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O JEITO KINROSS: 
DEFININDO AS MELHORES PRÁTICAS; 

PRODUZINDO RESULTADOS

OUTUBRO DE 2012 CONECTANDO NOSSA GENTE E NOSSOS LUGARES

11a Edição
CONTEÚDO 
• Apresentando J. Paul Rollinson, novo CEO da Kinross
• O Jeito Kinross para Operações, Manutenção e Planejamento de Mineração
• Celebrando os vencedores dos Prêmios Vivendo Nossos Valores em Toronto
• Kinross no mundo 

 e mais…
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MENSAGEM DO 

CEO

NA CAPA: Karl Gresko (Técnico em Pneus) 
trabalha em um pneu de caminhão em Fort Knox 

Mensagem de boas vindas do novo CEO 
à 11a Edição do Kinross World

É um grande prazer fazer esta introdução ao Kinross World.

As últimas semanas foram, em termos de ocupação, bastante 
intensas em nossa Companhia, e certamente também para mim.

Tive a honra de ter sido nomeado CEO da Kinross pelo Conselho 
de Administração, em 1o de agosto. De imediato, passamos à ação, 
apresentando ao mercado os nossos resultados fi nanceiros do 
segundo trimestre, promovendo Brant Hinze a Presidente e 
COO, juntamente com outras mudanças na gerência sênior, e 
anunciando iniciativa de redução de custos que abrange o 
conjunto da empresa.

Estou na Kinross desde 2008. Trata-se de uma grande Companhia, 
caracterizada por uma forte base de operações e projetos, uma 
cultura cujos alicerces são os nossos quatro valores fundamentais, 
um sólido histórico na questão da segurança e uma bem merecida 
reputação por sua liderança em responsabilidade corporativa.

Mais importante ainda, contamos a nível global com uma 
impressionante equipe de pessoas. Sinceramente, acredito que a 
Kinross possui em seus quadros alguns dos melhores profi ssionais 
do setor de mineração e estou verdadeiramente animado e 
emocionado pela oportunidade de liderar esta equipe.

Este é um momento difícil para a nossa indústria e para a Kinross, 
e de grandes desafi os para cada um de nós. Recentemente, 
fi camos fracos no que diz respeito a algumas das principais áreas 
de execução e entrega de resultados. Temos sido cobrados pelos 
nossos investidores e o preço das nossas ações tem sofrido. 
Precisamos trabalhar juntos para mudar o rumo das coisas e 
recuperar a nossa posição de líder da indústria.

Para isto, acredito que temos de nos concentrar em três 
prioridades fundamentais, as quais delineei na reunião com os 
funcionários na primeira semana de agosto.

Primeiro, precisamos administrar com vista a obter valor. 
Isto se aplica tanto para as nossas operações correntes quanto 
para os nossos projetos de crescimento. Nosso foco será otimizar 
o fl uxo de caixa livre e levar o nosso processo de otimização do 
capital e de projetos ao próximo patamar. Para que se chegue lá, 
tomamos uma iniciativa de redução de custos que abrange o 
conjunto da empresa, com foco na redução de custos operativos, 
de capital e outros custos dentro da organização. 

Brant Hinze irá liderar esta iniciativa com o meu forte apoio. Estou 
pedindo para que cada funcionário faça tudo o que for necessário, 
em um esforço comum para cortar custos. Isto pode signifi car 
fazermos as coisas de forma diferente do que foi feito no passado 
e a possibilidade de sermos confrontados com algumas decisões 
duras ao longo do caminho. Mas estes são tempos difíceis para a 
indústria e para a nossa Companhia.

Segundo, temos de renovar o foco nos fundamentos. 
Coletivamente, precisamos ter a certeza de estar cumprindo com 
as principais métricas em nossas operações, base do nosso 
negócio. Isto signifi ca fazer com que todas funcionem plenamente. 
É fundamental que alcancemos os nossos objetivos, cumprindo de 
forma consistente os nossos compromissos e sendo responsáveis 
por nossas ações.

Terceiro, precisamos exercitar a disciplina no 
desenvolvimento dos nossos projetos. Isto signifi ca uma 
abordagem mais deliberada e conservadora da nossa carteira de 
projetos, o que é prudente, dados os desafi os enfrentados pela 
nossa Companhia e a indústria da mineração em geral. Por 
exemplo, agora mesmo estamos considerando opções de moendas 
de menor escala tanto para Tasiast como para Lobo-Marte. 
Precisamos assegurar que temos ambos – a escala correta e a 
sequência para os nossos projetos – adequadamente dentro da 
realidade da nossa indústria e do mercado, e adequadamente 
dentro do quadro estrito de alocação de capital que 
estabelecemos.

Como se pode ver, temos muito trabalho pela frente. Este 
é um momento crucial para a Kinross, mas também pleno de 
oportunidades. Acredito que, se mantivermos o foco e 
trabalharmos juntos como equipe, iremos voltar ao rumo certo.

Por fi m, quero frisar que, em tudo aquilo que fi zermos, deveremos 
sempre trabalhar com segurança e tendo como guia os nossos 
quatro valores fundamentais – as pessoas em primeiro lugar, a 
cidadania corporativa exemplar, a cultura de alto desempenho e a 
rigorosa disciplina fi nanceira.

J. Paul Rollinson 
CEO
Kinross Gold Corporation

rigorosa disciplina fi nanceira.

“Este é um momento crucial 
para a Kinross, mas também pleno 

de oportunidades”. 

Brant Hinze nomeado Presidente e COO; papéis expandidos 
para outros executivos

Em 9 de agosto, J. Paul Rollinson (CEO) anunciou que Brant Hinze, ex-Vice-
Presidente Executivo e COO, havia sido nomeado Presidente e COO. “Desde que 
chegou à Kinross, Brant implantou um novo nível de responsabilidade em nossas 
operações. Estamos agora na expectativa de que ele lidere as iniciativas para melhorar o 
desempenho em toda a organização, como o próximo passo em nosso processo de 
otimização de capital e projetos”, disse J. Paul Rollinson.

Para simplifi car a estrutura administrativa e melhorar a efi ciência na tomada de decisões, 
a Kinross anunciou também outras duas nomeações na gerência sênior. Geoff Gold, 
ex-Vice-Presidente e Diretor Executivo de Assuntos Jurídicos, vai se tornar Vice-
Presidente e Diretor Executivo de Desenvolvimento Corporativo e Assuntos Jurídicos, 
acrescentando, portanto, o desenvolvimento corporativo às suas atuais responsabilidades 
como CLO.

