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MENSAGEM DO 

CEO

NA CAPA: David Poole (Geólogo de Projetos, Fort Knox) 
trabalha em amostragem de rochas no Alasca, EUA

Dave Butherus (Geólogo, Fort Knox) trabalha em mapeamento 
geológico no Alasca, EUA

J. Paul Rollinson (CEO)

Cada nova mina tem o seu 
início com alguma descoberta.
Ela começa com geocientistas trabalhando junto aos prospectores 
locais e mapeando promissores achados geológicos, geoquímicos 
e geofísicos. Nossos geocientistas então analisam estes resultados 
e identifi cam os alvos a serem perfurados. A expectativa é a de que, 
com base nos resultados da perfuração, esteja-se diante de minério 
valioso e em quantidade signifi cativa para declarar uma reserva e 
justifi car os investimentos no seu desenvolvimento.

O trabalho de Exploração não termina aí. Cada mina, das já 
existentes, também depende dos esforços contínuos da nossa 
equipe de exploração visando encontrar novas fontes de minério 
que ajudem a prolongar a sua vida útil. 

Nossos cientistas são altamente treinados para encontrar um 
potencial de recursos, mas a história mostra que esta tarefa tem se 
tornado cada vez mais difícil. A indústria da mineração está 
gastando mais e encontrando menos – os depósitos fáceis de 
localizar já foram encontrados e explorados.

Na Kinross, a equipe de Exploração trabalha de forma constante 
para adaptar-se a estes grandes desafi os da indústria e encontrar 
maneiras de estar à frente da concorrência. Por exemplo, 
trabalhamos de forma colaborativa com muitas empresas juniores e 
acompanhamos o seu progresso na exploração, como forma de 
alavancar o nosso acesso às futuras descobertas.

Temos uma enorme dívida de gratidão com as equipes de 
Exploração da Kinross, que passam incontáveis horas incursionando 
por algumas das áreas mais remotas do mundo, debruçadas sobre 
mapas e levantamentos e, meticulosamente, analisando amostras de 
rochas em busca da nossa próxima descoberta.

Também é motivo de orgulho o seu sucesso em somar onças de 
qualidade às reservas e aos recursos das nossas atuais minas, em 
identifi car outros interessantes alvos com potencial de tornarem-se 
novas minas.

Nesta edição, você irá aprender sobre a nossa estratégia 
de Exploração, conhecer a nossa dedicada equipe e descobrir 
mais sobre o que ela faz. Desde a vastidão do Círculo Ártico 
até os desertos do Chile e da África Ocidental, ela vem 
descobrindo a nossa produção do amanhã e incentivando o 
nosso crescimento futuro.

J. Paul Rollinson
Chief Executive Offi cer
Kinross Gold Corporation

FOCO NA 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO
A OPERAÇÃO DE TASIAST 
ATINGE OURO COM 
SEGURANÇA 
Em 2011, a nossa equipe de Exploração em Tasiast conduziu uma 
das maiores campanhas de perfuração em todo o mundo. Utilizou 
entre 16 e 26 perfuradoras e cobriu mais de 460.000 metros em 
12 meses.

Ela também registrou mais de 60 ocorrências médicas: em 2011, 
para cada 200.000 horas-homem trabalhadas pela equipe, 
alguém se machucou 2,2 vezes. Alguma coisa tinha que mudar.

A equipe estabeleceu metas ambiciosas em Saúde & Segurança 
do Trabalho, para 2012: registro zero de lesões com afastamento 
e diminuir a taxa de frequência de lesões em 50%.

O Que Eles Fizeram
• Estabelecida uma equipe dedicada à Saúde, Segurança do 

Trabalho e Meio Ambiente (SSMA);

• Criado um dia mensal de treinamento SSMA para funcionários, 
terceirizados e prestadores de serviços, com o convite a palestrantes 
de renome internacional para ajudar a conduzir as sessões;

• Lançado um programa de reconhecimento com foco em 
segurança do trabalho;

• Implementados melhores protocolos e procedimentos 
operacionais padrão (por exemplo, instalação de unidades 
de rastreamento GPS em veículos leves); e

• Instalada monitoração de riscos em lugar de apenas 
“quase-acidentes”.

Em 2012, a equipe da Operação de Tasiast reduziu sua 
taxa total de incidentes requerendo tratamento médico 
[TMI, na sigla em inglês] em 70%: ela caiu de 2,2 casos 
por 200.000 horas-homem para 0,7.

“A retomada do nosso desempenho em 
segurança industrial foi impulsionada pelo forte 
comprometimento de todos em nossa equipe, 
incluindo funcionários, gerentes, terceirizados, 

prestadores de serviços e lideranças regionais. A 
nossa cultura de segurança do trabalho baseia-se na 
premissa de que o “zero” é possível, e que cada um 

tem que contribuir como se fosse líder no setor”. 

—Pedro Silva (Diretor de Exploração, Tasiast)

Campanha de perfuração em Tasiast em 2011

Pedro Silva 
(Diretor de Exploração, 

Tasiast)

Lesões nas mãos é um sério risco nas atividades 
de perfuração dos programas de exploração. 

Em 2012, a equipe de perfurações de Tasiast criou 
o cartaz acima para expressar o seu compromisso 

de permitir voltar para casa sem ferimentos 
nas mãos ou dedos. O cartaz diz: “Proteja as mãos: 

você e a sua família precisam delas”.

RESULTADOS DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO EM TASIAST: 
2011 VERSUS 2012

INCIDENTES/ CASOS EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO

Acidentes com afastamento (ACA)

Casos de Atividades de Trabalho 
Restritas (ATR)

Casos Tratados Clinicamente (CTC)

Acidentes Para Primeiros Socorros (APS)

Acidentes Ambientais

Taxa Total de Acidentes Médicos

2011

11

8

2

48

12

2.2

2012

0

3

2

30

1

0.7

(por 200.000 horas-homem)

descobrindo a nossa produção do amanhã e ince
nosso crescimento futuro.

J. Paul Rollinson
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“Atrás de cada grande descoberta, 
você encontra uma equipe de 
Exploração incrivelmente dedicada 
ao trabalho e apaixonada.”  
— Glen Masterman (Vice-Presidente Sênior, Exploração)

O nosso grupo de Exploração global dedica-se a encontrar jazidas de ouro de qualidade que se tornem futuras minas da Kinross.

