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Trata-se de um negócio transformativo para a Kinross, que aporta 
de imediato nova produção e vai ao sentido de um crescimento 
excepcional nos próximos anos. Estamos prevendo produção 
combinada que passará de 2,6 a 2,7 milhões de onças em 2010 a 
aproximadamente 4,5 a 4,9 milhões de onças em 2015, e acredito 
que existe um potencial considerável para um maior crescimento.

A nossa nova empresa consiste de 10 minas em operação e cinco 
projetos de desenvolvimento em oito países. Nosso corpo de 
funcionários aumentou de 5.500 para 7.000. Do ponto-de-vista 
de valor de mercado, a Kinross passou de aproximadamente 
US$12 bilhões a US$20 bilhões.

Nossas duas novas minas – Tasiast, na Mauritânia e Chirano, em 
Gana – estão localizadas em um dos distritos de ouro mais 
promissores, sub-explorados e de rápido crescimento no mundo. 
Também, passamos a contar com uma forte equipe de gerenciamento 
e de operações na África Ocidental, a qual irá trabalhar conosco 
para assegurar uma transição suave e emprestar toda a sua 
experiência nesses países para que os projetos avancem.

A combinação das duas empresas marca a expansão da Kinross em 
outra região do mundo aberta à mineração. Tanto na Mauritânia 
quanto em Gana, ela é uma parte importante da economia: os dois 
países têm uma moderna legislação a respeito e seus governos 
apóiam o desenvolvimento do setor. Red Back tem uma sólida 
reputação local como um operador responsável, o que pretendemos 
aprimorar através do Jeito Kinross e do forte compromisso que 
temos com a responsabilidade corporativa.

Você pode ler mais sobre a nova Kinross e as operações em Tasiast 
e Chirano nas páginas 3-8. 

Peço, por gentileza, juntem-se a mim para dar aos novos funcionários 
na África Ocidental as boas-vindas à família global Kinross, assim 
como para celebrar em conjunto o caminho da empresa na direção 
de um nível mais alto na produção mundial do ouro.

Tye W. Burt
Presidente e CEO
Kinross Gold Corporation

Em 15 de setembro, os acionistas da Kinross e Red Back votaram a favor da junção das duas 
empresas, criando um novo líder em crescimento do ouro.

NA CAPA: A mina Tasiast na Mauritânia está localizada 
aproximadamente a 300 km ao norte da capital de Nouakchott, 
em um cinturão de ouro altamente promissor e sub-explorado. 

Apenas 8 dos 70km de extensão onde Tasiast se localiza 
foram testados e não há restrições geográfi cas para a expansão.

Tye Burt (Presidente & CEO) dirige-se à mídia depois 
que os acionistas da Kinross aprovaram a combinação com a Red Back 

em 15 de setembro de 2010, em Toronto.
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MENSAGEM
DO PRESIDENTE E CEO

Dando as boas-vindas a Bill Goodhard

No início do ano, a Kinross designou Bill Goodhard (nosso 
ex-Gerente-Geral de Round Mountain), como primeiro 
Vice-Presidente em Saúde e Segurança. Neste papel, Bill tem 
ampla responsabilidade em todas as nossas operações.

 “Durante a minha carreira, sempre tive a segurança como um valor 
fundamental”, diz Bill. “Acredito que todo mundo precisa responder 
não apenas por sua própria segurança, mas pela segurança 
dos seus colegas de trabalho. Obrigado pela calorosa recepção 
que tenho recebido de todos no conjunto da companhia.”

Olhos de Lince: O Poder da Observação 

Os acidentes acontecem devido às condições inseguras, às ações 
inseguras dos funcionários, ou a uma combinação de ambas. 
Como funcionário ou prestador de serviços que trabalha na mina, 
ou geólogo de exploração trabalhando no campo, o que você pode 
fazer para minimizar os riscos e ajudar a proteger-se e aos outros? 

OBSERVE. OUÇA. AVALIE. DISCUTA.
Cada um de nós precisa adquirir um hábito, ou seja, o de fazer 
das observações de segurança uma parte da nossa rotina diária. 
Cada vez que percorremos o local de trabalho, precisamos nos 
lembrar de atentar para as práticas inseguras.

O QUE ESTAMOS PROCURANDO? 
Cada operação tem uma lista de inspeção (checklist) do local 
de trabalho – uma ferramenta que fornece uma visão abrangente 
das áreas exigindo atenção redobrada à questão da segurança. 

PARA QUEM DEVERÍAMOS ESTAR OLHANDO?
Comecemos com os novos funcionários e prestadores de serviços, 
os que sabidamente tomam riscos, pessoas que parecem distraídas 
e aqueles cujos trabalhos são conhecidos por serem perigosos.

Trabalhadores inexperientes precisam ser constantemente observados
sobre a sua segurança e devem com frequência ser envolvidos 
em discussões relacionadas com o tema. As estatísticas mostram 
que os novos trabalhadores têm as maiores taxas de acidentes: 
se não identifi carmos e corrigirmos logo cedo as práticas inseguras, 
os maus hábitos podem tornar-se enraizados e levar a futuros 
acidentes e lesões. Observemos as pessoas que estão trabalhando 
muito rápido, que carecem de ferramentas adequadas, que 
precisam de formação adicional ou que não parecem ter as 
habilidades necessárias para executar o trabalho que no momento 
estão fazendo.

