equipe de recuperação também ergueu uma torre eólica em 
DeLamar para explorar oportunidades de criar energia a partir de 
um recurso renovável. Mesmo os resultados sendo ainda preliminares, 
estima-se que haverá uma chance de utilizar fontes geradoras 
de vento para atender os requisitos de energia do local no futuro. 

Mineral Hill é um importante projeto de recuperação da Kinross 
localizado no estado de Montana, perto da entrada norte do 
Parque Nacional de Yellowstone. Mineral Hill foi adquirida pela Kinross 
como parte da fusão TVX – Echo Bay em 2003. Hoje, é um local 
completamente recuperado e um habitat superior de vida selvagem 
para veados, alces, bisões, lobos e ursos cinzentos ou pretos que 
trafegam no duplo sentido de Yellowstone. 

Mantemos no local um pequeno sistema de tratamento de água para 
administrar um fl uxo residual de água de rejeitos de aproximadamente 
1,5 galões por minuto. Nossa equipe de recuperação atualmente 
trabalha com funcionários federais de terra e grupos conservacionistas, 
para determinar os próximos passos da distribuição e posse fi nal da 
propriedade, sempre no sentido de que ela continue a ser mutuamente 
benéfi ca para o público, a comunidade local e a vida selvagem. 

*Propriedades que já foram vendidas

EXPLORANDO DELAMAR: 
UM MODELO DE BEM SUCEDIDA RECUPERAÇÃO

MINERAL HILL: 
NO DEGRAU DA PORTA DE YELLOWSTONE

PRÊMIOS 
DE RECUPERAÇÃO 

2009 –  DeLamar recebe o Prêmio Ambiental de Mineração 
em Rocha Dura.

2008 –  Larry Perino, Gerente de Recuperação 
em DeLamar, é reconhecido por seu trabalho com 
o Grupo de Apoiadores do Rio Animas, pelo trabalho 
de recuperação na histórica região de mineração 
de Silverton, local da antiga mina Sunnyside 
da Kinross. 

2006 –  DeLamar recebe o Prêmio Presidente da Associação 
Noroeste de Mineração por Excelência em Recuperação.

2002 –  A Mina QR* recebe o Prêmio Columbia Britânica 
Jake MacDonald de Recuperação de Mina.

2002 –  Mina Sleeper* recebe o Prêmio Excelência 
em Recuperação de Mina concedido por a Divisão 
de Minerais de Nevada, Divisão de Vida Selvagem, 
Divisão de Proteção Ambiental, Comitê de Gerência 
de Terras dos EUA e Serviço de Florestas dos EUA.

2000 –  Hayden Hill recebe o Prêmio de Excelência 
em Recuperação da Associação de Mineração 
de Califórnia.

Construindo uma planta de arsênico em Mineral Hill nos primeiros anos 
do século 1900s. Naquela época, Mineral Hill era uma mina de arsênico, 

quando este era usado para pesticidas e outros produtos industriais. 

Alguns prêmios de recuperação ganhos por nossa equipe Kinross: 
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Notícias de Eventos e de Êxitos 
da Nossa Comunidade Global.

O desenvolvimento de uma estratégia de Melhorias Contínuas (MC) 
apenas se inicia em Kupol, mas tende a crescer em importância 
à medida que os atuais níveis de qualidade dos minerais comecem 
a decair nos próximos anos. No momento, se estrutura nesta unidade 
uma equipe de coordenação que será responsável por avaliar, 
priorizar e apoiar a implementação de iniciativas de MC. Esta equipe 
ajudará Jason Lever, Gerente de MC de Kupol, a assegurar que 
todas as iniciativas locais de MC estejam intimamente alinhadas com 
as metas operacionais como um todo. Um sistema será introduzido 
para recolher idéias de aperfeiçoamento junto aos funcionários; 
uma implementação 5S* está a caminho na ofi cina de caminhões 
e na usina, e logo será aplicada em outras áreas da operação; e, em 
setembro, a Pace Consulting fez uma avaliação da energia no local 
como parte da estratégia global da Kinross para efi ciência energética. 
As iniciativas que resultaram de tal avaliação entraram, como prioridade 
e implementação, na agenda de MC. 

As equipes de MC de Fort Knox estão presentemente diante de um 
conjunto de iniciativas projetadas para que se administrem cerca 
de US$4 milhões em fl uxo de caixa adicional em 2009. Os projetos 
incluem otimizar os ciclos de transporte e tempos de carregamento, 
melhorar a explosão de minério duro pelo uso de detonadores 
eletrônicos, aumentar a efi ciência de energia, reduzir o consumo 
de bolas na usina, reduzir a rotação e implementar a 5S* no laboratório 
e na ofi cina de manutenção. 