Alinhada com O Futuro Jeito e o renovado foco sobre fl uxo de caixa e margens positivas, a nossa estratégia de Exploração global para 
2013 e alem, coloca particular ênfase em fazer descobertas de qualidade que se encaixem bem nas necessidades da Kinross de hoje. 
É fundamental que as perspectivas de exploração nas quais decidimos investir coincidam com as nossas prioridades mais abrangentes.

Em muitos aspectos, temos “ido mais além” ao avaliar as perspectivas de exploração para investimento. Grau, viabilidade econômica, 
custos e margens projetados, licenças, regulamentos, impactos ambientais e muito mais, são todas elas considerações importantes. 
Também temos parceria com os Serviços Técnicos da Kinross e a sua equipe de projetos globais para avaliar o tempo que levará para 
trazer um ativo à produção. Custos crescentes e uma série de outros fatores têm aumentado os prazos de desenvolvimento: em meados 
dos anos 1990, decorriam 6 a 8 anos para irmos da descoberta à produção; hoje em dia, tipicamente, demora-se mais de uma década.

Além de explorar novas regiões potenciais ou áreas “greenfi eld”, a Exploração na Kinross também trabalha diligentemente para fazer 
descobertas em nossas operações já existentes. Estas atividades de exploração “brownfi eld” ajudam a prolongar a vida das nossas minas.

Por meio de joint ventures e investimentos de capital, também estabelecemos parcerias mutuamente benéfi cas com empresas juniores 
bem administradas. Com estas parcerias nos expomos a novas perspectivas sendo exploradas por outras talentosas equipes.

Hoje, nossas equipes de Exploração global são ativas nas minas locais e quanto ao potencial de exploração “brownfi eld” e “greenfi eld” 
em quatro continentes e nove países: Estados Unidos, Canadá, México, Equador, Brasil, Chile, Mauritânia, Gana e Rússia. Você poderá 
ler mais a respeito de seus esforços e realizações nas páginas seguintes.

“Os nossos empregados são a força vital nos esforços de exploração da Kinross. 
Colocamos especial ênfase na criação de um ambiente de trabalho seguro e 
oferecemos oportunidades atraentes em locais interessantes ao redor do mundo. 
O objetivo é o de sermos reconhecidos como equipe de exploração líder na 
indústria, com o melhor recorde de crescimento através de descobertas”.   
— Glen Masterman, (Vice-presidente Sênior, Exploração)

EXPLORAÇÃO: 
CAVANDO NOSSO NOVO POTENCIAL

Glen Masterman (Vice-Presidente Sênior, Exploração)

A equipe de Exploração de La Coipa
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COLOCANDO A  
EXPLORAÇÃO DA KINROSS 
NO MAPA

“ GREENFIELD” refere-se às atividades de exploração em áreas ou regiões representando um novo território para a Kinross 
(isto é, não há mina, planta ou qualquer outra infraestrutura da Kinross na área). 

“ BROWNFIELD” refere-se às atividades de exploração dentro e ao redor das minas já existentes.

Na América do Norte, estamos focados 
nos sites das minas e na exploração 
próxima a elas, dentro e ao redor de Fort 
Knox, Round Mountain e Kettle River-
Buckhorn, bem como no desenvolvimento 
e nas operações de exploração básica 
(“grassroots”) no Canadá e no México.

A exploração na América do Sul é ativa no 
Chile, Equador e Brasil. Nosso trabalho vai do 
sítio da mina e exploração “brownfi eld” ao 
redor da nossa mina La Coipa e do projeto 
Lobo-Marte, no Chile, passando pelo nosso 
projeto Fruta del Norte, no Equador, até a 
exploração “greenfi eld” nos três países.

Na África Ocidental, a nossa exploração 
está focada no sítio da mina e exploração 
“brownfi eld” em Tasiast e Chirano.

A maior parte das nossas atividades de 
exploração na Rússia concentra-se nas 
proximidades do cinturão do Arco 
Vulcânico Okhotsk-Chukotka, no extremo 
oriente russo.
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REPONDO RESERVAS 
E APOIANDO O NOVO CRESCIMENTO 

Colocado em termos simples, a exploração apoia o nosso crescimento contínuo através de novas descobertas tanto nas minas 
existentes, quanto em outras regiões e países de interesse.

A vida útil da mina depende em grande parte da disponibilidade de minério economicamente viável. As equipes de Exploração 
adicionam um novo potencial às nossas operações através de descobertas que ajudam a repor onças extraídas e reabastecer as 
reservas. Defi nir, obter licenças e desenvolver novas descobertas pode ser um processo longo, por isto é fundamental que novas onças 
sejam encontradas com bastante antecedência em relação à data projetada para o fechamento da mina.

APRESENTAMOS 

MOUSSA 
GABRIEL DAO
GERENTE DE EXPLORAÇÃO, CHIRANO 
(GANA, ÁFRICA OCIDENTAL)

“Todos os dias lidero uma reunião sobre segurança que cobre todas 
as nossas atividades de exploração desde o pátio de testemunhos 
até as plataformas de perfuração. Sou um grande entusiasta dos 
valores Kinross e de como eles moldam o nosso local de trabalho. 
Certifi car-me de que os companheiros de equipe estão entendendo 
a palavra “valor” foi o meu ponto de partida: para chegar a isto, 
fi z uso da minha herança africana para encontrar uma história 
que causasse impacto. Optei por usar a palavra “sobrenome” ou 
“nome de família” para transmitir o signifi cado de “valor”. Na África, 
o seu nome de família refl ete a história de muitas vidas que estão 
ligadas por traços unifi cadores. Para a Kinross, essas referências 
unifi cadoras são os nossos valores.”

Moussa Gabriel Dao (Gerente de Exploração, Chirano)

Em nossa operação Dvoinoye, no extremo oriente da Rússia
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VOCÊ SABIA?
Em 2012, a Exploração da Kinross perfurou mais de 600 
quilômetros de amostras de testemunhos: estendendo-se 
de ponta a ponta, seria algo como cobrir uma distância 
100 vezes maior do que a altura do Monte Kilimanjaro. 
Os mais de 600 km de testemunhos perfurados pela 
Exploração da Kinross foram registrados – um processo 
que levou mais de 150.000 horas.