Para sermos efi cientes, as observações de segurança e inspeções 
no local de trabalho devem se tornar um hábito diário. Com correções
devidamente aplicadas a nível local e mudanças de comportamento, 
a frequência de lesões e acidentes continuarão a diminuir.

O poder da observação garante aos 
nossos funcionários voltarem diariamente para 

casa com segurança. Daniel Lawrence 
(Britador, Fort Knox) com o fi lho Xaniel desfrutam 
das atividades do Dia da Família em Fort Knox

Observar a segurança deve ser um hábito diário, seja quando estamos 
trabalhando sozinhos ou em equipe. Foto acima: Gilmar Alves Ribeiro 

(Assistente de Operação, Paracatu). Foto abaixo (da esquerda para a direita): 
Dmitry Saulit (Operador de Moinho, Kupol), Viktor Arkhipov 

(Mecânico de Moinhos, Kupol), Konstantin Golota (Mecânico de Moinhos, 
Kupol) e Andrey Melkov (Mecânico de Moinhos, Kupol)
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“O bem sucedido 
histórico da Kinross no 

desenvolvimento de 
projetos, juntamente 

com o potencial 
de primeira linha de 
Tasiast e com o perfi l 

de crescimento na 
produção subterrânea 
de Chirano, tudo isto 

é uma combinação 
excitante e singular.”

Richard Clark, Presidente 
e CEO da Red Back 

“Ao combinar a Kinross – com as suas minas de primeira classe, os seus projetos de crescimento e a 
sua comprovada capacidade de desenvolver – com o potencial dos ativos da Red Back, estamos criando uma 

verdadeira usina de crescimento do ouro. Este é um negócio transformativo para a nossa empresa.” 

Tye Burt, Presidente e CEO da Kinross 

Tye Burt (à direita) e Richard Clark, 
CEO da Red Back, comemoram a aprovação 
dos acionistas à transação de $7,1 bilhões, 
em Toronto, em 15 de setembro de 2010

Em 15 de setembro de 2010, os acionistas da Kinross e da 
Red Back Mining Inc. votaram a favor das duas empresas juntarem-se 
amigavelmente, o que leva à criação de um dos produtores de ouro 
puro mais fascinante e de mais rápido crescimento no mundo.

Com esta aprovação, uma nova era começou para a Kinross.

A aquisição da Red Back no valor de 7,1 bilhões é a maior na história 
da Kinross. Ela de imediato transforma a nossa empresa em um 
empreendimento de $20 bilhões, com cerca de 7.000 funcionários 
e duas outras minas produzindo em uma região totalmente nova e 
operacional – África Ocidental.

E há boas razões para se acreditar que o maior prêmio ainda 
está por vir.

Com base em diligência de seis meses realizada previamente ao 
anúncio da fusão (2 de agosto), os geólogos e equipes técnicas da 
Kinross estão convencidos de que existe um potencial enorme para 

o crescimento em recursos minerais e produção na mina Tasiast, 
na Mauritânia. Acreditamos que ela pode se tornar um dos líderes 
mundiais no desenvolvimento aurífero.

Enquanto isto, a mina Chirano, em Gana, irá contribuir para o nosso 
perfi l de produção. Combinada com a nova produção dos atuais 
projetos de crescimento da Kinross nos faz pensar que a nossa 
expansão pode mesmo ultrapassar a de qualquer outro produtor 
sênior de ouro entre hoje e 2015.

O crescimento impressionante da Red Back até aqui tem sido 
impulsionado por uma equipe de funcionários qualifi cada e 
comprometida, e temos a sorte de tê-los agora na equipe Kinross. 
Esperamos que vocês estendessem calorosas boas-vindas a estes 
novos membros da nossa família global.

Nas páginas a seguir, oferecemos uma breve apresentação 
de excitante novidade na Kinross.

A NOVA KINROSS: 
EM CELEBRACÃO DO NOVO 
PRODUTOR MUNDIAL SÊNIOR DE 
OURO PURO DE ALTO CRESCIMENTO 
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As luzes brilhantes da Mina Chirano, em Gana

Combinação transformativa a ser guiada por 
ativos de produção de primeira linha,
oportunidades de expansão e desenvolvimento 
de projetos

A Kinross entra com a força técnica e 
fi nanceira para permitir explorar mais ainda 
todo o potencial dos ativos da Red Back

Acelera o crescimento da Kinross como um 
produtor sênior totalmente voltado à produção 
do ouro

Operações e projetos em oito países: Canadá, 
EUA, Chile, Brasil, Equador, Rússia, 
Mauritânia e Gana 

10 minas em operação e cinco projetos 
de crescimento de alta qualidade

Cerca de 7.000 funcionários trabalhando 
em cinco línguas: Inglês, Espanhol, Português, 
Russo e Francês 