* 5S é uma metodologia de organização do local de trabalho que capacita os indivíduos 
a trabalharem com mais segurança e efi ciência, pela padronização dos procedimentos 
de trabalho e pela redução da atividade que não agrega valor. 

NOTICIAS DE TODA A  

KINROSS

MELHORIAS CONTÍNUAS  

EM KUPOL 
& FORT KNOX

Kupol em setembro, durante a avaliação de energia feita pela 
Pace Consulting. Da esquerda para a direita: 

Jason Lever (Gerente de MC, Kupol) e Jeremy Weyland (Diretor, 
Risco & Energia, Toronto), com Scott Fraser, 

Alexander Perevozchikov e Tom Aubee (Consultores da Pace).

MUDANÇA EM  

SANTIAGO 
& TORONTO

A vista do novo escritório 
da Kinross em Santiago, Chile

Em outubro, a Kinross Minera Chile ocupou um novo escritório 
corporativo em Santiago. O novo endereço é: 

Kinross Minera Chile
Cerro Colorado 5240 
Torre II, 18º Andar
Las Condes

Kinross Gold Corporation 
25 York Street, 17th Floor
Toronto, Ontario 
Canada  M5J 2V5

Em novembro, a nossa sede corporativa em Toronto mudou-se para 
um novo endereço, na 25 York Street. O novo espaço permitiu 
reunir funcionários que trabalhavam em locais diferentes, para fi carem 
todos juntos em um só; veio oferecer uma oportunidade para 
crescimento; e propiciará uma poupança signifi cativa no decorrer 
do tempo, devido à redução dos custos operacionais. 

O novo edifício também tem certifi cação “LEED,” o que signifi ca que 
respeita padrões internacionais de desempenho ambiental: tem um 
avançado sistema de aquecimento e refrigeração que utiliza água 
do vizinho Ontario Lake, uma cisterna integrada para reciclar água 
de chuva e um sistema de ventilação de ponta. 

O novo endereço do nosso escritório corporativo é: 

Construção em nosso novo escritório
em Toronto, Canadá

KETTLE RIVER-BUCKHORN  
LANÇA NOVO PROGRAMA 
DE HABILIDADES LABORAIS

Recentemente, Kettle River-Buckhorn lançou um Programa 
de Habilidades Laborais (PHL), oferecido pelo Departamento 
de Educação de Mão-de-Obra do Estado de Washington. O PHL 
oferece oportunidades personalizadas de treinamento de 
funcionários, com o objetivo de melhorar o crescimento da economia 
de Washington e apoiar áreas com novas e crescentes indústrias. 
O Estado concedeu à Kettle River-Buckhorn uma subvenção de PHL 
que soma US$161,000, a qual cobrirá aproximadamente metade 
do custo para treinar novos e antigos funcionários em áreas que dizem 
respeito à eletricidade, mecânica, hidráulica, liderança, Six Sigma 
e Microsoft Excel. As classes de treinamento começaram em 
setembro de 2009 e vão até o segundo quadrimestre de 2010. 

Da esquerda para a direita: Don Elliot (Treinador de PHL), 
Kenneth Leslie (Construtor de Usina), 

Paul Locke (Líder Elétrico), Donald Davis (Construtor de Usina), 
Shanta Foster (Construtor de Usina) e 

John Scraper (Mecânico de Usina). No fundo: Funcionários 
em Buckhorn (40 milhas de Kettle River) usam tecnologia 

de videoconferência para participarem de treinamento. 

14



Em outubro, a Kinross patrocinou a Promisse Ball (função anual) 
da Fundação Canadense de Pesquisa em Diabetes Juvenil (JDRF, 
na sigla em inglês) – um jantar benefi cente e leilão, que levantam 
dinheiro para apoiar a pesquisa sobre diabetes e a procura da cura 
para este problema pandêmico de saúde em expansão. Desde 1974, 
a JDRF deu mais de $1,3 bilhão para a pesquisa de diabetes Tipo 1. 
Ano passado, sozinha, a Fundação fi nanciou mais de 1000 subvenções 
e bolsas de estudo, e atualmente fi nancia 43 diferentes ensaios 
clínicos em humanos. A Promisse Ball deste ano levantou outros 
$1,6 milhões para apoiar a pesquisa da JDRF. 