Examinando amostras do solo de Dvoinoye

APRESENTAMOS 

DAVID SZUMIGALA
GEÓLOGO PRINCIPAL, EXPLORAÇÃO, 
FORT KNOX (ALASCA, EUA)

“Considero como meu trabalho descobrir a nossa próxima 
mina no Alasca. Estou envolvido em todos os aspectos da 
exploração: desde avaliar propostas de prospectores ou 
outras empresas, passando por pesquisar novas ideias 
ou áreas a explorar, até supervisionar o nosso trabalho em 
projetos existentes de exploração. O trabalho de campo no 
verão me leva para longe de casa por semanas, em certos 
períodos. Muitas vezes, ao escalar uma montanha no Alasca 
ou desobstruir o meu caminho no meio do mato, eu me 
perguntava a mim mesmo se sou a primeira pessoa a ter 
pisado este pedaço de solo. Às vezes, o próximo passo me 
leva a uma cava exploratória, a uma peça de equipamento 
de mineração antigo ou até a outra evidência qualquer da 
presença humana no passado. Realmente, fi co surpreso 
que o ouro e outros minerais tenham atraído pessoas por 
centenas de anos para esses lugares remotos.”

NOVAS PERFURATRIZES EM 
PARACATU
Na foto abaixo: Duas novas equipes de perfuração geológicas, cada 
uma pesando 10 toneladas, foram recentemente transportadas para a 
nossa operação de Paracatu, no Brasil. O site promoveu um concurso 
para criar nomes para as perfuratrizes, que agora são chamadas 
de Tatu e Furão. Estes nomes referem-se aos pequenos animais 
mostrados (um furão e um tatu), que usam suas patas para cavar.

David Szumigala 
(Geólogo Principal, Exploração, 

Fort Knox)



2. LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS & GEOQUÍMICOS:
TRABALHANDO A CIÊNCIA
“Pesquisas geofísicas” medem a densidade das rochas abaixo da superfície ou quão magnética e condutiva uma dada formação 
rochosa é. Estas medidas oferecem aos geólogos informações sobre os minerais que se encontram dentro das rochas. Também 
usamos equipamentos de levantamento geofísico para monitorar as nossas minas a céu aberto visando à estabilidade de encostas, 
deslizamentos de terra e possíveis rolamentos de rochas. “Pesquisas Geoquímicas” analisam a rocha, o solo e outros componentes 
do ambiente para determinar a presença de ouro, prata ou demais elementos.

3 PASSOS PARA A DESCOBERTA  
DE UMA NOVA JAZIDA

1. MAPEAMENTO: NO CAMPO
Através de “mapeamento”, geólogos viajam através das montanhas, fl orestas e desertos à procura de tipos de rocha com potencial, 
alterações minerais (sinais de que as rochas e fl uidos entraram em contato), estruturas como falhas (onde os fl uidos se movem através 
das rochas) e veios que abrigam minerais de valor econômico. A presença de fl uidos é importante: há milhões de anos, metais como 
ouro e prata foram carreados em fl uidos através de formações rochosas. Quando o fl uido aurífero arrefecia (ou outras alterações 
químicas ocorriam), o ouro separava-se do líquido e era deixado para trás.

VOCÊ SABIA?
Os cientistas também usam levantamentos geofísicos para medir a “inchação” dos vulcões antes de entrar em erupção. 
Arqueólogos deles se utilizam para localizar túmulos antigos, naufrágios e outras infraestruturas das civilizações perdidas. Muitos 
métodos geofísicos foram desenvolvidos no século 19, para fi ns de navegação. Mas foi a partir do século 20 que eles foram sendo 
aplicados com regularidade na exploração mineral.

Explorando no Alasca, EUA
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“A maior parte dos estudos dos geólogos é invisível”, disse David Szumigala (Geólogo Principal, Exploração, Fort Knox) “A exploração é 
como tentar montar um quebra-cabeça com até três quartos das peças faltando. E o papel do geólogo é preencher os espaços que faltam e 
encontrar o pote de ouro no fi nal do arco-íris”. 

Geólogos exploram as rochas e estruturas formadas há milhões de anos nas profundidades da superfície da terra. Para obter uma 
compreensão útil, eles têm que juntar pistas através de mapeamentos práticos e técnicas de avaliação, assim como aplicar processos 
e pesquisas científi cos. Os passos a seguir descrevem três fases principais com que as equipes de Exploração trabalham para 
descobrir um novo depósito.

3. PERFURAÇÃO: TRAZENDO O QUE É POTENCIAL 
PARA A SUPERFÍCIE
Os geólogos devem registrar e catalogar todas as testemunhas de perfuração extraídas durante as nossas campanhas de 
exploração. Isto envolve a análise detalhada do tipo de rocha, minerais e estruturas nas testemunhas. Em 2012, os geólogos da 
Kinross consumiram cerca de 150.000 horas-homem (o que equivale há aproximadamente 17 anos), registrando mais de 620.000 
metros de testemunhas.

Informações provenientes da perfuração e amostragem das testemunhas nos permitem construir modelos em 3D dos corpos de 
minério, assim como ter uma percepção tridimensional da distribuição do ouro dentro das nossas minas. Com estas informações, 
podemos estimar a quantidade de ouro existente nos depósitos por meio de um processo conhecido como modelagem de 
recursos. Os engenheiros usam tais informações para projetar a operação adequada para as nossas minas.

APRESENTAMOS 

FERNANDO 
SALINAS
GEÓLOGO DE EXPLORAÇÃO, 
LA COIPA (CHILE)

Fernando Salinas nasceu e cresceu no 
radio de 100 quilômetros de La Coipa, 
e passou a sua infância explorando as 
montanhas a pé ou a cavalo. Ele se juntou 
à equipe de Exploração de La Coipa em 
2008 e fez contribuições signifi cativas para 
o programa de exploração do sítio da mina 
e para modelos geológicos – incluindo a 
descoberta de Pompeya em 2011.

POMPEYA: CHILE 
NOVA DESCOBERTA 
TRAZ ESPERANÇA 
PARA O FUTURO
A Kinross anunciou que as operações em La Coipa estão programadas 
para serem suspensas no fi nal deste ano. Porém, espera-se que a nova 
descoberta de Pompeya possa trazer nova vida útil para a mina no futuro.

La Coipa iniciou suas operações no fi nal de 1980. Originalmente, a vida 
útil da mina era tida como sendo até 2004. Graças aos investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento, assim como ao esforço de administradores e 
empregados, foi possível estender a vida útil da mina por quase nove anos.

Depois de mais de 24 anos de operações, La Coipa agora chegou ao 
ponto em que há as reservas são limitadas, técnica e economicamente 
viáveis para a mina e cujo retorno potencial é marginal. Ao invés de 
esgotar reservas nestas condições, a Companhia decidiu suspender 
temporariamente as operações.