Previsão de produção em 2010: 2,6 – 2,7 milhões
de onças equivalentes em ouro – aumento de 
13% sobre a base de 2009

Previsão de produção em 2015: 4,5 – 4,9 milhões
de onças equivalentes em ouro – mais do que 
duplicando a produção de 2009 

Quinta maior empresa mineradora de ouro 
no mundo em valor de mercado*

Valor de mercado de aproximadamente 
$20 bilhões (ao feche da transação) 

KINROSS + RED BACK 
UMA COMBINAÇÃO VENCEDORA 

Os singulares ativos da Red Back 
complementam o conjunto das capacidades 
e o portfólio da Kinross 

•  Chirano: mina estabelecida em Gana 
•  Tasiast: primeira mina no altamente promissor 

distrito do ouro na Mauritânia 
•  Incorpora ao portfólio da Kinross minas 

de alta qualidade e projetos de crescimento 
(Lobo-Marte, Fruta del Norte, Cerro Casale 
e Dvoinoye)

UM BREVE SUMÁRIO 

DA NOVA KINROSS

* O valor de mercado é calculado multiplicando-se as ações da companhia em poder 
do público pelo preço de mercado vigente da ação. A comunidade fi nanceira 
utiliza este valor para determinar o tamanho de uma empresa.



FORT KNOX
WHITE GOLD

KETTLE RIVER – BUCKHORN

ROUND MOUNTAIN

TORONTO –
ESCRITÓRIO CENTRAL 
DA KINROSS GOLD

FRUTA DEL NORTE

LOBO-MARTE

LA COIPA

MARICUNGA

CERRO CASALE
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A NOVA KINROSS:
FOCO NOS 
MELHORES 
DISTRITOS 
AURÍFEROS 
NO MUNDO

Vista aérea de Tasiast mostra a sua localização remota no deserto 

MAURITÂNIA

Localizada no noroeste da África, a Mauritânia é, 
em grande parte (80%), um país deserto e um dos 
menos densamente povoados no mundo. Ex- colônia 
francesa, é um Estado islâmico e uma república 
democrática. 

TASIAST:
UM DEPÓSITO DE OURO 
DE PRIMEIRA CLASSE
•  Mina a céu aberto localizada na Mauritânia, a cerca de 300 km 

ao norte da capital, Nouakchott 

•  A produção comercial começou em janeiro de 2008 

•  100% propriedade da Kinross 

•  Acesso à mina por estrada e pequeno aeroporto para voos locais 

•  Situada em um deserto remoto, plano e escassamente povoado 

•  Cinturão de ouro altamente promissor e sub-explorado

•  Apenas 8 de 70 km de linhas foram testados

INFORMAÇÕES RELEVANTES

População 3,3 milhões
Capital Nouakchott (ver foto na página 7)
Moeda Ouguiya (MRO)

 Dólares dos EUA também aceitos 

Idioma Árabe (ofi cial) 
Francês e árabe (trabalho)

Etnia Miscigenada moura/negra (40%)
Moura (30%)
Negra (30%) 

Religião Muçulmana (100%)

A Kinross está fortemente posicionada em 
jurisdições favoráveis à mineração, em alguns 
dos mais produtivos cinturões auríferos 
no mundo: a região de Maricunga (Chile), 
o oeste dos Estados Unidos, o Brasil Central, 
o Extremo Oriente da Rússia e, agora, 
a África Ocidental. 

Forte base de 
ativos na América 

do Norte, no cinturão 
aurífero de Tintina, 

Nevada e 
Washington 

Importante 
base de 

produção e carteira 
de grandes 

projetos 
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LEGENDA

TORONTO – ESCRITÓRIO 
CENTRAL DA KINROSS GOLD 

MINA EM OPERAÇÃO

PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO 

CRIXÁS

PARACATU

TASIAST

CHIRANO

DVOINOYE
KUPOL

Ativo fundamental 
em uma região 

altamente 
promissora

CHIRANO: 
UMA MINA DE OURO 
EM EXPANSÃO, EM GANA

GANA 

•  Uma operação mineira a céu aberto e subterrânea já estabelezida, 
localizada na região Oeste de Gana 

•  Produção iniciada no quarto trimestre de 2005 

•  90% propriedade da Kinross; o Governo de Gana mantem uma 
participação de 10% 

•  Vários depósitos a céu aberto e 11 subterrâneos 

•  Atual estimativa de vida útil da mina é de 10 anos ou mais, 
aproximadamente dobrando os recursos desde 2005 

Chirano é uma mina já estabelezida no Oeste de Gana

Gana é o país mais próspero e estável na 
África Ocidental. A mineração é uma parte 
importante da economia e tem uma longa 
história no país. Gana é uma república 
democrática constitucional e tornou-se 
independente da Grã-Bretanha em 1957. 