Falando no evento, Tye Burt (Presidente & CEO) disse à platéia:
 “Esta caminhada para encontrar uma cura é muito especial para mim 
e para minha esposa, porque nossa fi lha de 15 anos de idade tem 
diabetes Tipo 1. Sabemos, por experiência própria, que viver com 
este problema não é fácil – e que observar uma criança vivendo com 
ele é muito difícil. Eu sinceramente acredito que o trabalho que a 
JDRF vem fazendo cumpre um importante papel na busca da cura.”

Em setembro, a equipe corporativa de Finanças comemorou 
o bem-sucedido lançamento do KARS – o Sistema Avançado 
de Relatórios da Kinross (KARS – Kinross Advanced Reporting 
System). O KARS vai gerar demonstrações e relatórios 
fi nanceiros consolidados da companhia e trará efi ciência aos 
nossos processos de relatório. 

Judy Hyde (Diretora, KARS & Consolidação) comentou: 
 “Este lançamento foi o ponto culminante dos muitos meses 
de longo e árduo trabalho realizado por nossas equipes 
de fi nanças, TI, operações locais e corporativas, em Toronto 
e ao redor do mundo. Mais adiante, continuaremos a trabalhar 
juntos, como uma equipe, de modo a que se possa chegar 
ao sonho derradeiro, que é o de ver a organização inteira 
utilizando o KARS para produzir informação fi nanceira e relativa 
às operações.” 

Pelo segundo ano consecutivo, a Kinross patrocinou em 
Moscou a Copa Vladislav Tretiak – um torneio anual de hóquei 
sobre gelo que dá à juventude uma oportunidade de jogar 
em nível internacional. Vladislav Tretiak é reconhecido como um 
dos melhores jogadores na história de hóquei sobre gelo,
e atualmente atua como Presidente da Federação de Hóquei 
sobre gelo da Rússia e como Diretor Geral da Equipe Olímpica 
Nacional Russa. Este torneio anual internacional da juventude 
viu 18 equipes da Rússia, Bielorrússia, República Tcheca 
e Estados Unidos colaborarem, e Alexander Ovechkin – um dos 
jogadores mais destacados da Liga Nacional de Hóquei, e um 
dos primeiros concorrentes na Copa Tretiak quando o evento foi 
criado em 1999 – estava ali disponível para entregar as medalhas 
às equipes ganhadoras e aos melhores jogadores. Até hoje, 
a Fundação Vladislav Tretiak organizou 27 torneios internacionais 
de juventude, com a participação de mais de 7500 jovens 
jogadores de várias partes do mundo.

LANÇANDO 
O KARS

Esquerda para a direita: Thom Boehlert (Chefe do Setor 
Financeiro), Judy Hyde (Diretora, KARS & Consolidação) 
e Julie Lam (Vice-Presidente Sênior, Finanças) no evento 

de lançamento do KARS em Toronto

LA COPA TRETIAK EN 

MOSCÚ

Vladislav Tretiak assina gorros da Kinross 
na Copa Vladislav Tretiak

Tye Burt, Presidente & CEO, fala na 
Promisse Ball anual da Fundação Canadense de Pesquisa 

em Diabetes Juvenil (JDRF, na sigla em inglês)

APOIO PARA 
A CURA
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PROTEJA A 
SUA SAÚDE

ÁREA DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

REÚNE-SE 
NO CANADÁ

A Equipe da Clínica 
de Saúde de Round 

Mountain 
De cima para baixo: 
Theresa Campbell 

(Enfermeira), 
Trace Hawkins 

(Médico Assistente), 
Ann Miles 

(Assistente de Médicos), 
Melissa Cathcart 

(Enfermeira) 
e Desarae Bernard 

(Técnico de Laboratório)

Da esquerda para a direita: Luiz Tavares, 
Terence Watungwa, Geraldo Xavier e Guilherme Peixoto 

na Conferência global de Serviços Técnicos

O número de casos de vírus H1N1 continua a crescer. Como 
medida proativa e preventiva, recomendamos enfaticamente que 
todos os nossos funcionários recebam vacinação anti-gripal 
durante esta temporada de maior incidência. Em conformidade 
com a política geral da Kinross para vacinação, todas as vacinas 
contra gripe estão cobertas pela Companhia e podem ser 
obtidas por você sem nenhum custo. 

Listamos a seguir algumas ações do dia-a-dia para você 
se proteger e aos outros da gripe: 

•   Lave as suas mãos frequentemente com sabão e água. 
•   Use desinfetante de mãos. 
•   Cubra o seu nariz e a sua boca com um lenço de papel quando 

tossir ou espirrar. Jogue o lenço no lixo depois de usá-lo. 
•   Evite tocar seus olhos, nariz e boca para evitar que os germes 

se espalhem. 
•   Se fi car doente, não saia de casa para evitar infectar 

os outros.