A Kinross continua a investir na exploração em La Coipa e estão avaliando 
as suas reservas minerais, demais recursos e potenciais de exploração. 
Notadamente, isto inclui o potencial futuro da fase 7 de La Coipa, ou 
Pompeya, que a equipe de Exploração descobriu em 2011. Estamos 
otimistas de que estas avaliações produzam resultados positivos e levem 
a uma retomada das operações em La Coipa no futuro.

Há milhões de anos atrás, grandes erupções vulcânicas moldaram a Cordilheira dos Andes, no norte do Chile. Dois mil anos atrás, 
a cidade romana de Pompeya foi enterrada em cinzas durante um evento vulcânico similar. Na Kinross, “Pompeya” é o nome 

de uma nova descoberta protagonizada por nossa equipe de exploração em La Coipa.

Fernando Salinas 
(Geólogo de Exploração, La Coipa)
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EXPLORAÇÃO EM TASIAST: 
OLHANDO MAIS ALÉM DOS ATUAIS RECURSOS 

Continuamos a ver resultados encorajadores em nossos esforços de exploração em Tasiast.

Em 2012, a equipe local de exploração perfurou mais de 330.000 metros, a maioria concentrada em alvos fora do depósito existente. 
Esta campanha de perfuração confi rmou a presença de estreitos veios de alta qualidade em uma série de alvos perto da mina Tasiast. 
Ela também serve de suporte à nossa crença de que todo o distrito tem potencial para produzir mais descobertas.

“Nosso conhecimento da geologia em Tasiast e no distrito circundante continua a evoluir e os nossos resultados ao longo 
dos últimos 12 meses fundamentaram a convicção de que estamos trabalhando dentro de um cinturão aurífero altamente promissor”, 
disse Charlie Davies (Gerente de Exploração, Tasiast). “Estamos nos benefi ciando das novas descobertas e ajudando a 
equipe de Operações a alavancá-las, sendo que também vemos potencial para outras mais”.

Perfuração de exploração em Tasiast
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ANTES: As atividades de exploração em Gold Hill

GOLD HILL: EUA
DA PROSPECÇÃO A VERTER 
OURO: TRANSFORMANDO 
POTENCIAL EM REALIDADE
Na virada do século, a Gold Hill era uma operação subterrânea de alta qualidade, em Nevada, tendo produzido cerca de 45.000 onças 
de ouro. A exploração, já então moderna, reiniciou-se em Gold Hill no ano de 1970 e, ao longo das duas décadas que se seguiram, 
várias empresas de exploração e mineração realizaram perfurações na área.

Em 2000, geólogos de Round Mountain decidiram dar um novo impulso a Gold Hill. De 2000 a 2006, a equipe perfurou mais de 
500 buracos – descobrindo mais de 385.000 onças em reservas de ouro e mais de 5 milhões de onças de prata. Juntamente com 
modeladores de recursos, engenheiros, metalúrgicos, membros da equipe de licenciamento e outros, os esforços da equipe reviveram 
Gold Hill* no sentido dela constituir-se em operação a céu aberto e pilhas de lixiviação, que hoje em dia funciona simultaneamente com 
Round Mountain.

*Gold Hill é uma joint venture fi rmada entre a Kinross e Barrick Gold.

DEPOIS: mineração a céu aberto em Gold Hill hoje em dia. Durante a exploração e o processo de desenvolvimento, 
Round Mountain fez um grande esforço para preservar os sítios histórico-culturais e os habitat da vida selvagem, 

tendo também estabelecido vários compromissos de recuperação.
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Verão na Prospecção Setembro, na região do Círculo Ártico, no extremo oriente russo. 
Observe-se que o círculo vermelho destaca uma plataforma de perfuração no local.

A PROSPECÇÃO SETEMBRO: 
EXPLORANDO NO CÍRCULO POLAR ÁRTICO

A Prospecção Setembro é um alvo de alto potencial dentro da licença da Kinross conhecida como Vodorazdelnaya*, para exploração 
de 920 quilômetros quadrados na região do Círculo Ártico, no extremo oriente russo.

A Prospecção Setembro é apenas um dos muitos alvos de exploração dentro da licença Vodorazdelnaya. Expedições russas 
estabeleceram uma variedade de perspectivas ao longo dos anos, mas conhecimentos profundos sobre o que está abaixo da superfície 
não aparecem com facilidade – principalmente por causa do grande desafi o que é o transporte de equipamentos pesados à área.

Chegar à Prospecção Setembro é difícil. Se uma equipe de Exploração começa a sua jornada a partir da nossa mina Dvoinoye, ela tem 
que viajar duas horas ao longo de uma estrada de acesso tortuosa de 30 km. O terreno acidentado e as severas condições do Ártico 
restringem o trabalho de exploração aos meses de verão, mas mesmo assim o trabalho pode ser retardado pelo aparecimento repentino 
de condições climáticas do tipo ártico. Em julho passado, o trabalho de campo foi paralisado por causa de uma tempestade de neve que 
durou seis dias.

Apesar destas condições de localidades isoladas e clima adverso, os geólogos da Kinross fi zeram progressos em perfuração e escavação 
na Prospecção Setembro no verão de 2012, com planos para prosseguir no verão de 2013.

*  Em russo, “vodorazdelnaya” signifi ca bacia hidrográfi ca: uma área de terra que separa as águas que fl uem para diferentes rios, bacias ou mares 
(divortium aquarum). Kupol (localizado a cerca de 100 quilômetros da Prospecção Setembro) encontra-se ao longo da principal bacia hidrográfi ca da 
região, em uma área em que a drenagem fl uindo para o norte até o Oceano Ártico e a drenagem fl uindo para o sul até o Oceano Pacífi co separa-se.
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Os membros da nossa equipe de exploração de Kupol

MOROSHKA: 
NOVO POTENCIAL EM KUPOL

A Kinross identifi cou um promissor achado mineral ao longo de uma estrutura geológica com forte potencial em Kupol.

Chamado Moroshka, o alvo é um estreito veio localizado a cinco quilômetros a sudeste da usina Kupol. Nossas campanhas de 
perfuração em 2011 e 2012 confi rmaram a presença de mineralização de alta qualidade em um fi lão de pelo menos 300 metros 
e faixa vertical de 150 metros. A geologia de Moroshka é muito semelhante à de Kupol.

“Parabéns à equipe de Exploração local por seus esforços contínuos em Moroshka e em todas as nossas explorações na Rússia. 
Suas capacidades geocientífi cas e técnicas são de primeira classe. Nossa descoberta em Moroshka deve ser diretamente atribuída 
à inteligente cientifi cidade aplicada ao processo de exploração. “(Nicholas Fox, Diretor Regional, Exploração, Rússia).