James Crossland, ex-Vice-Presidente Executivo de Relações Externas e Responsabilidade 
Corporativa, vai se tornar Vice-Presidente Executivo de Assuntos Corporativos. Ele irá 
incorporar Relações com os Investidores ao seu atual portfolio de responsabilidades, 
o que inclui Relações Governamentais, Meio Ambiente, Responsabilidade Corporativa, 
Licenciamento de Grandes Projetos e Comunicações Corporativas.

Conheça o nosso novo CEO: J. Paul Rollinson  

• Nomeado CEO em 1o de agosto de 2012
•  Nomeado Vice-Presidente Executivo de Desenvolvimento 

Corporativo em setembro de 2009
•  Incorporou-se à Kinross como Vice-Presidente Executivo de 

Novos Investimentos em setembro de 2008
•  Antes de integrar a Kinross, foi Chefe Adjunto do Banco de 

Investimento da Scotia Capital e liderou o seu grupo de mineração 
•  Possui uma longa carreira em operações e transações de 

mineração, praticamente em todas as regiões mineradoras 
do mundo, incluindo a América do Sul, América do Norte, 
África e Rússia

• Casado, com três fi lhos

 Educação:
• Bacharelado com distinção em Geologia pela Laurentian University
• Mestrado em Engenharia de Mineração pela McGill University CEO J. Paul Rollinson em Toronto

2

CEO J. Paul Rollinson (mais à esquerda) visita Round Mountain com (da esquerda para a direita): Randy Burggraff (VP e Gerente Geral, 
Round Mountain), Brant Hinze (Presidente e COO), Mark Ioli (VP e Gerente Geral, Kettle River-Buckhorn) e Lauren Roberts (VP Regional, 

América do Norte)

James Crossland (Vice-Presidente Executivo de 
Assuntos Corporativos)

Geoff Gold (Vice-Presidente Executivo de 
Desenvolvimento Corporativo e CLO)



FOCO 

NA SEGURANÇA

No início deste ano, o primeiro workshop de Saúde & Segurança 
no Trabalho foi realizado em Toronto. Líderes regionais e 
corporativos de toda a Kinross, em ambas as áreas, se reuniram 
para formalizar o modelo regional, tornar claros os papéis 
corporativos e regionais, analisar e priorizar os padrões 
corporativos requeridos e alinhar as metas de base da Companhia. 
As discussões incluíram as principais áreas de foco, como a 
gestão de crises, a execução de projetos de capital, a higiene 
industrial e a gestão de riscos críticos.

Como resultado deste workshop, os padrões corporativos aos 
quais dão prioridade em Saúde & Segurança no Trabalho foram 
formulados. O foco dos padrões situa-se na regionalização e na 
manutenção das expectativas de excelência em Saúde & 
Segurança no Trabalho, enquanto se oferece a cada local a 
fl exibilidade de alcançar os objetivos corporativos, adequando os 
seus programas às necessidades de seu ambiente de trabalho e 
força de trabalho, aí incluídas as práticas e as culturas locais.

Padrões principais foram revistos nos sistemas de gestão e quanto 
ao seu aspecto técnico, com a intenção de racionalizar e simplifi car 
o nosso processo de resolver os inconvenientes de uma política 
normativa centralizada. Tais padrões, que foram propostos em junho, 
vão fazer com que nos mantenhamos e atuemos com base em 
programas de Saúde & Segurança no Trabalho de primeira linha.

“Os novos padrões principais em Saúde & Segurança 
no Trabalho irão guiar as nossas regiões e sites quando 
os mesmos estiverem desenhando e implementando 

programas de segurança que funcionem melhor para eles 
e para o seu respectivo pessoal. Queremos estabelecer 
padrões elevados ao oferecer às nossas operações a 

fl exibilidade e a liberdade de que precisam para desenvolver 
programas inovadores de Saúde & Segurança no Trabalho 
e que atendam às suas necessidades – e esses padrões 

fazem exatamente isto.” 
– Bob Arnold (Vice-Presidente, Saúde & 

Segurança no Trabalho)

Howard Schmitt (Refi nador, Kettle River-Buckhorn) 
e Dan Graham (Refi nador/Operador de Desmontagem, Kettle 

River-Buckhorn) utilizando EPP em Kettle River-Buckhorn

Bob Arnold (Vice-Presidente, Saúde & Segurança no Trabalho) 
concedeu à Dvoinoye o Prêmio de Segurança no Trabalho 2011, 
depois que o site alcançou uma série de conquistas notáveis em 
matéria de segurança, ao longo do ano. Por exemplo, um ano inteiro 
sem acidentes notifi cáveis – uma melhoria signifi cativa em relação à 
Taxa Total de Ocorrência de Incidentes Notifi cáveis de 1,67 do ano 
anterior – e isto durante um ano muito produtivo de desenvolvim-
ento e construção. Dvoinoye também lançou vários programas de 
segurança proativos, incluindo simultaneamente o treinamento de 
implementação em gestão de riscos e a resposta a emergências.

Parabéns a Chris Chmura (Diretor do Projeto de Dvoinoye), 
Alexander Cherdantsev (Vice-Presidente de Meio Ambiente, 
Saúde & Segurança, Rússia), Nikolay Grigoriev (Diretor Geral 
Adjunto, CMGC), e a todos os membros da equipe de Dvoinoye.

Nota do Tradutor: CMGC: Chukotka Mining and Geological Company – 
Companhia de Mineração e Geológica Chukotka

Dvoinoye recebe Prêmio de 
Segurança Kinross 2011

Representantes da Kinross Rússia aceitam os prêmios de Aperfeiçoamento Continuo 
(AC) e Segurança no Trabalho em nome de Kupol e Dvoinoye. Da esquerda 

para a direita: Lou Naumovski (Vice-Presidente e Diretor Geral, Escritório de 
Representação de Moscou), Svetlana Sineva (Assesora Legal Geral, Rússia), 

Warwick Morley-Jepson (Vice-Presidente Regional, Rússia), Nikolay Grigoriev 
(Vice-Diretor Geral, CMGC), Claude Schimper (Vice-Presidente e Gerente 

Geral, Kupol), Chris Chmura (Diretor de Projetos, Dvoinoye), Roman Dyakonov 
(Assistente Executivo da Vice-Presidência Regional, Rússia)

E O PRÊMIO 
VAI PARA…
OS SITES DA KINROSS RECONHECIDOS 
POR SEU NOTÁVEL DESEMPENHO 

Em junho passado, Vice-Presidentes da Kinross de todas as partes do mundo viajaram para Toronto com o propósito de se reunir com a 
nossa Equipe de Liderança Sênior, na 5a Cumbre Anual de Liderança da Kinross. Durante a cumbre, a região da Rússia foi contemplada 
com dois prêmios em reconhecimento às suas realizações em Saúde & Segurança no Trabalho (ver página anterior) e Aperfeiçoamento 
Contínuo (AC).