Distrito epitérmico 
de minérios de alta 

qualidade com ótimas 
perspectivas 
exploratórias

INFORMAÇÕES RELEVANTES

População 23,4 milhões
Capital Accra
Moeda Cedi Ganês (GHC)
Idioma Inglês (ofi cial)

Fante, Ewé 
Etnia Oito tribos principais são responsáveis 

por 90% da população
Os Akan formam a maior delas (45,3%) 

Religião Cristã (69%) 
Muçulmana (16%) 
Tradicional (8,5%) 
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Vista aérea da capital da Mauritânia, Nouakchott, 
situada na extremidade do deserto do Saara 

A NOVA KINROSS:
UM ARROJADO 
PLANO DE 
CRESCIMENTO 

Tom Elliott (Vice-Presidente de Desenvolvimento 
Corporativo), à esquerda, e Glen Masterman 

(Vice-Presidente de Exploração, e Geocientista Principal), 
à direita, na mina Tasiast na Mauritânia 

A Kinross já deu início a um abrangente programa
para integrar os funcionários e as operações 
da Red Back à nossa família global, e está se 
comprometendo com a exploração extensiva 
e um programa de desenvolvimento para 
expandir a operação Tasiast, na Mauritânia. 

1. INTEGRAÇÃO
Um programa está sendo preparado para assegurar uma 
transição e integração fl uida das nossas duas empresas, 
mantendo a produção nas operações existentes e dando início 
de imediato às atividades preparatórias para apoiar o projeto de 
expansão em Tasiast. 

2. EXPLORAÇÃO
Estamos aumentando signifi cativamente o número de plataformas 
de perfuração em Tasiast e acelerando a atual campanha de 
perfuração exploratória e confi rmatória. Esperamos emitir uma 
nova declaração de reservas e recursos em fevereiro de 2011. 

3.  DESENVOLVIMENTO DE 
ENGENHARIA E PROJETOS 
O plano de desenvolvimento para Tasiast prevê, no momento, 
a construção de um novo moinho com capacidade aumentada 
(do atual nível de 10.000 toneladas por dia para aproximadamente 
60.000 toneladas por dia) e a renovação e ampliação da frota
de caminhões de mineração, conforme a escala da nova 
operação. Devemos concluir este programa de expansão dentro 
de aproximadamente 36 meses, de maneira a que se iniciem 
as operações no novo moinho no quarto trimestre de 2013. 

4.  RELAÇÕES COM 
A COMUNIDADE 
Planejamos tomar como base o excelente histórico de 
relações da Red Back com as comunidades e com os governos 
de Gana e Mauritânia, e também obter todos os devidos 
licenciamentos em apoio à expansão da operação e ao que for 
preciso em termos de infra-estrutura em Tasiast. 
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A planta de processamento em Tasiast 

A planta de processamento em Chirano 

Vista aérea do campo de Tasiast 

Explorando uma das 
cavas em Chirano 

Examinando amostras de perfuração na Chirano 

Construção em Tasiast em 2007

Pôr–do–sol no deserto, na mina Tasiast
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Parabéns aos vencedores dos Prêmios Vivendo Nossos Valores (PVNV) de 2009/2010, que tiveram 
este reconhecimento em um jantar de gala em Toronto, Canadá, em 15 de junho.

Através do programa PVNV – que revela os funcionários que melhor exemplifi cam os nossos valores as 
pessoas em primeiro lugar, a cidadania corporativa exemplar, a cultura de alto desempenho e a rigorosa 
disciplina fi nanceira – recebemos cerca de 800 candidaturas de toda a companhia, superando todas 
as expectativas e edifi cando no sucesso do ano passado.

O Presidente e CEO Tye Burt foi o anfi trião da festa de gala, apresentando os nove vencedores e suas 
respectivas premiações de ouro e prata diante dos grandes líderes da Kinross. Eles, que haviam sido 
indicados por seus colegas por viverem os quatro valores a cada dia, seja no trabalho ou nas comunidades 
onde vivem, representavam ali todas as operações da Kinross.

CELEBRANDO OS VENCEDORES
DOS PRÊMIOS VIVENDO NOSSOS 
VALORES 2009/2010

Prêmios
Vivendo
Nossos
Valores

AS PESSOAS EM 
PRIMEIRO LUGAR
ROBERTO VILLA
Chefe Relações com Funcionários, 
Maricunga
Vencedor de Ouro

JOHN KAUFFMAN 
Coordenador de Saúde & Segurança 
e do Programa SOS de
Fort Knox
Premio de Plata

CIDADANIA
CORPORATIVA 
EXEMPLAR
JIM SWIGART 
Contramestre Geral de
Processamento de Minério, 
Round Mountain
Vencedor de Ouro

JEFF REGAN 
Supervisor de Serviços de 
Apoio às Operações na Mina, 
Kettle River – Buckhorn
Vencedor de Ouro

ÁNGEL CUEVA 
Chefe de Agronomia, 
Fruta del Norte
Premio de Plata

CULTURA DE ALTO 
DESEMPENHO
IVAN DEMKO 
Eletricista de Auto, 
Kupol
Vencedor de Ouro

JEREMY BRANS 
Diretor, Operações Estratégicas, 
Toronto
Premio de Plata

RIGOROSA
FINANCEIRA 
DISCIPLINA
JOÃO BOSCO DOS SANTOS 
Supervisor de Operações, 
Paracatu
Vencedor de Ouro