APRESENTAMOS 

SLAVA (VYACHESLAV) 
DANZANOV 
GEÓLOGO SÊNIOR, KUPOL (RÚSSIA)

Slava Danzanov é exemplo da paixão e dedicação das nossas equipes de Exploração 
russas, as quais muitas vezes trabalham em condições das mais difíceis no mundo.

Em novembro de 2012, o inverno estava se aproximando da nossa equipe russa de 
perfuração em Kupol Oriental (localizada a 15 quilômetros ao leste da mina), porém a equipe 
de Exploração ainda necessitava ter alguns alvos específi cos perfurados.

Slava dirigiu-se ao campo de perfuração durante duas semanas para supervisionar o 
programa, tendo ali fi cado preso por mais três semanas depois que o trabalho foi retardado 
por nevasca, baixíssimas temperaturas e ventos muito fortes. Ele permaneceu durante 
a extensão – para além, mesmo, da data prevista para a sua rotação –, a fi m de ver o 
trabalho concluído. Depois de sofrer cinco semanas com as condições locais extremas, 
ele voltou para Kupol em meados de dezembro, onde fi cou até o Natal para supervisionar a 
desmobilização do campo de Kupol Oriental.

Slava (Vyacheslav) 
Danzanov 

(Geólogo Sênior, Kupol)

Os membros da nossa equipe de exploração de Dvoinoye



LANÇAMENTO DE O FUTURO JEITO KINROSS 

EM DOIS CONTINENTES
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No Brasil, mais de 50 membros da nossa equipe de liderança 
participaram das apresentações de O Futuro Jeito. “O Futuro 
Jeito tem excelente tração no Brasil”, disse Bob Musgrove 
(Vice-Presidente, Excelência de Operações). “Sabemos que 
existem muitas oportunidades para melhorias e este programa 
nos ajuda a alinhar esforços com cada um dos Sete Elementos. 
Já registramos importantes vitórias iniciais: melhorias na 
recuperação de moinhos e reduções no consumo de energia na 
Planta 1 são apenas dois bons exemplos da implementação de 
O Futuro Jeito Kinross”.

Em fevereiro, O Futuro Jeito foi lançado no Equador com a 
participação de membros da nossa equipe de liderança em Quito 
e da equipe de campo no Equador. Juntamente com a liderança 
regional, o grupo identifi cou diversas iniciativas de redução 
de custos para 2013. Em fevereiro, O Futuro Jeito também foi 
discutido em Santiago e Copiapό (Chile), com a participação 
de gerentes de Maricunga e La Coipa.

No lançamento de O Futuro Jeito Kinross em Santiago, Chile

No lançamento de O Futuro Jeito Kinross em Quito, Equador

No lançamento de O Futuro Jeito Kinross em Maricunga e La Coipa, realizado em nosso escritório em Copiapό, Chile

No início de 2013, a Kinross América do Sul e 
a Kinross América do Norte lançaram O Futuro 
Jeito Kinross – o programa para nos levar a 
melhores resultados através da redução de custos, 
maiores margens e aumento do fl uxo de caixa. 

“Estou muito contente, enquanto empresa, de 
ver como abraçamos rapidamente a fi losofi a de 
O Futuro Jeito de voltar aos fundamentos e 
buscar a excelência operacional. Estes 
princípios foram incorporados ao nosso jeito de 
fazer negócios: falamos sobre O Futuro Jeito 
nas reuniões regulares; discutimos os 
progressos feitos nas revisões trimestrais de 
negócios; e levamo-lo aos nossos planos para o 
ano. Estes tipos de mudança comportamental e 
cultural são exatamente aquilo que fará com 
que o programa seja bem sucedido no longo 
prazo”. (Paul Tomory, Vice-Presidente Sênior, 
Estratégia de Operações).

Os membros do nosso grupo de liderança sul-americana durante o 
lançamento de O Futuro Jeito Kinross em Belo Horizonte, Brasil
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Falcon Price (Gerente de Operações, Kettle River-Buckhorn) 

Os empregados da nossa operação Fort Knox, no Alasca, vestem 
capacetes com adesivos de O Futuro Jeito Kinross: imagem da 

esquerda para a direita: Andrew Weatherspoon (Engenheiro Sênior, 
Planejamento de Lavra), Tumen Badarch (Engenheiro, Planejamento 

de Lavra) e Jeannette Hartman (Engenheiro Ambiental)

Randy Burggraff* apresenta O Futuro Jeito Kinross durante 
uma reunião de equipe em Round Mountain 

*Randy Burggraff é ex-Gerente Geral de Round Mountain. Desde 1 º de abril, 
ele atua como Vice-Presidente Regional, América do Norte.

O Futuro Jeito Kinross também foi proposto em nossas operações 
na América do Norte, no primeiro trimestre: Kettle River-Buckhorn, 
Round Mountain e Fort Knox trouxeram todos para, juntos, ouvirem 
a respeito de O Futuro Jeito através de reuniões de equipe e 
outras oportunidades de encontro em grupo.

Em Fort Knox, por exemplo, O Futuro Jeito foi apresentado a todo 
o site através de reuniões trimestrais das equipes, com várias 
áreas de oportunidade tendo sido identifi cadas, incluindo: Fase 
7 do Redesenho da Rodovia Oeste de Caminhões, demorando 
o Projeto de Incremento de Nível na Barragem de Rejeitos, 
Eliminação no Tratamento de Água e Pneus Classe (Tier) 1.

Fort Knox planeja oferecer treinamento mais aprofundado em 
O Futuro Jeito para líderes de equipe envolvidos com Melhoria 
Contínua, os quais, por seu turno, irão impulsionar O Futuro Jeito 
através de iniciativas de MC e completar o LEAN, 5S e projetos 
Seis Sigma relacionados aos 7 elementos.

Cartões de bolso apresentando os 7 elementos de 
O Futuro Jeito Kinross e um slogan com o dizer “eu apoio” estão 

sendo criados em todos os idiomas.

  
  
 
 
 
 
 

sua assinatura aqui

EU APOIO

1 Otimização do planejamento de lavra
2 Melhoria contínua
3 Gestão dos custos e produtividade do trabalho
4 ência de capital
5 Gestão da cadeia de suprimentos
6 Gestão da energia
7 Gestão do capital de giro

SETE ELEMENTOS
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Eventos e Histórias de Êxitos em
Nossa Comunidade Global

KINROSS 
NO MUNDO

Em 29 de março, encerraram-se as indicações para o 5o 
aniversario dos Prêmios Vivendo Nossos Valores. Estes prêmios 
celebram os empregados que estão fazendo a diferença em 
nossa empresa e nas comunidades aonde operamos. A 
campanha deste ano registrou mais de 2.700 indicações, 
representando aproximadamente um terço da nossa população 
global de empregados. Parabéns a todos os vencedores do 
PVNV ouro e prata em 2013 ao redor do mundo Kinross!