La Coipa e Paracatu contemplados com prêmios em Finanças 

Em junho, a equipe de Finanças da Kinross realizou uma conferência global com a presença de membros das lideranças regionais neste 
setor. Durante a conferência, os prêmios anuais em Finanças foram designados a Paracatu pelo Melhor Desempenho em Relatório Financeiro 
e a La Coipa pelo Mais Aperfeiçoado Desempenho em Relatório Financeiro. Prêmios trimestrais para Relatórios Mais Aperfeiçoados das 
Informações Financeiras também são concedidos ao longo do ano.

Kupol é distinguida com honras 
em Aperfeiçoamento Contínuo

Paul Tomory (Vice-Presidente Sênior, Estratégia Operacional) 
distinguiu Kupol com o Prêmio Aperfeiçoamento Contínuo 2011. 
Neste ano, as iniciativas em AC de Kupol pouparam quase 
US$ 12 milhões em custos, um impacto positivo de mais de 
US$14/onça, mais que o dobro das poupanças previstas para 
o período. Kupol também criou uma cultura de Aperfeiçoamento 
Contínuo, que alcançou cada uma das mais importantes áreas 
do site, de serviços técnicos a operações da mina, e da planta à 
manutenção e à casa de força.

Parabéns a Claude Schimper (Vice-Presidente e Gerente Geral, 
Kupol), aos Gerentes de AC Igor Miasnikov e Jason Lever e a 
toda a equipe de Kupol.

Jeremy Brans (Vice-Presidente, Excelência Operacional), 
Warwick Morley-Jepson (Vice-Presidente Regional, Rússia), 
Claude Schimper (Vice-Presidente e Gerente Geral, Kupol), 
Paul Tomory (Vice-Presidente Sênior, Estratégia Operacional) 

e Brant Hinze (Presidente e COO) 

Paracatu recebe o Prêmio Melhor Desempenho em Relatório Financeiro 
2011. Da esquerda para a direita: Pier Fiorino (Vice-Presidente Assuntos 

Impositivos), Andrea Freeborough (Vice-Presidente, Controladoria), 
Julie Lam, Frederico Deodoro (Controladoria, Brasil), Vicente Cantalice 
(Controladoria, Paracatu), Rob Chausse (Vice-Presidente, Controladoria de 

Operações), Mauro Ostwald (Diretor Assuntos Impositivos, Brasil)

La Coipa recebe o Prêmio Mais Aperfeiçoado Desempenho em Relatório 
Financeiro 2011. Da esquerda para a direita: Chirag Parikh (Gerente de 

Operações Contábeis, América do Sul), Julie Lam, Sandra Marshall (Diretora 
de Relatórios Financeiros, América do Sul), Arial Matus (Gerente de Finanças, 

Maricunga), Monica Brandau (Gerente, Assuntos Impositivos, Chile), 
Luis Parra (Gerente Geral da Kinross Servicios Limitada), 

Rob Chausse (Vice-Presidente, Controladoria de Operações), 
Pier Fiorino (Vice-Presidente Assuntos Impositivos)
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...signifi ca ser um 
bom vizinho nas 

comunidades 
aonde nos 

encontramos

...cria um 
ótimo lugar para 

se trabalhar 

...é inovação 
através do trabalho 

em equipe 

...é aperfeiçoamento 
contínuo em ação 

...signifi ca assumir a 
responsabilidade

...signifi ca viver os 
nossos valores

...signifi ca 
transformar o 
bom em ótimo

q p

...signifi ca esforçar-se 
por resultados de 

primeira linha 

...está refl etido no 
compromisso e na 
paixão do nosso 

pessoal 

FAZENDO CERTO:  
O JEITO KINROSS

O Jeito Kinross ao mesmo tempo defi ne a nossa cultura e 
padroniza as melhores práticas no conjunto da Companhia.

Introduzido há vários anos atrás, o Jeito Kinross defi niu a cultura da 
nossa Companhia pelo propósito central que temos de liderar o 
mundo na geração de valor através da mineração responsável e 
pelos nossos quatro valores fundamentais. 

Desde então, temos adotado O Jeito Kinross em um nível mais 
operacional, traduzindo o conceito em ações reais que podem ser 
aplicadas às nossas responsabilidades no dia-a-dia do trabalho.

Temos acolhido as melhores práticas – tudo, desde a forma como 
executamos nossos programas de manutenção até o modo como 
administramos as nossas iniciativas de responsabilidade 

corporativa – e as transformando em procedimentos padronizados 
que podem ser replicados em nível local, por toda a Companhia, a 
fi m de melhorar o nosso desempenho.

Nas páginas seguintes, você irá encontrar vários exemplos 
específi cos do Jeito Kinross para Operações que têm produzido 
resultados animadores. Iniciados no nível corporativo, mas levados 
e implementados ao nível local, estes programas – o Jeito Kinross 
para Manutenção, o Jeito Kinross  para Planejamento de 
Mineração e o programa de AC – têm ajudado a melhorar os 
nossos resultados.

Ahmed Yaya (Engenheiro 
Metalúrgico Sênior, Tasiast)

Justice Akramah (Supervisor 
Eletricista Sênior, Chirano)

Por exemplo, após o exercício de CNR, 
os principais indicadores de desempenho 
para a frota de 793 caminhões se viram 
enormemente melhorados na comparação 
com os resultados de 2011, incluindo a sua 
maior utilização. Isto resultou em novo 
recorde de toneladas por hora alimentadas a 
moenda da Planta 2 da Usina de Paracatu.

Conheça a nossa realidade: Das brocas 
de diamante às barragens de Paracatu 

“Conheça a Nossa Realidade” (CNR) é um projeto desenvolvido 
pela equipe de AC para melhor entender a operação de Paracatu, 
e em um nível ainda mais detalhado, a fi m de ajudar a identifi car 
gargalos no sistema e, assim, pavimentar o caminho para um 
funcionamento mais efi caz em Paracatu.

Lançado em 2010, o projeto CNR consiste de duas partes:

-  Parte I: envolve construir, de forma 
exaustiva, uma base de dados sobre todos 
os aspectos da operação e criar um plano 
de ação apoiado nestes resultados 
preliminares.                                                                                                                                  

-  Parte II: é a fase de execução, na 
qual implementa-se um novo modelo 
operacional com base nas questões e 
prioridades detectadas na base de dados. 

Durante a fase de levantamento da base de dados, a equipe 
de AC passou cerca de seis meses realizando estudos exaustivos 
de todos os aspectos da operação de Paracatu – das “brocas de 
diamante às barragens”.