NOLO AGUILERA 
Eletricista, 
La Coipa
Premio de Plata

Roberto Villa (Vencedor do Prêmio 
de Ouro, As Pessoas em Primeiro Lugar) recebe 

o prêmio de Tye Burt
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Jeremy Brans 
(Vencedor do Prêmio de Prata, 
Cultura de Alto Desempenho) 

com sua esposa Marjorie

John Kauffman (Vencedor do Prêmio 
de Prata, As Pessoas em Primeiro Lugar) 

recebe o prêmio de Tye Burt

Ivan Demko 
(Vencedor do Prêmio de Ouro, 
Cultura de Alto Desempenho) 
com sua esposa Aleksandra

João Bosco dos Santos (Vencedor 
do Prêmio de Ouro, Rigorosa Disciplina 
Financeira) na cerimônia de premiação

Jim Swigart (Vencedor do Prêmio 
de Ouro, Cidadania Corporativa 

Exemplar) com sua esposa Kimberley

Nolo Aguilera 
(Vencedor 

do Prêmio de 
Prata, Rigorosa 

Disciplina 
Financeira)

Jeff Regan (Vencedor do Prêmio 
de Ouro, Cidadania Corporativa Exemplar) 

recebe o prêmio de Tye Burt

Os vencedores do PVNV 2009/2010 e cônjuges na cerimônia de premiação em Toronto

Ángel Cueva (Vencedor 
do Prêmio de Prata, Cidadania

Corporativa Exemplar), 
com Eduardo Flores 

(Vice-Presidente Regional, 
Equador)



John Kauffman (Saúde & Segurança, Coordenador do Programa SOS,
Fort Knox) e sua esposa Loraine no cruzeiro

João Bosco dos Santos 
(Supervisor de Operações, Paracatu) 

e sua esposa Neusa em Toronto
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CELEBRANDO AS 
NOSSAS PESSOAS

“O melhor da minha viagem para Toronto foi 
a oportunidade de encontrar todos os outros 

vencedores, vindos de todas as partes da Kinross. 
Esse evento foi uma experiência inesquecível, 

uma experiência sem paralelo na vida.”

João Bosco dos Santos, Vencedor do Prêmio de Ouro, 
Rigorosa Disciplina Financeira, Paracatu

“Os nossos valores nos unem como a uma família, 
e falar disto é fundamental. Todos precisamos 

nos inspirar em exemplos para colocar os nossos 
valores em ação, mostrando à nossa gente 

que eles – os valores – não são meras palavras 
escritas em uma página qualquer.”

John Kauffman & Roberto Villa, Vencedores dos Prêmios de Ouro 
& Prata, as Pessoas em Primeiro Lugar, Fort Knox & Maricunga

Os Prêmios Vivendo Nossos Valores visa celebrar a nossa gente, as culturas, o patrimônio 
singular e as tradições que caracterizam a Kinross e a nossa família global.

Nossos valores são uma parte integrante daquilo que faz da Kinross 
um lugar muito especial para se trabalhar, e os PVNVs representam 
uma enorme oportunidade de aprender mais sobre como tais valores 
são “vivenciados” todos os dias em nossas operações ao redor 
do mundo. Cada um que foi indicado deve sentir-se muito orgulhoso 
das suas realizações.

Além da cerimônia de premiação, os vencedores também fi zeram 
jus a um jantar de boas-vindas a bordo de um cruzeiro nas ilhas 
de Toronto, a uma excursão do nosso escritório central que incluiu 
discussão em grupo sobre os nossos valores serem tão importantes, 
a uma visita ao Museu Real de Ontário e a um dia inteiro nas 
Quedas de Niágara.

Jim Swigart (Contramestre Geral de Processamento 
de Minério, Round Mountain) com sua esposa Kimberley

Jeff Regan (Supervisor Serviços 
de Apoio às Operações na Mina, 

Kettle River – Buckhorn) e sua esposa 
Darlene no barco de cruzeiro
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Ivan Demko 
(Auto-Eletricista, Kupol) 
e sua esposa Aleksandra

em Niagara Falls

Nolo Aguilera e seu fi lho Álvaro

Os vencedores PVNV em Niagara Falls depois de passearem no 
Maid of the Mist – um passeio de barco que permite aos turistas 

navegarem próximo à base das quedas

Da esquerda para a direita: Nolo Aguilera (Eletricista, 
La Coipa) com Roberto Villa (Chefe Relações com 

Funcionários, Maricunga) e sua esposa Viviana, no cruzeiro

VISITE A NOSSA PÁGINA DE 
INTRANET KINROSS CONNECTED 
PARA VER MAIS IMAGENS
A CELEBRACÃO DE PRÊMIOS 
VIVENDO NOSSOS VALORES 
DESTE ANO.



Em setembro, Brant Hinze (Vice-Presidente Executivo Operaçõs), Tim Baker (antigo Vice-Presidente Executivo Operações) e 
Jose Tomas Letelier (Vice-Presidente de Relações Externas, Chile) visitaram a mina de San Jose, localizada ao norte de Copiapó e na 
mesma região das minas La Coipa e Maricunga da Kinross. A mina de ouro e cobre San Jose é o local onde 33 mineiros chilenos fi caram 
confi nados desde 5 de agosto até 13 de outubro.