A pesquisa global de opinião dos empregados mede a sua visão 
da Kinross como empregador. Os resultados são usados para 
identifi car áreas de oportunidade e para reforçar aquilo que 
devemos continuar fazendo para reter os nossos melhores 
quadros. A nossa taxa de resposta em 2011 superou os 78% e 
este ano pretendemos fazer melhor. A pesquisa estará disponível 
em papel e online, e todos os seus resultados e comentários são 
confi denciais. Ela termina em 17 de maio de 2013.

5O ANIVERSARIO DOS  

PRÊMIOS VIVENDO NOSSOS 
VALORES (PVNV)

PESQUISA GLOBAL DE  

OPINIÃO DOS EMPREGADOS  
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TASIAST LANÇA PROGRAMA DE  

SAÚDE VETERINÁRIA     

Recentemente lançamos um programa de saúde animal 
destinado a benefi ciar comunidades próximas à nossa mina 
em Tasiast. Desenvolvido em parceria com uma ONG local, o 
programa inclui uma campanha de vacinação de gado que vai 
proteger de doenças cerca de 6.000 camelos, ovelhas e 
cabras, benefi ciando mais de 300 famílias. Além de saúde 
animal, o programa também oferece treinamento para 
assistentes veterinários locais; educação para as mulheres em 
relação a produtos de origem animal (por ex.: leite), 
conservação e processamento; e apoio às mulheres que 
querem aprender a gerir agronegócios.

Na foto acima: os animais são vacinados, através do programa de saúde 
veterinária patrocinado pela Kinross Tasiast

Desde 2010, a Kinross tem prestado apoio logístico para os cientistas que trabalham na região de Chukotka, no extremo oriente russo. 
Este apoio inclui o transporte de helicóptero até regiões remotas, nas quais escavações arqueológicas e monitoramento do habitat 
ajudam os cientistas a aprender mais sobre a vida selvagem e as populações humanas que viveram no local há milhares de anos atrás. 
Descobrimentos até o momento presente incluem restos de mamutes processados por seres humanos antigos. Datação das amostras 
de mamutes sugere colonização humana tão distante no tempo quanto 30 mil anos atrás.

TRANSPORTANDO CIENTISTAS  

ATÉ AS REGIÕES MAIS AFASTADAS DA RÚSSIA

Na foto abaixo: Vida Selvagem, da Região Chukotka da Rússia. Fotos por cortesia de Andrey Zagrebelny (Gerente de Saúde & Segurança do Trabalho, 
Equipe de Estrada de Inverno de Pevek)
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LA COIPA & MARICUNGA  

GANHAM RECONHECIMENTO 
AMBIENTAL

Em janeiro, a nossa equipe de La Coipa recebeu da Rede 
Ambiental de Atacama o prêmio ao Melhor Projeto de Redução 
de Emissões, pelo trabalho do site na redução das emissões de 
mercúrio (Hg) na Refi naria. O projeto envolveu a instalação 
de um novo purifi cador* na chaminé da fundição e a melhoria dos 
processos de inspeção e manutenção. O objetivo de La Coipa 
era reduzir as emissões de mercúrio de 40 kg/ano para menos de 
5 kg/ano. Como resultado do projeto, as emissões de mercúrio 
foram reduzidas a menos de 1 kg/ano.

Em Maricunga, a equipe ganhou recentemente a recertifi cação nos 
termos do Código Internacional de Gestão de Cianeto. Este 
Código é um programa voluntário que visa melhorar a gestão do 
cianeto na mineração do ouro, assim como ajudar na proteção da 
saúde humana e redução dos impactos ambientais. “Esta 
recertifi cação refl ete o nosso compromisso de operar sob os mais 
altos padrões de segurança do trabalho, saúde e meio ambiente”, 
disse Pablo Salazar (Supervisor, Processos de Operação da 
Planta, Maricunga).
* Purifi cadores são dispositivos de controle de poluição do ar usados para remover 
partículas (pó) e/ou gases de correntes de descarga.

Na foto acima: Os membros da equipe Maricunga que contribuíram para 
a recertifi cação do site sob o Código Internacional de Gestão de Cianeto

Em Gana, as vítimas de câncer de mama frequentemente procuram 
atendimento médico tarde demais; o rastreamento precoce não é 
uma prática estabelecida. Com o apoio da Kinross, o Breast Care 
International (BCI) pretende reverter esta tendência. Em janeiro, o 
BCI ofereceu gratuitamente educação e rastreamento do câncer de 
mama para as mulheres que vivem perto da nossa operação Chirano.

EDUCAÇÃO & RASTREAMENTO 
DO CÂNCER  
EM CHIRANO

KUPOL: 

3 MILHÕES DE ONÇAS E 
AINDA CONTANDO...

Na foto abaixo: Dr. Beatrice Wiafe Addai, CEO e fundadora do Breast 
Care International (BCI), com as mulheres das comunidades do 
entorno de Chirano

Parabéns aos nossos colegas na Rússia: em fevereiro de 2013, 
Kupol produziu sua 3.000.000 ª onça de ouro!

No fi nal de fevereiro, vertemos a nossa 3.000.000 ª onça em Kupol – 
uma operação que continua a oferecer excelentes resultados.

“Esta conquista deve ser diretamente atribuída à força e ao 
comprometimento da nossa talentosa equipe Kupol”, disse 
Warwick Morley-Jepson (Vice-Presidente Regional, Rússia). 
“Três milhões de onças em um período relativamente curto de 
tempo é uma conquista signifi cativa. Isto destaca a efi ciência 
da operação e a qualidade do depósito.”

Kupol foi adquirida pela Kinross em 2007 e verteu a sua primeira 
onça de ouro em maio de 2008. Nos dias de hoje, a Kinross é 
um dos maiores empregadores da região de Chukotka, com mais 
de 1.800 pessoas trabalhando em Kupol, Dvoinoye e em nossos 
escritórios em Moscou, Magadan, Pevek, Bilibino e Anadir.
 