Jeremy Brans (Vice-Presidente, Excelência Operacional), Humberto Aquino 
(Vice-Presidente Regional, América do Sul) e Marcelo Pereira da Silva 

(Gerente, Excelência Operacional) seguram a lembrança do projeto “Conhecer 
a Nossa Realidade”         

Cláudio Freire (Gerente de Operações de Mina, Paracatu) 
e Leonardo Pereira (Gerente de Manutenção de 

Equipamentos Móveis, Paracatu) 

Joaquim Birro (Engenheiro de Segurança 
no Trabalho, Paracatu) contempla a mina

“O programa é uma revisão, do princípio ao fi m, do site e que 
estuda cada parte da operação desde a perfuração até fundir 
o ouro. Este nível de análise nos permite ver o grande cenário 

e determinar se os problemas são sintomas ou causas, e 
como eles se encontram ligados. Devido ao sucesso do 

nosso projeto “Conhecer a Nossa Realidade” em Paracatu, 
este modelo provavelmente irá formar a base de futuros 

projetos de AC”. 
– Jeremy Brans (Vice-Presidente, Excelência Operacional)

Plantas em Paracatu

O JEITO KINROSS 
EM OPERAÇÕES

Fundição de ouro em Paracatu
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Ultrassom aéreo (também conhecido como EU [marca de 
fábrica dos equipamentos]) é um instrumento usado para 
identifi car sons imperceptíveis ao ouvido humano. Fort Knox o 
utiliza para detectar vazamentos na entrada de ar do motor e 
sons anormais no mesmo, causados por válvulas soltas e 
turbocompressores em mau estado.

Imagem Infravermelha (também conhecida como IV) 
verifi ca a temperatura dos cilindros e do escape do motor. 
Altas temperaturas nos cilindros do motor podem ser 
indicativas de falha de ignição ou injetor defeituoso. A medição 
das temperaturas do escape pode ajudar a detectar conexões 
de alta tensão soltas, as quais criam calor devido à sua maior 
resistência. A câmera infravermelha pode mesmo encontrar 
conexões soltas no interior do motor, o que torna mais fácil e 
seguro para os técnicos localizarem problemas.

A tecnologia Matrikon usa sensores no maquinário para 
transmitir a um registrador, em tempo real, os dados a respeito 
da saúde do equipamento. O registrador de dados torna a 
informação legível e a envia para a expedição da manutenção 
através de Wi-Fi. Esta última recebe alertas quando as 
condições de uma máquina estão fora dos parâmetros 
predefi nidos para o seu bom funcionamento. A Matrikon 
mantém um histórico de todos os dados da máquina, dos quais 
o site pode dispor para estabelecer tendências quanto aos 
alertas e identifi car quando e onde estão ocorrendo.

Melhor Prática # 2: Manutenção Baseada na 
Condição dos Equipamentos em Fort Knox

Sob a liderança de Clint Nebecker (Superintendente de 
Manutenção de Equipamentos Móveis, Fort Knox) Fort Knox está 
aproveitando ultrassom aéreo, imagem infravermelha e tecnologia 
Matrikon para melhorar o seu processo de manutenção preventiva. 
Fazendo uso de tais tecnologias, o site pode monitorar a saúde 
dos equipamentos em tempo real e prever as necessidades de 
manutenção antes que se apresentem problemas.

Um dos alertas mais comuns que a expedição da manutenção recebe 
é sobre o aumento da temperatura do freio. Usando as tendências 
sugeridas pela tecnologia Matrikon, as equipes de manutenção 
descobriram que frenagens agressivas e sobrecarga nos caminhões 
de transporte podem causar superaquecimento dos freios. Estes 
problemas podem ser evitados, ajustando-se o treinamento dos novos 
condutores dos veículos de forma a assegurar que eles estejam bem 
versados nas técnicas adequadas de frenagem ou nos protocolos de 
carga dos caminhões.

Em Fort Knox, todos os caminhões de transporte usam a tecnologia 
Matrikon; e assim é com todos os equipamentos primários de 
carregamento, tais como pás mecânicas e carregadeiras. Atualmente, 
em cerca de 35 peças de equipamento há coleta de dados sobre a 
saúde da máquina, com o concurso da tecnologia Matrikon.

Em Fort Knox, o principal resultado e sucesso da Manutenção 
Baseada na Condição dos Equipamentos é a maior previsibilidade 
obtida quanto ao desempenho do equipamento. Utilizando todas estas 
técnicas, o setor pode antecipar as paradas para manutenção do 
equipamento e planejar as alternativas correspondentes, aumentando, 
enfi m, a sua disponibilidade.

Caminhão de serviços de 
manutenção em Fort Knox

Um caminhão Cat sobe 
uma rampa em Fort Knox

Preparando-se para substituir 
um pneu, em Fort Knox

Derek Lakey (Contramestre Geral Sênior, 
Manutenção de Equipamentos Móveis, Fort Knox) 

Um caminhão Cat entra na ofi cina 
MPLM em Round Mountain

O JEITO KINROSS EM  
MANUTENÇÃO
O Jeito Kinross em Manutenção corresponde ao conjunto que reúne as melhores práticas e os módulos de treinamento que foram 
desenvolvidos para fazer com que os nossos sites criem programas de manutenção de primeira linha. Ele é liderado pela Equipe 
Consultiva de Manutenção, presidida por Pat Filbin (Gerente, Manutenção Global) e composta por líderes de toda a Companhia. 
O sucesso do Jeito Kinross em Manutenção também depende da colaboração e criatividade de outros departamentos, tais como 
TI e Cadeia de Suprimentos.

A seguir, destacamos duas das melhores práticas do Jeito Kinross em Manutenção:

Melhor Prática # 1: Manutenção Preventiva na Linha de Montagem em Round Mountain

O processo de Manutenção Preventiva na Linha de Montagem (MPLM) em Round Mountain permite ao site servir-se de equipamentos 
por um período de quatro horas, o que possibilita melhor desempenho e um processo mais simplifi cado. O MPLM acontece em uma 
ofi cina separada, que opera com duas turmas em sistema de rodízio trabalhando em turnos de 12 horas, sete dias sim, sete dias não.

O processo consiste de três estações. A execução destas tarefas de manutenção de modo consecutivo produz muitos benefícios:

Para cobrir o horário de trabalho de quatro horas para todos os 
equipamentos, algumas tarefas já realizadas a cada 2.000 horas 
foram colocadas em uma rotatividade de 250 ou 750 horas. 
Balancear a carga de trabalho entre diferentes intervalos de 
manutenção preventiva nivela o trabalho requerido por turno e 
diminui o tempo de fadiga total do equipamento.

Um dos maiores sucessos do programa MPLM é que ele ampliou, 
para a maioria dos principais equipamentos, os intervalos de 
manutenção de 250 horas para 500 horas.

O programa MPLM também ajudou a reduzir o número total de 
casos de manutenção preventiva a 10 por ano, por equipamento. 
Isto não só reduz os custos, mas, o que é mais importante, mantém 
os equipamentos na mina ao invés de na ofi cina.