A Kinross apoiou os esforços de resgate desde o primeiro dia, tendo imediatamente enviado uma brigada de emergência de nove mineiros 
para o local. Também, fornecemos telefones via satélite, combustível para os geradores e veículos, alimentos para as equipes de resgate 
e para familiares dos mineiros soterrados, capacetes, luvas, calçados de segurança, trajes de trabalho, barracas e água potável. Parabéns 
a Ivan Gonzalez (Superintendente de Segurança, Maricunga) e José Bugueño (Superintendente de Saúde & Segurança, La Coipa), 
que lideraram as operações da Kinross de apoio ao resgate.

A KINROSS APÓIA 
OS ESFORÇOS DE RESGATE DOS 
MINEIROS CHILENOS SOTERRADOS

NOTICIAS DE TODA A 

KINROSS

Notícias de Eventos e de Êxitos 
da Nossa Comunidade Global.
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NOTA: Quando o Kinross World estava 
para ser impresso, todos os 33 mineiros 

chilenos soterrados foram salvos 
em extraordinária operação de resgate 

que cativo o mundo enteiro.

Da esquerda para a direita: Jose Tomás Letelier, 
Tim Baker, Ximena Matas (Intendenta da III 

Região do Chile), Brant Hinze e Rene Aguilar, 
o engenheiro de Codelco dirigindo os 

esforços de resgate

No segundo trimestre passado, a Kinross Aurelian recebeu do 
Ministério do Meio-Ambiente do Equador a Licença Ambiental para 
a concessão de La Zarza, aonde se localiza a jazida de Fruta del Norte 
(FDN). Tal licença permite que a Kinross prossiga com as atividades 
de perfuração, trabalhos de exploração avançada e melhorias na 
infraestrutura do acampamento principal, apoiando o desenvolvimento 
futuro do projeto aurífero de FDN. A Kinross é a primeira empresa 
mineradora do país a receber uma Licença Ambiental nos termos 
da nova lei de mineração equatoriana e demais regulamentos.

 “Parabéns à nossa equipe pelo fato de termos sido os primeiros, 
no setor, a receber esta licença,” disse Dominic Channer 
(Vice-Presidente, Assuntos Externos e Responsabilidade Corporativa, 
Equador). “A licença refl ete o nosso compromisso com elevados 
padrões ambientais a nível local e também como empresa.”

FRUTA DEL NORTE,
A PRIMEIRA MINA A RECEBER 
LICENÇA AMBIENTAL

O nosso acampamento em Fruta del Norte

Chuva e frio não desencorajaram a presença das mais de 
1.000 pessoas em Fort Knox no Dia da Família 2010. Os 
funcionários de Fort Knox e seus familiares puderam tentar a 
sorte peneirando ouro, sendo que também foram oferecidas 
excursões ao moinho, à mina e à ofi cina de manutenção.

Uma barra de ouro valendo mais do que $300,000 foi 
apresentada, juntamente com veículos de emergências de 
Fort Knox. As crianças gostaram dos capacetes de brinquedo 
gratuitos e de várias guloseimas. Também foi organizada 
uma exitosa coleta de alimentos para o Banco de Alimentos 
da Comunidade de Fairbanks.

DIA DA FAMÍLIA EM

FORT KNOX

Tim Welch (Mecânico de Manutenção de
Equipamento Móvel, Fort Knox) e Kayleen e Cherish Welch 

desfrutam do Dia da Família em Fort Knox
Membros da equipe “Nuggets” da Kinross após a sua renhida 

disputa de torneio em Anadyr

NOITE DE HÓQUEI NA

RÚSSIA 

No início do ano, no espírito de cooperação, e para continuar 
criando relacionamentos e boa vontade, a Kinross participou de 
um torneio de hóquei russo-canadense em Anadyr, Chukotka. 
Os “Nuggets” da Kinross, com um plantel internacional de russos, 
canadenses e americanos, enfrentaram na fi nal uma equipe 
da Região de Anadyr. A equipe de Anadyr marcou o gol de 
ouro nos descontos do emocionante jogo, ganhando por 5 - 4. 
A Kinross e os organizadores de Anadyr esperam fazer 
do torneio um evento anual.

14



Dvoinoye é uma propriedade com minérios de alta qualidade 
localizada perto da nossa operação Kupol

A Kinross completou a aquisição da propriedade de Dvoinoye, 
na Rússia, em 27 de agosto, incorporando na carteira de ativos um 
novo projeto de alta qualidade. Ela se localiza aproximadamente a 
100 km ao norte de nossa operação Kupol. Planejamos desenvolvê-la 
como mina subterrânea e pensamos transportar minério para 
processamento em nossa planta de Kupol.

Para nós, é um prazer acolher em nossa família global os atuais 
funcionários de Dvoinoye, e estamos fazendo um grande progresso 
ao levar adiante alguns planos de desenvolvimento: o nosso 
programa de exploração está em andamento, a construção de uma 
estrada para todas as estações climáticas teve início e um 
acampamento temporário foi construído.