SEMANA DE RECONHECIMENTO  
EM TORONTO

DVOINOYE GANHA  
O DESAFIO CORPORATIVO GLOBAL 2012 

CRIANDO OPORTUNIDADES 
DE EDUCAÇÃO  
NO EQUADOR 

Pelo terceiro ano consecutivo, a Kinross Toronto comemorou a 
Semana de Reconhecimento – um evento que deu aos funcionários 
da sede uma oportunidade para agradecer e prestar reconhecimento 
aos seus colegas. Por CDN$2,00, os funcionários poderiam comprar 
um balão à hélio e incluir uma breve nota de agradecimento. A cada 
dia da Semana de Reconhecimento de 2013 dezenas de balões iam 
sendo comprados e entregues em todo o escritório. No total, 
venderam-se 915 balões e o resultado foi de CDN$1.790. 
O valor total da venda foi doado para a Heart & Stroke Foundation – 
uma das maiores instituições de caridade em saúde do Canadá 
quanto a pesquisas sobre o enfarte ao coração e derrames cerebrais.

Parabéns aos membros da equipe de Dvoinoye que participaram 
da edição 2012 do Desafi o Corporativo Global (DCG). 
O DCG é um desafi o: caminha-se com o uso de pedômetro 
e os participantes registram os passos dados a cada dia, na 
competição com outras equipes ao redor do mundo. A equipe 
de Dvoinoye liderou a turma Kinross, dando mais passos do 
que as outras 29 equipes participantes da Kinross. A equipe 
vencedora de Dvoinoye lutou para manter os seus membros juntos 
no mesmo lugar e ao mesmo tempo para uma foto, mas acabou 
conseguindo a imagem à esquerda para comemorar a sua vitória!

A Kinross Equador está oferecendo a 50 empregados do nosso 
projeto de Fruta del Norte (FDN), assim como também a 
80 membros da comunidade de Los Encuentros, a oportunidade 
de avançar em seus estudos e concluir o ensino médio.

As aulas começaram em setembro de 2011 e o primeiro grupo 
de estudantes completou os seus estudos em outubro de 2012. 
“Estudar foi uma grande experiência”, disse Ricardo Jima 
(Assistente Ambiental, FDN), um dos melhores alunos na primeira 
fase do programa. “Às vezes, os assuntos eram difíceis de 
entender, mas os professores foram muito pacientes e ajudaram ao 
explicar tudo. Estou muito grato à empresa por esta oportunidade.”

Na foto acima: balões preenchem o ambiente do nosso escritório em 
Toronto, durante a Semana de Reconhecimento em fevereiro de 2013

Na foto acima: Os membros da nossa equipe DCG de Dvoinoye (e seus alter 
egos): Tatyana Kazanskaya, Mark Profi s, Mikhail Stepanov, Arnold Receno, 
Peter Bourke, Chris Chmura e Muhammad Ardalani-Farsa

Na foto acima: a Kinross Equador 
está oferecendo aulas para ajudar 
os empregados de FDN e membros 
da comunidade local a concluir a 
sua graduação de ensino médio

Na foto acima: Ricardo Jima 
(Assistente Ambiental, Fruta del 
Norte) foi um dos melhores 
alunos no programa de educação 
do Equador
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KETTLE RIVER-BUCKHORN:  

UM ANO DE DAR

UNINDO-SE PARA APOIAR UMA  

COMUNIDADE LOCAL NA RÚSSIA

Em 2012, a Kinross Kettle River-Buckhorn concedeu mais de 
US$241.000 em fi nanciamento direto a 131 organizações, benefi ciando 
mais de 51.000 indivíduos. Mais recentemente, o site doou casacos 
especiais de inverno para os motoristas de ônibus de dois distritos 
escolares locais em agradecimento por sua dedicação à segurança e 
bem-estar dos jovens da comunidade.

Em 2012, a KRB realizou uma pesquisa dos empregados com enfoque 
nas ações de caridade. Eles descobriram que quase dois terços (64%) 
das suas famílias fazem contribuições em dinheiro para a caridade, 41% 
se apresentam como voluntários e 42% doam bens materiais. Juntas, as 
atividades benefi centes e doações benefi ciaram mais de 100 
organizações, principalmente na área local.

Em dezembro de 2012, a KRB concluiu o seu segundo programa anual 
“Adote uma Criança ou um Idoso”, visando ajudar famílias necessitadas. 
No total, os empregados da KRB doaram mais de US$5.800 para o 
programa – mais do que o dobro do valor arrecadado em 2011. Através 
das suas doações, o pessoal da KRB foi capaz de ajudar 40 famílias e 
pessoas necessitadas. Ao mesmo tempo, o site também realizou uma 
campanha de doação de alimentos e de casacos. Funcionários doaram 
mais de 194 libras de comida e inúmeros casacos para apoiar as 
famílias locais. Na sua festa anual de Natal, eles também doaram itens 
artesanais para um leilão silencioso, que arrecadou US$800 adicionais 
para bancos de alimentos locais.

Nossos empregados em Kupol, Dvoinoye e Magadan recentemente tomaram parte em uma iniciativa de caridade objetivando ajudar 
famílias necessitadas no assentamento Lamutskoye – uma comunidade no extremo norte na região de Chukotka, da Rússia. Trabalhando 
em conjunto, nosso pessoal recolheu 40 caixas de roupas de inverno, brinquedos, livros infantis e outras utilidades para as famílias de 
Lamutskoye; em fevereiro, um voo de helicóptero foi organizado para entregar todos os itens à comunidade.

Kettle River-Buckhorn recentemente doou casacos especiais de inverno 
para os motoristas de ônibus de dois distritos escolares locais em 
agradecimento por sua dedicação à segurança e bem-estar dos jovens 
da comunidade. Na foto, segundo e terceira a partir da esquerda: 
Ernie Miranda (Gerente de Saúde & Segurança do trabalho, 
Kettle River-Buckhorn) e Susan Byington (Secretária em Segurança, 
Kettle River-Buckhorn).

Na foto abaixo: Transportando nossas doações do helicóptero 
para Lamutskoye

Na foto abaixo: O assentamento Lamutskoye, na região de Chukotka, 
no extremo oriente da Rússia

Na foto acima: Descarregando as doações do helicóptero 
em Lamutskoye
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TORNEIO DE FUTEBOL 
EM TASIAST 

No início de 2013, Haroune Sidatt (Líder Sênior de 
Mauritanização*, Tasiast) organizou um torneio comunitário de 
futebol para empregados e terceirizados de Tasiast. O torneio foi 
disputado por 12 equipes com jogadores de uma série de 
departamentos se misturando, e com aproximadamente 
12 jogadores por equipe. Os torcedores locais se juntaram na 
ação, com 50 a 200 pessoas assistindo aos jogos disputados 
entre 14 de janeiro e 3 de fevereiro. Na última noite do torneio, o 
campo estava cheio de torcedores que trouxeram tambores, 
tocavam música e vestiam colorido para apoiar o seu time favorito. 
“Este evento proporcionou uma grande diversão para os jogadores 
e torcedores, mas ainda mais importante é que ele nos ajudou a 
unir a nossa comunidade local, celebrar a diversidade e promover 
trabalho em equipe”, disse Haroune.