Congratulações a Neil Jensen (Gerente de Manutenção, Round 
Mountain), Chris Swanson (Superintendente de Manutenção 
Equipamentos Móveis, Round Mountain) e R.W. Carver 
(Coordenador Sênior de Planejamento, Round Mountain) e sua 
equipe por haverem montado este programa simplifi cado  – é 
inovador entre as Melhores Práticas da Kinross.

ESTAÇÃO 1 ESTAÇÃO 2 ESTAÇÃO 3

(2-3 mecânicos)
Limpar o equipamento antes que 
ele entre em serviço é a maneira mais 
efi caz de realizar inspeções e reduz 
signifi cativamente o tempo de 
manutenção e o risco de incêndio.

(4-5 mecânicos) 
Coletar amostras regulares de óleo junto 
com circuitos fechados de fi ltração 
prolonga a vida útil do óleo; a troca de 
óleo de tanques pequenos em intervalos 
regulares reduz a necessidade de mais 
adiante fazer trocas maiores e 
demandando mais tempo; e inspecionar 
e documentar o estado de bujões 
magnéticos permite que as equipes de 
manutenção detectem problemas antes 
que eles aconteçam.

(2 mecânicos)
A manutenção regular de 
equipamentos elimina o excesso de 
ordens de serviço e reduz a chance 
de ter que interromper as atividades 
mais adiante; e supervisionar os 
pneus permite que as equipes 
monitorem regularmente a vida útil 
dos pneus e antecipem as suas trocas 
com antecedência.

EST

nicos

1 hora de 
lubrifi cação 

2 horas de 
serviço 

mecânico 

7

1 hora de 
lavagem de 

equipamentos 
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Estimativa de Recursos e Reservas
Incorpora toda nova informação de exploração aos 
nossos modelos de recursos, para satisfazer os 
requisitos dos nossos relatórios

Caso de Desenvolvimento
Revisão de alto nível dos planos locais e regionais 
que afetam o valor dos nossos ativos. Sites e projetos 
que demandam US$ 20 milhões ou mais em 
investimentos apresentam casos de desenvolvimento que 
são primeiramente revisados pelos Comitês Regionais 
de Capital e, na sequência, pelo Comitê Corporativo 
de Capital.

Caso-Alvo
Está baseado no processo da Kinross de otimização de 
projetos e capital. O Comitê Corporativo de Capital 
determina quais Casos de Crescimento passam à fase de 
Caso-Alvo. Por este último entenda-se um abrangente 
plano estratégico e fi nanceiro para cobrir a vida da mina, 
revisado por fi rmas externas, e que é utilizado para medir 
a nossa capacidade de criar valor e identifi car 
oportunidades e pontos fracos. O desenvolvimento do 
Caso-Alvo envolve muitas pessoas diferentes nos sites, 
incluindo as que lidam com ou estão alocadas em: 
Licenciamento, Relações com a Comunidade e Governo, 
Planejamento de Mina, Finanças, RH, Riscos, Saúde & 
Segurança no Trabalho e Meio Ambiente.

Planejando e Orçando 
Esta etapa oferece o mais alto nível de detalhe do 
planejamento e controle.

Cava subterrânea 
em Chirano

Cava a céu aberto em Chirano

Allen Smith (Mecânico, Kettle River-Buckhorn), 
Chuck Blasey (Superintendente de Mina) e Jake Kartchner 

(Perfurador, Kettle River-Buckhorn)

O JEITO KINROSS 
EM PLANEJAMENTO 
DE MINERAÇÃO
O novo e melhorado Plano Estratégico de Negócios 

Em 2010, o processo de Planejamento Estratégico de Negócios (PEN) na Kinross foi revisto de forma a tornar o ciclo anual de planejamento mais 
efi ciente. Anteriormente, o PEN focava apenas nos aspectos técnicos da mineração – agora é um processo estratégico que foca no negócio como 
um todo, sendo utilizado para priorizar as alocações de capital.

O processo do PEN é parte integrante da Kinross, uma vez que envolve quase todos os aspectos do nosso negócio, alinhando o ciclo de 
planejamento da Kinross, desde as atualizações de Recursos e Reservas e cenários estratégicos, até orçamentos. Este processo desenvolve uma 
estratégia para tornar robusta a “vida útil da mina” em cada local ou projeto, e serve de base informativa para a estratégia global da Companhia.

O Processo de PEN: 

O novo processo de PEN foi racionalizado, tornou-se mais 
transparente (permitindo aos sites compreender o processo de 
tomada de decisões no qual casos são aprovados) e, mais 
importante ainda, está estruturado para que tenhamos a certeza de 
estar propondo as discussões estratégicas corretas.

Congratulações a Scott Hicks (Diretor, Planejamento Estratégico de 
Negócios) por seus esforços em supervisionar a implementação do 
novo processo de PEN. Também, aos “proprietários” locais e 
regionais a quem se deve o fato de ter este esforço signifi cativo 
desempenhado um papel decisivo no apoio ao novo processo.3

2
1

4

“O novo processo de PEN passou de ferramenta técnica à 
estratégica e que hoje abrange todos os aspectos de nosso 

negócio. Ele proporcionou um novo nível de clareza aos 
nossos projetos, permitindo priorizar e gerenciar os nossos 

investimentos de capital de forma mais efi ciente”. 
– Alan Pangbourne (Vice-Presidente de Projetos, 

América do Sul)
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Modelo em 3D da nova Cava de West Branch 
mostrando estruturas rochosas (de várias litologias)
Lawrence Aboagye (Geólogo de Exploração de 
Recursos, Chirano) (sentado) e Mouhaedou Med 
Mahmoud (Geólogo de Exploração, Mauritânia) 

trocam ideias sobre seção transversal, mostrando a 
estratifi cação das rochas em um modelo de recursos

Mineração em Paracatu

Visão aérea de Kupol

Medindo a profundidade de um buraco 
recentemente perfurado antes de colocar 

explosivos em Tasiast

Estamos extraindo mineral conforme o planejado?

Quando pensamos na produtividade de uma mina, tendemos a pensar 
em toneladas de mineral extraído e onças de ouro produzidas. O que 
nem sempre pensamos é de onde este material procede. Planejava-se 
extraí-lo? Ou estávamos guardando para o próximo ano e, portanto, o 
incluindo em nossas previsões de produção?

A Reconciliação espacial é um novo indicador chave de 
desempenho (KPI), que avalia a produtividade de uma mina ao 
comparar as toneladas de mineral efetivamente extraída ao que 
havia sido planejado. Fazendo uso do KPI, podemos avaliar o 
desempenho de uma mina em bases mensais e anuais, e conforme 
o plano vai sendo seguido.