Em setembro, membros da equipe de Serviços Técnicos
da Kinross em todo o mundo reuniram-se em Ontário, Canadá, 
para a sua 5ª Conferência anual global de Serviços Técnicos. 
O tema do evento deste ano foi “Diminuindo os Custos & 
Identifi cando Oportunidades,” com mais de 40 participantes do 
Canadá, Estados Unidos, Chile, Brasil, Rússia e Equador presentes. 

 “O evento foi uma grande oportunidade para nos reunirmos como 
grupo global, para ouvirmos sobre os sucessos e desafi os à 
frente das nossas respectivas operações e para compartilharmos 
as melhores práticas e as novas idéias – nós, a nossa equipe 
e outras como Projetos, Desenvolvimento Corporativo e Recursos 
Humanos,” disse Rob Henderson (Vice-Presidente Sênior, 
Serviços Técnicos). “Quando nos reunimos como um grupo global, 
somos lembrados do quanto de talento e experiência existe 
dentro da Kinross; e o que se oferece, então, é uma tremenda 
oportunidade para aprendermos uns com os outros.” 

Para ajudar os estudantes locais a ganharem uma real experiência 
em mineração, Maricunga e La Coipa participaram recentemente 
do programa de estágio de Tierra Amarilla. Através desta iniciativa, 
nove graduandos da Escola Técnica de Tierra Amarilla – localizada 
numa pequena cidade fora de Copiapó – puderam exercitar as suas 
habilidades pessoais nas operações de Maricunga e La Coipa, 
ajudados por funcionários experientes que atuaram como tutores. 
Cinco mecânicos e soldadores aprendizes trabalharam em Maricunga, 
e quatro testadores metalúrgicos trabalharam em La Coipa, 
adquirindo valiosas capacidades e experiência prática. 

Estes nove estudantes ganharam real experiência em mineração, 
atuando em Maricunga e La Coipa através do programa de estágio 

de Tierra Amarilla.
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Em outubro, o nosso aeroporto em Kupol recebeu certifi cação fi nal 
para que se realizem vôos diretos regulares a partir de Magadan, e no 
dia 21 deste mesmo mês o primeiro vôo de passageiros aterrissou.

Um marco signifi cativo já que 80% de nossos funcionários de Kupol 
vivem na região de Magadan. Até outubro, eles (e a maior parte 
do carregamento destinado à mina) tinham que viajar via Keperveem. 
Agora, nosso pessoal pode viajar diretamente à mina e voltar a partir 
dela, reduzindo à metade o tempo de viagem entre residência 
e local de trabalho. 

A construção do aeroporto começou em 2004, e os seus custos 
somaram quase US$ 3,6 milhões. Como consequência deste vôo 
direto, Kupol poupará mais de US$ 5 milhões por ano em transporte. 
Parabéns a Nikolay Grigoriev (Diretor Geral Assistente, Companhia 
de Geologia & Mineração de Chukotka), Oleg Dikiy (Gerente 
do Aeroporto de Kupol), Jim Sullivan (ex-Vice-Presidente Regional, 
Rússia), Travis Naugle (Gerente de Projeto) e Richard Matson 
(Gerente de Construção), por seus esforços em liderar esta valiosa 
iniciativa até a sua bem-sucedida conclusão.

Em 21 de outubro, a nossa tripulação aérea – juntamente 
com representantes da Companhia de Geologia & Mineração 

de Chukotka (CMGC, na sigla em inglês) – chegou a
bordo do primeiro vôo direto de Magadan a Kupol. Da esquerda

para a direita: Vadim Turaev, Ivan Polosukhin, 
Nikolay Grigoriev (Diretor Geral Assistente, CMGC), 

Oleg Dikiy (Gerente do Aeroporto de Kupol), Andrey Kuzmin, 
Alexander Sinyakin, Pavel Karpuknin, Sergey Morozov, 

Sergey Klokov e Alexey Lukyanov.

CONSTRUINDO CASAS  

NO ECUADOR
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Parabéns aos nossos funcionários em Quito, Equador, 
os quais em apenas dois dias foram capazes de construir três 

casas para famílias sem recursos. O grupo trabalhou com 
“Un Techo Para Mi País,” ou “Um Teto para meu País,” 

uma organização que é comprometida com melhorar as condições 
gerais de habitação para as pessoas pobres. Fotografado a parte 
mais à esquerda,: Gonzalo Rodríguez, Engenheiro de Mina.

