PRIMEIRO WORKSHOP
INTERNACIONAL DE
GEOLOGIA

EDUCAÇÃO NO
EQUADOR
Recentemente, como parte de programas de envolvimento
com a comunidade na região, nossa equipe no Equador
entregou kits educativos para oito escolas localizadas no
interior da área de Fruta del Norte (FDN). Os kits incluíam
enciclopédias, mapas, dicionários, escrivaninhas e móveis
para sala de aula. A doação faz parte de uma meta mais
ampla no sentido de ajudar a melhorar o sistema educacional e elevar as condições de vida na região.

As equipes de geologia da Kinross no mundo ajudam as nossas
operações locais a alcançar metas de produção e a garantir que
atinjamos um objetivo crítico de longo prazo, que é o de somar
reservas à nossa carteira.
Em março, a Kinross realizou, no Chile, o seu primeiro Workshop
Internacional de Geologia, com 36 membros dos grupos de
Serviços Técnicos e Aperfeiçoamento Contínuo no Brasil, Chile,
Canadá e Equador.

Equipamentos esportivos também foram fornecidos às
escolas e uma equipe de futebol da universidade local
participou de um jogo de exibição com outro time formado
por escolas da comunidade, durante a cerimônia de doação.

O grupo focou uma série de tópicos, incluindo a reconciliação,
coleta e análise exploratória de dados, e compartilhou histórias de
sucesso, desafios e melhores práticas.

Os representantes que participaram do evento incluíam o
Diretor Provincial de Educação, o Presidente da Federação
Shuar para a província e Hugo Vergara, Gerente de
Sustentabilidade, da Kinross-Aurelian.

Retratados acima: Maria Emilia Brenny, Maryse Belanger,
Marcela Godoy, Eldrick Esper, Bruno Zambaldi, José Ponce,
Guillermo Montenegro, Carlos Astudillo e
Rodrigo Álvarez de Araya.

PROMOTOR DE
NEGÓCIOS DO ANO
Na fila de trás (2ª e 3ª a partir da esquerda): Nick Hayduk
(Vice-Presidente Jurídico) and Tom Elliott (Vice-Presidente de
Desenvolvimento Corporativo)
Na fila da frente (2ª e 3ª a partir da esquerda): Jaana Harkonen
(Vice-Presidente de Recursos Humanos, Operações), e
Hugh Agro (Vice-Presidente Executivo,
Desenvolvimento Estratégico)
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No segundo trimestre do ano, a Kinross foi honrada ao receber o
Prêmio Promotor de Negócios do Ano (na categoria “Prêmio de
Saída ao Estrangeiro”), pela aquisição da Aurelian Resources, em
2008. A cada ano esta premiação honra empresas e equipes
canadenses cujas operações impactam significativamente no setor,
através de inovação, crescimento, estabelecimento de melhores
práticas e criação de valor.

40 ANOS DE SEGURANÇA
NO ROUND MOUNTAIN

Bill Goodhard (Gerente Geral, Round Mountain) apresenta
Roger Morones (à esquerda) com o Prêmio Holmes de Segurança

Parabéns ao maquinista de Round Mountain, Roger Morones, que
recebeu o Prêmio Holmes de Segurança, no início deste ano. O Prêmio
Holmes – em homenagem ao Dr. Joseph A. Holmes, um pioneiro em
segurança nas minas e o primeiro diretor do Bureau de Minas dos EUA
- é atribuído aos profissionais com destacados recordes em segurança.
Roger tem registrado excepcionais 40 anos sem acidentes em minas, 25
dos quais em Round Mountain.
Round Mountain também contou com três trabalhadores que receberam
prêmio por 30 anos, dois trabalhadores por 25 anos e um por 20 anos,
representando então mais de 200 anos de experiência em segurança em
minas. “Estas notáveis realizações mostram que, quando implementamos
e nos comprometemos com programas de segurança, podemos
conseguir grandes coisas”, disse Rob Henderson (Vice-Presidente
Sênior de Serviços Técnicos), que participou do Banquete de Premiação
em Segurança.