“A reconciliação espacial nos 
permite medir de forma mais 
acurada o rendimento de uma 
mina. Não se trata somente de 
toneladas de mineral extraídas e 
de ouro produzido. Trata-se 
também de planejar com 
antecedência, para melhorar o 
nosso desempenho, alcançar as 
metas e assegurar que os planos 
serão seguidos no futuro”.  
– James Bowman 
(Engenheiro-Chefe de Mina, 
Fort Knox)

A reconciliação espacial mede a diferença entre os totais das 
toneladas extraídas e previstas. Mas também o faz comparando 
se as toneladas extraídas são de fato provenientes de onde, dentro 
da mina, estavam supostas de existir e constavam no plano. Isto 
permite à operação saber quão bem este último está sendo 
seguindo. Constatada uma diferença signifi cativa entre o que foi 
extraído e o que foi planejado, os planos podem ser ajustados para 
refl etir com mais precisão a operação. Quando os planos estão 
mais bem alinhados com a operação e metas realistas foram 
fi xadas, o rendimento aumenta e o planejamento se reforça. 



CELEBRANDO OS 
NOSSOS VALORES E 
A NOSSO PESSOAL

Em Toronto, durante a quarta celebração anual dos Prêmios Vivendo os Nossos Valores (LOVA, na 
sigla em inglês), no dia 26 de junho passado, a Kinross prestou homenagem aos seus empregados 
mais exemplares, os quais refl etem e vivem os nossos quatro valores: as pessoas em primeiro lugar, 
a cidadania corporativa exemplar, a cultura de alto desempenho e a rigorosa disciplina fi nanceira.

Este ano, atingimos a cifra recorde de 2.600 indicações vindas de todo o Mundo Kinross. Este 
signifi cativo número expressa a dedicação e o compromisso dos nossos funcionários com relação 
aos quatro valores da Kinross.

Congratulações a todos os ganhadores nas categorias Ouro e Prata deste ano! 

Amadou Cheikh Abdoulaye Djigo (Ganhador Categoria Prata, As 
Pessoas em Primeiro Lugar) e Winer Bravo (Ganhador Categoria 

Prata, Cidadania Corporativa Exemplar) na festa do PVNV

Fila de trás, da esq. à dir.: Luke Jalsevac (Gerente, Estratégia Operacional, Toronto), Winer Bravo (Chefe de Relações Comunitárias, FDN), 
Amadou Djigo (Expedidor de Mina, Tasiast), Evgeniy Turko (Superintendente de Mina, Dvoinoye), Claudio Ahumada (Gerente de Explorações, La Coipa), 

Tyron Cheek (Mecânico de Moenda, Fort Knox)
Fila da frente, da esq. à dir.: Devin Harbke (Engenheiro Ambiental Sênior, Kettle River-Buckhorn), María Ester Gallo (Opeardora de Mina 3, Maricunga), 

Theophilus Antwi-Baadu (Superintendente de Produção, Chirano), Elena Kuznetsova (Assistente de Logística e Abastecimento, Kupol), Rosilda Márcia Lima 
(Analista Sênior de Recursos Humanos, Paracatu), Danny Buelna (Contramestre Geral Eletricista, Round Mountain)

AS PESSOAS 
EM PRIMEIRO 
LUGAR

CULTURA 
DE ALTO 
DESEMPENHO

THEOPHILUS 
ANTWI-BAADU
Superintendente 
de Produção, 
Chirano  

WINER BRAVO 
Chefe, Relações 
Comunitárias, 
Fruta del Norte

ELENA KUZNETSOVA
Assistente de Logística 
e Abastecimento, 
Kupol

CIDADANIA 
CORPORATIVA 
EXEMPLAR

CLAUDIO AHUMADA
Gerente de Explorações, 
La Coipa

JAMES DEVIN 
HARBKE
Engenheiro 
Ambiental Sênior, 
Kettle River-Buckhorn

LUKE JALSEVAC
Gerente, Estratégia 
Operativa, Toronto  

RIGOROSA 
DISCIPLINA 
FINANCEIRA

DANNY BUELNA
Contramestre 
Geral Eletricista, 
Round Mountain

ROSILDA 
MÁRCIA LIMA  
Analista Sênior de 
Recursos Humanos, 
Paracatu

AMADOU CHEIKH 
ABDOULAYE DJIGO 
Expedidor de Mina, 
Tasiast

EVGENIY TURKO
Superintendente de 
Mina, Dvoinoye

MARÍA ESTER 
GALLO
Operadora de Mina 3, 
Maricunga

TYRON CHEEK
Mecânico de Moenda, 
Fort Knox

Danny Buelna (Ganhador Categoria Ouro, 
As Pessoas em Primeiro Lugar) e Randy 

Burggraff (Vice-Presidente e Gerente Geral, 
Round Mountain) na festa do PVNV 

Theophilus Antwi Baadu (Ganhador 
Categoria Ouro,Cidadania Corporativa 

Exemplar), Elena Kuznetsova (Ganhadora 
Categoria Prata, Cidadania Corporativa 

Exemplar) e Winer Bravo (Ganhador Categoria 
Prata, Cidadania Corporativa Exemplar) mostram 

seus prêmios na festa do PVNV 

Festa do PVNV, Toronto 

Evgeniy Turko (Ganhador Categoria Ouro, 
Cultura de Alto Desempenho) e sua esposa 

Vera Turko na festa do PVNV

Jessica Harbke, Devin Harbke (Ganhador 
Categoria Prata, Rigorosa Disciplina Financeira) 
e Mark Ioli (Vice-Presidente e Gerente Geral, 

Kettle River-Buckhorn) 

Tyron Cheek (Ganhador Categoria Prata, Cultura de 
Alto Desempenho) e Dan Snodgress (Vice-Presidente 

e Gerente Geral, Fort Knox) 

Festa do PVNV, Toronto 

Rosilda Márcia Lima 
(Ganhadora Categoria Prata, As 
Pessoas em Primeiro Lugar) se 
dirige ao palco para receber o 

seu prêmio

Patrick Hickey (Vice-Presidente Regional, África 
Ocidental) e Amadou Cheikh Abdoulaye Djigo 

(Ganhador Categoria Prata, As Pessoas em Primeiro 
Lugar) na festa do PVNV 

Claudio Ahumada (Ganhador Categoria Ouro, Rigorosa Disciplina Financeira), 
María Ester Gallo (Ganhadora Categoria Prata, Cultura de Alto Desempenho) e 

Rolando Cubillos (Vice-Presidente e Gerente Geral, La Coipa) 
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Os ganhadores da Prêmios Vivendo os Nossos Valores - e um 
convidado de livre escolha de cada um deles - desfrutaram de 
uma viagem a Toronto que incluiu uma visita as Cataratas do 
Niágara e outras atrações turísticas ao redor. Foi uma ótima 
oportunidade para os nossos ganhadores compartilharem as 
suas histórias inspiradoras e seus sucessos particulares, além 
de discutirem o porquê de estes valores serem tão importantes 
para eles e para a Companhia.  