Alguns membros da nossa equipe de construção de casas 
da Kinross Aurelian no Equador: 

Santiago Hidalgo, Mercy Coronel, Daniela Garcés, 
Diego Chalco, Dominic Channer, Mauro Reinozo, Gonzalo 

Rodríguez, Ana Cueva, Marco Moreira, Eduardo Flores, 
Jorge Riquelme, Hugo Vergara e Héctor Castillo

O AEROPORTO DE KUPOL 
ABERTO PARA NEGÓCIOS 

Por que um novo logotipo para Kupol não foi incluído na capa posterior da Edição nº 2 do Kinross World? 
Kupol não é 100% propriedade da Kinross – é uma sociedade de empreendimento conjunto (joint venture) com 
a Companhia de Geologia & Mineração de Chukotka (CMGC). Como resultado deste relacionamento, não podemos 
tomar decisões sobre como imprimir a marca da operação sem consultar a CMGC. Na eventualidade dos sócios 
decidirem algo novo para Kupol, no sentido de que ela esteja em maior conformidade com outras operações da Kinross, 
manteremos todos os funcionários a par das alterações propostas. 

NOSSOS 
LEITORES 
PERGUNTARAM

PARACATU PREPARA  

JOVENS PARA O 
MERCADO DE TRABALHO 

Para ajudar jovens locais a se prepararem para o mercado 
de trabalho, Paracatu patrocinou um Curso de Qualifi cação para 
Operadores de Equipamentos Industriais. 

Sob a orientação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial –
SENAI de Paracatu (uma instituição profi ssional de grande 
reputação na América Latina e parceira da Kinross), 30 participantes
receberam seus certifi cados de operador em Outubro. 

Todos os anos Kettle River-Buckhorn participa dos Dias de Prospecção, uma semana de celebração que atrai mineradores, lenhadores e suas 
famílias na região Noroeste dos Estados Unidos. A Kinross patrocina várias competições nesta semana, com eventos para crianças e um 
Pony Express – uma corrida de estafetas com cavalos e cavaleiros que imita os lendários sistemas de correio do Velho Oeste. A mina também 
tem um lugar na parada local, com um carro alegórico mostrando equipamento subterrâneo de mineração. 

Participantes do Curso de Qualifi cação para 
Operadores Industriais, patrocinado por Paracatu, 

reúnem-se para receber os seus certifi cados.

Turma do “doce-ou-travessura” 
recebe, em Round Mountain, 

guloseimas de Caroline 
Sandel (Gerente, Recursos 

Humanos & Benefícios, EUA) 
Fotografado à esquerda: 
Bill Goodhard (Gerente 
Geral, Round Mountain)

Equipamento subterrâneo 
de mineração de 

Kettle River-Buckhorn tem 
um lugar próprio na parada 
dos Dias de Prospecção

Uma competição de perfuração 
patrocinada pela Kinross acontece 

durante os Dias de Prospecção 
em Republic, Washington, 

local próximo às nossas operações 
em Kettle River-Buckhorn 

HALLOWEEN EM  

ROUND MOUNTAIN

DIAS DE 
PROSPECÇÃO

Querendo propor uma idéia para um futuro artigo no Kinross World, fazer uma pergunta específi ca ou compartilhar seu feedback, pedimos enviar 
uma mensagem de e-mail para KinrossWorld@kinross.com.
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ACESSE WWW.KINROSS.COM 

FPO

Em novembro, nosso site em www.kinross.com foi relançado com uma nova diagramação 
e conteúdo. O portal agora apresenta um novo foco em nossos Valores e Responsabilidade 
Corporativa, uma seção de Operações mais avançada, um novo Centro do Investidor e uma 
cronograma interativo que destaca importantes marcos no crescimento da nossa Companhia.

Visite www.kinross.com para ver o que existe de novo.

A Kinross World é uma publicação dos 
funcionários que visa a estabelecer conexões 
entre nossa gente e unidades ao redor do 
mundo. Também é elaborada para nos ajudar 
a compartilhar as melhores práticas, já que 
podemos aprender muito com as experiências 
dos nossos colegas, não importa onde esteja 
nosso local de trabalho ou a língua falada por 
nós. A Kinross World é produzida e distribuída 
três vezes por ano em inglês, russo, português 
e espanhol.

A Kinross World se destina a uma audiência 
interna e não deve ser usada como referência 
ou substi-tuição de informações contidas nos 
demonstrativos financeiros, em press releases 
ou em registros e submissões regulatórias 
da Empresa. 

Nicole Hamilton
Gerente, Comunicações Corporativas 
Kinross Gold Corporation
(416) 365-3034
nicole.hamilton@kinross.com