N.do T. *Mauritanização é o processo pelo qual os conhecimentos 
e habilidades do pessoal expatriado são transferidos ao pessoal 
local mauritano.

Na foto acima: No Torneio de Futebol de Tasiast

NOVA MARCA DE RECRUTAMENTO:  
15 EMPREGADOS COMPARTILHAM EM VÍDEO AS SUAS EXPERIÊNCIAS 
NA KINROSS 

Em 2012, a Kinross adotou uma nova marca como empregadora, marca esta 
desenhada para atrair as melhores e mais brilhantes mentes para a nossa empresa. 
Ela é fundamentada em O Jeito Kinross e no modo como ele se conecta com a 
experiência de trabalhar na nossa empresa.
 
A nova marca celebra as diversas culturas que compõem a Kinross, assim como as 
qualidades e comportamentos que sustentam o nosso contínuo sucesso. Em 
sintonia com o seu lançamento, a equipe de recrutamento produziu 15 vídeos com 
funcionários, abrangendo os oito países aonde operamos. Até o presente momento, 
os vídeos receberam mais de 20.000 visualizações no YouTube. Pesquisar em 
“Kinross Gold Jobs” no www.youtube.com , para o caso de querer assistir 
aos vídeos. 

Construir uma forte estratégia de mídia social é outra prioridade do recrutamento, 
sendo que a equipe desenvolveu um aplicativo sobre Carreiras no Facebook para 
ajudar a procurar por empregos e divulgar histórias na Kinross. Pesquisar “Kinross 
Gold” no Facebook e no LinkedIn para “Like” as páginas da nossa empresa.

Na foto acima: A página de pouso sobre Carreiras 
na Kinross, no Facebook
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“Testemunhei muitos casos de abuso de crianças durante a guerra dos Bálcãs. Isto teve um 
imenso efeito na minha vida e sobre a forma como eu me conduzo. Jurei que, se me fosse dada 
a oportunidade de ajudar alguém, eu o faria.”  

(Wayne Ingram, Superintendente, Saúde & Segurança do Trabalho, Exploração, Tasiast)

Em 2012, Wayne teve a oportunidade de visitar um orfanato em Nouadhibou, a 270 quilômetros de Tasiast. Cerca de 120 crianças 
frequentam o orfanato: mais de 90 vêm de famílias extremamente pobres, enquanto as demais 30 não têm pais e vivem no orfanato 
em tempo integral, 10 delas dormindo em um só quarto. Há 14 empregados que cuidam das crianças e todo o seu sustento vem 
da caridade. Eles recebem apenas o sufi ciente para atender às necessidades mais básicas das crianças.

Em um esforço para arrecadar dinheiro em prol do orfanato, Wayne organizou um desafi o de ciclismo de 24 horas no centro de atividades 
físicas de Tasiast. Em fevereiro de 2013, cada um dos 24 participantes pedalou uma hora por um período de 24 horas, abrangendo um 
total de 840 quilômetros. Mauritanos e expatriados de uma série variada de departamentos participaram do evento, que arrecadou mais de 
US$35.000 para o orfanato.

ANDANDO DE BICICLETA  

PELAS CRIANÇAS CARENTES

Na foto à esquerda: Os 
membros da equipe de Tasiast 
que participaram do desafi o 
de ciclismo de 24 horas

Na foto abaixo: Crianças no orfanato em Nouadhibou
Na foto abaixo: El Hacen Alaly (Agente de Relações Industriais, Tasiast) 
participa no desafi o de ciclismo de 24 horas
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Round Mountain lançou um amplo projeto no site incentivando os empregados a contribuir em uma 
variedade de áreas dentro da comunidade local, indo do voluntariado a projetos da empresa. No primeiro 
trimestre de 2013, o número de horas de trabalho voluntário e as doações em espécie ganharam impulso.

Aqui estão algumas das suas realizações até o presente momento:

•   Equipamento médico remodelado no valor de US$20.000 foi doado a uma organização local sem fi ns lucrativos. 

•   Os alunos da escola secundária local de Round Mountain estão colhendo os benefícios do tempo e materiais doados pelo Departamento 
de Manutenção da mina. Duas vezes por semana, dois dos nossos colaboradores viajam até a escola para ensinar aos alunos habilidades 
de vida, tendo criado um “Clube de Soldagem” às sextas-feiras. O programa está crescendo e a participação aumentando.

•   Centenas de horas foram dedicadas a programas de juventude, como orientação e formação. Angel Chung (Gerente, Processamento 
de Minério) dá aulas de karatê duas vezes por semana, as quais têm atraído mais de 60 participantes.

•   Muitos empregados são membros do conselho em importantes organizações dentro da nossa comunidade mineradora; outros dedicam 
seu tempo às nossas equipes de Respostas de Emergência e Salvamento nas Minas.

•   Empregados de Round Mountain reuniram $2.262 para o Fundo Escolar Sandy Hook. Com a doação de mesmo valor por parte de 
Round Mountain, $4.524 foram oferecidos em apoio às famílias atingidas pela tragédia.

ROUND MOUNTAIN: 

BONS VIZINHOS

Na foto abaixo: Angel Chung (Gerente, Processamento de Minério) (foto frontal esquerda) 
lidera uma aula de karatê duas vezes por semana, que já atraiu mais de 60 participantes 

Na foto da esquerda: Aldous Hume 
(Técnico de Manutenção, Round 
Mountain) e Dale Barber (Instrutor de 
Manutenção Móvel, Round Mountain) 
dedicaram centenas de horas para 
ensinar habilidades de vida aos alunos 
da escola secundária local



FPO

EM DVOINOYE

Contem 30% de fi bras post-consumidor, certifi cado pela FSCFPO

Nossa mina satélite de Dvoinoye em Chukotka, Rússia, deverá prover um suprimento adicional à vizinha moenda de Kupol, que está se expandindo a 
4.500 toneladas por dia. O projeto estima aumentar a produção de Kupol e estender a vida útil da mina.

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 Welbanks
Gerente, Comunicações Corporativas
Kinross Gold Corporation
(416) 365-3034
nicole.welbanks@kinross.com