Visite a página Facebook da Kinross para ver 
mais fotos da viagem dos ganhadores a Toronto:  
www.facebook.com/kinrossgold.

CELEBRANDO 
OS GANHADORES 
DO PVNV

Ganhadores do PVNV e seus convidados a bordo de um cruzeiro no porto de Toronto 

Jessica e Devin Harbke (Ganhador Categoria Prata, Rigorosa Disciplina 
Financeira) nas Cataratas do Niágara 

Rosilda Márcia Lima (Ganhador Categoria 
Prata, As Pessoas em Primeiro Lugar) e seu irmão 

Rangel Teotônio de Lima no porto de Toronto 

Elena Kuznetsova (Ganhadora Categoria Prata, 
Cidadania Corporativa Exemplar) nas Cataratas do Niágara

María Ester Gallo (Ganhadora Categoria Prata, Cultura de Alto 
Desempenho) pronta para a “chuva” nas Cataratas do Niágara

Claudio Ahumada (Ganhador Categoria 
Ouro, Rigorosa Disciplina Financeira) e sua fi lha 

Sofi a Ahumada nas Cataratas do Niágara

Danny Buelna (Ganhador Categoria 
Ouro, As Pessoas em Primeiro Lugar) 

e sua esposa Deanna Buelna 
na festa do PVNV 

Winer Bravo (Ganhador Categoria Prata, Cidadania Corporativa 
Exemplar) e sua esposa Evelin Chavez nas Cataratas do Niágara

Francis Obu-Arkoh (Metalurgista Sênior de Produção, 
Chirano) e Theophilus Antwi-Baadu (Ganhador 
Categoria Ouro, Cidadania Corporativa Exemplar) 

no porto de Toronto  

Tyron Cheek (Ganhador Categoria 
Prata, Cultura de Alto Desempenho) 

e sua esposa Emily Cheek no 
porto de Toronto 

Evgeniy Turko (Ganhador Categoria Ouro, Cultura de Alto 
Desempenho) e sua esposa Vera Turko nas Cataratas do Niágara

Moussa Sy (Funcionário de Compras, Tasiast) 
e Amadou Cheikh Abdoulaye Djigo 

(Ganhador Categoria Prata, As Pessoas em 
Primeiro Lugar) no porto de Toronto 

Christen e Luke Jalsevac (Ganhador 
Categoria Prata, Rigorosa Disciplina 

Financeira) na festa do PVNV 
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KINROSS 
NO MUNDO 

Eventos e Histórias de Êxitos em
Nossa Comunidade Global

15

A KINROSS RECONHECIDA POR SEU COMPROMISSO COM A 

RESPONSABILIDADE CORPORATIVA

Uma vez mais a Kinross se encontra na lista das duas principais instituições canadenses que medem a responsabilidade corporativa. Pelo 
terceiro ano consecutivo, fomos nomeados pela revista Corporate Knights como um dos Melhores Cidadãos Corporativos do Canadá. 
Pelo quarto ano seguido, a revista Maclean’s nos apontou como estando entre os Top 50 do Canadá no quesito Empresa Socialmente 
Responsável. Estes reconhecimentos são indicativos do compromisso que temos com a aplicação do nosso valor fundamental de 
cidadania corporativa exemplar e do excelente trabalho das equipes de RC em toda a Kinross.

O EXPORT DEVELOPMENT 
CANADA (EDC) APRESENTA 
A KINROSS EM VÍDEO  
SOBRE RESPONSABILIDADE CORPORATIVA

Graças à nossa forte reputação em responsabilidade corporativa, 
a Kinross foi selecionada para fi gurar em vídeo promocional, 
e disponível online, do EDC sobre Responsabilidade Social 
Corporativa 2011. No vídeo, Ed Opitz (Vice-Presidente, 
Responsabilidade Corporativa) explica como a responsabilidade 
corporativa é parte fundamental da nossa estratégia de negócios e 
descreve a nossa relação de trabalho com o EDC como uma que 
promove as melhores práticas em responsabilidade corporativa. 
O EDC tem sido um importante parceiro das nossas operações 
na Rússia, especifi camente ao fi nanciar a aquisição da mina Kupol, 
oferecer as garantias necessárias ao encerramento e recuperação 
e desenvolver mecanismos de fi nanciamento corporativo no site. 

A Kinross recentemente anunciou a venda de 50% que 
detinha como participação não-operacional na mina de Crixás 
(Brasil) à atual operadora, Anglo Gold Ashanti.

Esta venda é consistente com a estratégia da Kinross de 
otimizar a sua carteira de ativos para aumentar o foco nas 
operações e projetos centrais, apresentando, assim, 
similaridade com a venda de outros ativos não-essenciais e 
não-operacionais em anos recentes. Estendemos os nossos 
agradecimentos a todos os colaboradores de Crixás por seu 
trabalho árduo e contribuições ao longo dos anos, e lhes 
desejamos boa sorte no futuro.

KINROSS VENDE 
SUA PARTICIPAÇÃO DE 50% NA MINA CRIXÁS

A moenda de Crixás à noite

KINROSS FIRMA ACORDO PARA ESTUDAR O 
DESENVOLVIMENTO DE UM CAMPO DE  

GÁS NA COSTA DA 
MAURITÂNIA

Em 18 de julho de 2012, uma subsidiária da Kinross fi rmou 
acordo de associação com a empresa de minério de ferro 
SNIM e a empresa estatal SOMELEC, ambas da Mauritânia –
para estabelecer uma nova empresa com o objetivo de 
promover a comercialização do campo de gás de Banda 
(localizado offshore na Mauritânia). O desenvolvimento do 
campo de Banda pode permitir um suprimento de gás natural 
de baixo custo para a indústria de mineração na Mauritânia. 
O acordo, um marco na evolução da indústria da mineração no 
país, compromete a Kinross a participar do estudo de um 
projeto em quatro fases de gás para produtores de energia.