MANTENDO A SEGURANÇA
NA KINROSS

A HISTÓRIA
DE CHIARA
Chiara Davide era uma menina carismática de 15 anos de
idade quando passou a enfrentar graves dores de cabeça,
tornou-se frequentemente desorientada e começou a perder
as habilidades cognitivas. Depois de muitos testes, os
médicos canadenses não conseguiam diagnosticar a sua
misteriosa doença. Seus pais souberam que havia
especialistas na Alemanha, mas não puderam lhe comprar
uma passagem aérea. Maryse Belanger, uma amiga da
família de Chiara e Diretora de Serviços Técnicos da
Kinross no Chile, tomou conhecimento da história e sabia
que ela tinha que ajudar.
Maryse contatou James Crossland (Vice-Presidente
Sênior de Assuntos Corporativos e Relações
Governamentais), em Toronto, o qual por sua vez falou com
altos executivos da Air Canada. A partir daí, a Air Canada
contatou a organização de caridade Horizontes das
Crianças (Kids’ Horizons), e James e Maryse atuaram em
conjunto para reunir pontos que permitissem embarcar
Chiara no vôo. Hoje, a sua família ainda está trabalhando
arduamente para obter a ajuda de que ela tanto precisa.
Nossos agradecimentos à Air Canada e ao programa
Horizontes das Crianças por seu apoio. Por gentileza, veja o
artigo abaixo para saber mais sobre Horizontes das
Crianças e sobre como você pode colocar suas milhas
Aeroplan à disposição.

COLOQUE AS SUAS
MILHAS AÉREAS À
DISPOSIÇÃO
O Programa de Transporte Hospitalar Horizontes
das Crianças ajuda crianças no acesso à assistência
médica especializada fora da comunidade local, através do
fornecimento gratuito de milhares de assentos aéreos para
crianças doentes a cada ano. Em 2008, 15 hospitais em
todo o Canadá utilizaram mais de 13,9 milhões de milhas
para ajudar crianças a receber assistência médica. Você
pode contribuir doando suas milhas de Aeroplan através
deste website:
www.aircanada.com/en/about/community/kids.html

No início deste ano, Mike Osborne (à esquerda), Diretor da Kinross
para Segurança Global, foi nomeado Presidente de Conselho do
Ano pela American Society for Industrial Security (ASIS), a maior
organização mundial de profissionais de segurança.
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3B

Fortalecer os sistemas de administração e
finanças continua a ser uma das maiores
prioridades na empresa. Por exemplo, este
ano estamos trabalhando diligentemente
para implementar o Sistema Avançado
de Relatórios da Kinross (KARS, Kinross
Advanced Reporting System) e para
melhorar significativamente o nosso sistema
de correios eletrônicos.
3A

3C

A Kinross está trabalhando para
construir seu futuro sobre um sólido
histórico de mineração responsável em
combinação com uma nova estratégia
de responsabilidade corporativa que
abrange toda a Companhia.

3

ELEVAR O
“JEITO KINROSS”

A

Liderar Nossa Indústria em
Responsabilidade Corporativa

B

Fortalecer os Sistemas de
Administração & Finanças

C

Em 2008, melhoramos nossa classificação
ao alcançar, na pesquisa anual do Globe &
Mail (o jornal de maior prestigio no Canadá)
sobre governança corporativa, a 27ª posição
entre 180 empresas canadenses – a
classificação mais alta entre os grandes
produtores de ouro. Continuar a fortalecer as
nossas práticas de governança é um objetivo
central no ano de 2009.

4

IMPULSIONAR O
VALOR FUTURO

A

Melhorar a Nossa Carteira
de Exploração

B

Continuar Otimizando o Portfólio

C

Capitalizar Novas Oportunidades
de Mercado

D

Buscar Iniciativas Promissoras

4B

Fortalecer as Práticas de Governança

D

Distinguir a Marca Kinross

E

Viver os Valores da Kinross

3D

Este ano, estamos lançando um programa
de padronização da nossa marca. Como
parte deste processo, desenvolvemos novos
logotipos para todas as nossas operações e
estamos trabalhando para relançar a nossa
página de internet www.kinross.com.

4A

Continuamos com nossa agressiva
estratégia de exploração focada em
cinco importantes regiões na América
do Norte, América do Sul e Rússia.
Na foto acima, o nosso projeto de
exploração em Ixhuatan, México –
uma parceria com a Linear Gold.

3E

Em 2008, lançamos os nossos quatro
valores e o conceito “O Jeito Kinross.” Em
2009, vamos trabalhar para firmar ainda mais
os nossos valores através de programas
e premiações como os Prêmios Vivendo
Nossos Valores.

Este ano, por exemplo, estamos
iniciando um pré-estudo de viabilidade
e explorando opções para aumentar a
produção em Maricunga.

4C

Nosso recente investimento na Harry
Winston é um bom exemplo da forma
com que trabalhamos para capitalizar
as novas oportunidades de mercado.
Nossas aquisições da Aurelian
Resources e da Lobo-Marte, em
2008, também são bons exemplos.

4D

Através de sociedades de risco
compartido (joint ventures)
e investimentos, seguiremos
estabelecendo parcerias com
promissoras empresas juniores de
exploração para aumentar a nossa
exposição a novas perspectivas e
oportunidades de crescimento.
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