Em julho, a Kinross também adquiriu os direitos plenos com relação 
à licença de exploração das áreas leste e oeste adjacentes ao sítio 
da mina Kupol. Esta transação consolida ainda mais a nossa posição 
em um região promissora no Extremo Oriente russo.

A KINROSS ADQUIRE A RICA

PROPRIEDADE 
DE DVOINOYE

PARACATU
EM PRIMEIRO LUGAR NA 
EXTRAÇÃO DE MINÉRIO

Espera-se otimizar 
a recuperação de ouro 

com a planta SARE 
em Maricunga

Em junho de 2010, a Kinross aprovou a construção de uma 
planta para o processo SARE (SART na sigla em inglês para 
Sulfetização, Acidifi cação, Reciclagem e Engrossamento) na 
operação Maricunga, constituindo-se na primeira planta deste 
tipo no Chile.

Parabéns à equipe Kinross de Serviços Técnicos, incluindo 
Solange Rojas (Metalúrgica Sênior, Maricunga), Kevan Ford 
(Diretor de Metalurgia) e Rob Henderson (Vice-Presidente 
Sênior, Serviços Técnicos), que têm avaliado e testado a 
tecnologia SARE para ter certeza de que a mesma é de fato 
apropriada ao minério de Maricunga.

Espera-se otimizar a recuperação de ouro com a planta 
SARE, removendo cobre da solução de lixiviação, adicionando 
aproximadamente 10.000 onças equivalentes de ouro 
da produção anual de cobre e reduzindo signifi cativamente 
o consumo de reagentes.

O PROJETO PLANTA DE 
PROCESSO SARE COMEÇA EM 

MARICUNGA

Em Julho de 2010, Jose Freire (Vice-Presidente Regional, Brasil) 
recebeu um prêmio do editor da revista “Minérios & Minerais,” 

uma das publicações mais respeitadas de mineração no Brasil. 
Paracatu foi considerada pela revista a mina brasileira número 

um em termos de minério extraído em 2009.
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REUNINDO OS 

NOSSOS LÍDERES

Em 14 e 15 de junho, a Kinross realizou a sua Terceira Cúpula 
Anual de Líderes em Toronto, um evento que reúne os 60 principais 
líderes da nossa empresa para discutir o futuro da Kinross – os 
desafi os, as oportunidades e as estratégias que nos farão avançar. 
O Presidente e Diretor-Executivo Tye Burt abriu a cúpula com 
uma apresentação de boas-vindas na qual discorreu sobre a nossa 
visão e o nosso progresso, seguindo-se apresentações sobre 
o plano estratégico de negócios de cada operação para 2011 e uma 
visão geral dos nossos projetos e iniciativas de exploração. No 
segundo dia, o grupo discutiu como é quê se demostra a grande 
liderança na Kinross, identifi cou as principais prioridades 
estratégicas e os planos de ação para alcançá-las, e participou 
de uma animada seção de Perguntas e Respostas com a 
Equipe Sênior de Liderança. O encontro culminou com a cerimônia 
de Premiação Vivendo Nossos Valores (ver páginas 9 a 12).Foto do Grupo tirada na Cúpula 2010 de Líderes, em Toronto

Os membros da comunidade local de Los Encuentros 
na turnê em Fruta del Norte, Equador

Em 13 de junho, 26 membros da comunidade local de Los Encuentros, 
Distrito de Yantzaza, visitaram o projeto Fruta del Norte, no Equador, 
para saber mais sobre os seus programas ambientais. Para 
adquirir uma compreensão ainda mais completa do projeto, tiveram 
a oportunidade de participar de várias ofi cinas: mineração básica, 
exploração inicial e avançada, produção, construção e desenvolvimento, 
processos de mineração, perfuração e uso de explosivos, e 
desativação de minas. Aprenderam também sobre as práticas de 
mineração responsável, tais como a implementação de controles 
ambientais e de sistemas de gestão de resíduos.

Jornalistas de Zamora Chinchipe visitam FDN

MEMBROS DA COMUNIDADE 
E JORNALISTAS VISITAM 

FRUTA DEL NORTE

Em 29 de agosto, foi a vez de 32 jornalistas de Zamora Chinchipe 
visitarem Fruta del Norte para saber mais sobre o projeto e conhecer 
as instalações do campo de Las Peñas. Estiveram na creche, nas 
plataformas de perfuração e nas estações de tratamento de água, 
a fi m de obter melhor compreensão das atividades locais. A visita 
fez parte dos treinamentos propostos pela Associação de Jornalistas 
de Yantzaza aos jornalistas locais e estudantes de comunicação.
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Os alunos de 
quarto grau Liam 

Chamberlin e 
Perry Walling 

com Rick Rose 
(Especialista 
Ambiental, 

Kettle River – 
Buckhorn)