James Crossland (Vice-Presidente Executivo,  Assuntos Corporativos), 
Paul Rollinson (CEO), Sid’ Ahmed Ould Cheikhna (Economista, 

Banco Mundial, Mauritânia), e Melainine Ahmed Tomy (Vice-
Presidente de Relações Externas, Mauritânia) representaram a Kinross e 

participaram da cerimônia de assinatura do acordo em Nouakchott

O vídeo pode ser visto no portal do EDC, na parte correspondente 
a relatórios de responsabilidade corporativa.
www19.edc.ca/publications/2012/2011csr/english/9-2.shtml
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KUPOL HOSPEDA 
UMA “OLIMPÍADA”  
PARA AS CRIANÇAS DO LUGAR

Em julho, oito crianças de Lamutskoye (uma vila de 119 pessoas, 
localizada cerca de 220 km ao sul de Kupol) visitou a mina Lá 
receberam aulas de arte e fi zeram um passeio. Segui-se uma 
competição local em que cada criança foi adotada por dois 
funcionários de Kupol, para competir em eventos como a corrida 
de três pernas, basquete, badminton, futebol e muito mais. Ao 
fi nal do evento, Claude Schimper (Vice-Presidente e Gerente 
Geral, Kupol) ofereceu às crianças medalhas artesanais feitas 
na ofi cina da mina, diante de um grande público torcedor que 
as ovacionava.

Claude Schimper (Vice-Presidente e Gerente Geral, Kupol) 
e os atletas locais de Lamutskoye

PROTEÇÃO DE 
SENHA

UM AMIGO DE QUATRO PATAS EM  

FORT KNOX

O carneiro de Dall que apareceu na mina de ouro de Fort Knox 
há três anos ainda está “curtindo” a vida no local. Delbert Parr 
(Gerente de Meio Ambiente, Fort Knox) diz que “ele (o carneiro) 
tem um local preferido lá fora, no qual você pode vê-lo quase 
todas as tardes. Ele sobe em um monte na parte da manhã, 
pasta e, à tarde, volta para deitar-se na parte de baixo.”

Ninguém sabe exatamente de onde veio o carneiro. A população 
mais próxima de ovelhas fi ca a 45 quilômetros de distância, mas 
um biólogo local do Departamento de Caça e Pesca do Alasca 
diz que o carneiro parece saudável e feliz, uma vez que ele 
encontrou a sua fonte privada de alimento. Há abundância de 
grama ao redor da mina de Fort Knox e ele é o único a consumi-la. 
Delbert Parr não tem certeza quanto tempo mais o carneiro vai 
fi car no site, porque ele pode sentir-se solitário. Mas Fort Knox 
tem o prazer de tê-lo pelo tempo que ele quiser fi car.

O carneiro de Dall em Fort Knox

Veja estes cartazes de segurança de TI ao redor de seu site. 
Estamos lançando uma campanha de conscientização sobre 
Segurança de TI, com o propósito de discutir a importância 
de proteger a si mesmo, o seu computador e as informações 
da Empresa.

HOMENAGEANDO 
A BRIGADA  
DE RESGATE DE MARICUNGA 

Quando uma frente fria extrema afetou a região ao redor de 
Maricunga, no fi nal de abril, três funcionários terceirizados se 
perderam durante as investigações geológicas próximas ao 
vulcão Copiapó. Névoas intensas prejudicavam a visibilidade e 
para eles fi cou difícil retornarem. Apesar deste clima severo, a 
brigada de resgate de Maricunga partiu à procura deles, tendo 
os encontrado em questão de horas.

Uma cerimônia foi então realizada para homenagear a brigada de 
resgate de Maricunga por seus corajosos esforços. Durante o 
evento, Cleres Sampaio (Vice-Presidente e Gerente Geral, 
Maricunga) disse: “Sentimos muito orgulho da nossa brigada 
de resgate, a qual demonstrou claramente o compromisso 
da Companhia com a responsabilidade corporativa nas 
comunidades em que atuamos. Ser um bom vizinho é um valor 
fundamental da Kinross, juntamente com a proteção da saúde 
e a segurança dos nossos funcionários.”

“CURTIR” A KINROSS 
NO FACEBOOK 

Siga a Kinross no Facebook e no Twitter para manter-se atualizado 
sobre as notícias da Companhia e se conectar com os colegas ao redor 
do mundo. Como funcionários da Kinross, vocês são os melhores 
embaixadores da Companhia e desejamos que se comuniquem online.

Em breve, estaremos lançando no Facebook um concurso abrangendo 
toda a Companhia, para selecionar as melhores fotografi as que os 
funcionários tenham tirado sobre as nossas operações, projetos 
e comunidades ao redor do mundo. Todos os funcionários da 
Kinross podem se candidatar a participar, enviando quaisquer 
fotos tiradas nos últimos 12 meses. Fiquem ligados para 
saber mais detalhes do concurso e sigam-nos no Facebook em 
www.facebook.com/kinrossgold.

KETTLE 
RIVER-BUCKHORN 
GANHA PRÊMIO DE SERVIÇO COMUNITÁRIO

Kettle River-Buckhorn sabe o signifi cado de dar retornos, 
devolver à comunidade. Em junho, Kettle River-Buckhorn 
recebeu da Associação de Negócios de Washington (AWB, 
na sigla em inglês) o Prêmio 2012 por Serviços à 
Comunidade. O site foi homenageado pelo seu espírito de 
envolvimento e participação comunitários em feiras públicas 
locais, fortes laços com escolas e grupos comunitários e 
celebrações anuais do Dia da Árvore e do Dia do Prospector. 

Vídeo a respeito do prêmio pode ser acessado aqui:  
www.vimeo.com/43691135

Na primeira fi la, da esq. para a dir.: Falcon Price (Gerente de 
Operações), Mark Kiessling (Gerente de Minas), Mark Ioli (Vice-
Presidente e Gerente Geral), Josh Zakar, Ernie Miranda (Gerente 

de Saúde e Segurança no Trabalho). Na fi leira de cima, da esq. para a 
dir.: Lori Price, Savona Kiessling, Ciarra Ioli, Deana Zakar (Relações 

Comunitárias e Governamentais), Raquel Miranda

Os membros da brigada de resgate e o Gerente Geral, Cleres Sampaio, 
são homenageados por seus esforços no resgate

Da esq. para a dir.: Andrés Pulgar (Operador de Minas, Maricunga), 
Nelson Rojas (Paramédico, Mutual de Segurança), Cleres Sampaio 

(Vice-Presidente e Gerente Geral, Maricunga), Jaime Venegas 
(Operador de Mina) e Jaime Herrera (Diretor Sernageomin)
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Assumindo Responsabilidades, o terceiro relatório bianual de responsabilidade corporativa da Kinross já está disponível 
online. Elaborado de acordo com as linhas da Iniciativa Global de Relatórios (GRI na sigla em inglês), padrões de nível “A”.

Convidamos vocês a explorar o website para maiores informações sobre o nosso desempenho de RC em 2010 e 2011.

www.takingresponsbility2011.kinross.com

ASSUMINDO RESPONSABILIDADES

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. 

Louie Diaz
Comunicações Corporativas
Kinross Gold Corporation
(416) 369-6469
louie.diaz@kinross.com


