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Anúncio: Auditoria de campo (Etapa 2) para o processo de certificação 
IRMA do Minas Rio (Anglo American)  
 

A SCS Global Services (SCS) anuncia o início de uma avaliação independente de terceiros da Mina de 
Minério de Ferro Minas rio da Anglo American com relação à Iniciativa de Garantia de Mineração 
Responsável (IRMA) A Mina está localizada na Rodovia MG-10, Km 186 s/n Zona Rural, Conceição do Mato 
Dentro, Minas Gerais, Brasil. A SCS, uma empresa de certificação aprovada pelo IRMA, realizará uma 
avaliação no local a partir de  9 de dezembro de 2021.  
 
Os interessados são convidados a fazer parte do processo de avaliação e enviar comentários por escrito à 
SCS sobre o desempenho ambiental e social da Mina do Minas Rio (em particular, como o desempenho 
do local da Mina se compara ao  Padrão IRMA para Mineração Responsável).  Os interessados também 
podem entrar em contato com a SCS  se quiserem ser entrevistados como parte do processo de avaliação.  
Quando possível, as entrevistas com as partes interessadas locais serão agendadas para ocorrer durante 
a auditoria de campo e poderão ser virtuais ou presenciais, levando em consideração as precauções da  
COVID-19. 
 
Cadastre-se como interessado para ser notificado à medida que mais informações sobre a avaliação do 
IRMA do Minas Rio estiverem disponíveis. Para se inscrever, enviar perguntas ou comentários ou solicitar 
ser entrevistado como parte do processo de avaliação, entre em contato com a SCS, detalhes abaixo.  Os 
comentários serão mantidos em sigilo mediante solicitação. 
 
SCS é uma empresa de certificação aprovado pelo IRMA com sede em Emeryville, Califórnia. Para obter 
mais informações sobre a  SCS,  visite www. scsglobalservices.com.   
 
Para obter mais informações sobre o processo de certificação IRMA, consulte o site Certification - IRMA - 
The Initiative for Responsible Mining Assurance . Se você tiver preocupações com o processo de avaliação 
IRMA ou com os requisitos do padrão IRMA, acesse o Sistema de Resolução de Problemas da IRMA no site 
da IRMA: Iniciativa para Garantia responsável de Mineração. Comentários serão mantidos em em sigilo 
mediante solicitação. 
 

Entrar em contato com os serviços globais da SCS  
(Rolar para clientes em avaliação – iniciativa para garantia responsável de mineração) 

 

Serviços Globais SCS 
Rua Powell, 2000, Ste. 600 

Emeryville, CA 94608 EUA  

E-mail: scourter@scsglobalservices.com 

Telefone: +1 (510) 993-0127 
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