KETTLE RIVER – 
BUCKHORN 
COMEMORA O DIA DA ÁRVORE

FORT KNOX, KETTLE 
RIVER – BUCKHORN 
E ROUND MOUNTAIN
FAZEM COMPETIÇÃO EM PROVAS 
DE RESGATE EM MINAS

Membros das Equipes de Resgaste em Minas de Kettle River – Buckhorn 

Equipes de Resgaste de Round Mountain

Em julho, nossas Equipes de Resgate em Minas de Fort Knox, Kettle River – Buckhorn e Round Mountain puseram em ação o nosso 
valor as pessoas em primeiro lugar, ao competirem em Provas Nacionais de Resgate em Minas, em Nevada. Durante as mesmas, 
as equipes testaram os seus conhecimentos sobre combate a incêndio, içamento, materiais perigosos, procedimentos médicos de resposta 
a emergências e muito mais. Fort Knox fi cou em segundo lugar em cordame de estações e em terceiro em içamento com cesto, enquanto 
Round Mountain fi cou em segundo em emergências medicas, combate a incêndio e avaliação da situação de emergência.

Parabéns à Kettle River – Buckhorn por ajudar a organizar 
a bem-sucedida comemoração do Dia da Árvore para os alunos 
do quarto grau do Condado de Ferry. O evento teve lugar 
no Sitio de Reclamação da Mina Lamefoot, que foi recuperado 
em 2008-2009. Mais de 70 estudantes locais estiveram no 
evento do Dia da Árvore, aonde participaram de competições, 
demonstrações e várias sessões de educação ambiental.

CELEBRANDO O DIA DO 
TRABALHADOR MINEIRO 
NO CHILE

Em agosto, os nossos funcionários de La Coipa e Maricunga 
celebraram, em um evento especial em Copiapó, 

o Dia do Trabalhador Mineiro (um feriado anual no Chile) 
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Membros das Equipes de Resgaste em Minas de Kettle River – Buckhorn 

O apoio da Kinross aos cafeicultores próximos a
Fruta del Norte é um exemplo do compromisso que temos com a 

responsabilidade corporativa aonde quer que atuemos

A KINROSS RECONHECIDA POR SUA 

RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA 

A NOVA VIDA ÚTIL DA MINA DE 

ROUND MOUNTAIN

O equipe de trabalho pesado da Kinross em Round Mountain
Na fi la de trás (Da esquerda para a direita):

Rick Cruea – Gerente de Manutenção
Tinker Evans – Assistente Administrativo

Ryan Harris – Engenheiro Ambiental
Clay Self – Engenheiro Ambiental

Mike Egosque – Supervisor de Engenharia
Randy Burggraff – Gerente Geral

Na fi la da frente (Da esquerda para a direita):
Greg Schoen – Superintendente de Meio-Ambiente

Gina Myers – Gestor Ambiental
Tracey Hall – Empregada Ambiental
Bruce Thieking – Gerente de Minas

Em 30 de junho, o Bureau de Gerenciamento de Terras dos 
EUA (BLM na sigla em inglês) emitiu um Registro de Decisão 
(ROD na sigla em inglês) aprovando o desenvolvimento de 
Round Mountain. O ROD, no caso, aprova a expansão da cava 
de Round Mountain, os potenciais aumentos na produção, 
o projeto adjacente de Gold Hill, e as instalações necessárias 
às futuras operações. De acordo com o BLM, o plano de 
desenvolvimento irá aumentar os limites de Round Mountain por 
mais de três mil acres e adicionar mais 4.928 acres para 
acomodar as instalações propostas para Gold Hill. “Tocamos 
o chão correndo neste negocio da expansão e ansiamos 
por muitos anos mais na vida da mina,” disse Randy Burggraff 
(Gerente Geral, Round Mountain).
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Em setembro, a Kinross entrou para o Index Dow Jones de 
Sustentabilidade na América do Norte (DJSI North America), 
o qual busca acompanhar os líderes em sustentabilidade entre 
as maiores empresas da América do Norte.

 “Esse reconhecimento é um tributo aos nossos funcionários 
e ao seu compromisso com o valor fundamental da cidadania 
corporativa exemplar,” disse James Crossland (Vice-Presidente 
de Relações Externas e Responsabilidade Corporativa). 
 “Estabelecemos altos padrões para gerenciar a responsabilidade 
corporativa no conjunto das nossas operações e procuramos 
sempre nos basear no histórico de boa vizinhança que 
cultivamos nestes diversos locais.”

No início do ano, a Kinross também foi nomeada um dos 
 “50 Melhores Cidadãos Corporativos do Canadá” pela 
Corporate Knights, uma revista canadense com foco em 
responsabilidade corporativa. Também, pelo segundo ano 
consecutivo, foi apontada como estando entre as 
 “50 Corporações Mais Socialmente Responsáveis” pela 
Pesquisa Jantzi e a revista Maclean’s do Canadá.



LEIA O NOSSO RELATÓRIO DE 
RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 2009
O Relatório de Responsabilidade Corporativa 2009 cobre o progresso da nossa empresa nos últimos 
dois anos com relação a observar o intransigente compromisso com a responsabilidade corporativa, 
viver O Jeito Kinross e ser um bom vizinho nas comunidades aonde operamos.

Visite http://takingresponsibility2009.kinross.com para ler o Relatório.

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 e francês.

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


