
 
 
 
 

 
 

A ERM CVS na qualidade de consultora independente vem comunicar a todos o início de uma 
avaliação a ser realizada na mina de Níquel de Barro Alto da Anglo American com base nos padrões 
IRMA, Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA, do Inglês, Iniciativa para a Garantia de uma 
Mineração Responsável) Standard for Responsible Mining, (Padrões para uma Mineração 
Responsável). A mina fica no município de Barro Alto, estado de Goiás, Brasil. 

A ERM CVS, um organismo de certificação aprovado pela IRMA, realizará uma avaliação no site da 
mina de Barro Alto entre 29 de novembro e 3 de dezembro de 2021 

As partes interessadas são convidadas a fazer parte do processo de avaliação e enviar comentários 
por escrito à ERM CVS sobre o desempenho ambiental e social da Mina de Barro Alto (em particular, 
como o desempenho da mina se compara aos Padrões para uma Mineração Responsável da IRMA - 
Standard for Responsible Mining).  As partes interessadas também podem entrar em contato com a 
ERM CVS 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 no 
site da mina e podem ser virtuais ou presenciais, levando-se em consideração os cuidados contra a 
COVID-19. 

Registre-se, por favor, como parte interessada para receber mais informações sobre a avaliação do 
IRMA da Mina de Barro Alto. Para se inscrever, enviar perguntas ou comentários, ou solicitar uma 
entrevista como parte do processo de avaliação, entre em contato com a ERM CVS, conforme 
contatos a seguir.  

Os seus comentários serão mantidos em sigilo mediante solicitação.  

E-mail: post@ermcvs.com 

Endereço: ERM Certification and Verification Services 
     Exchequer Court, 33 St Mary Axe 

     London, United Kingdom   EC3A 8AA 

A ERM CVS é um organismo de certificação aprovado pela IRMA com sede em Londres, Inglaterra. 
Para obter mais informações sobre ERM CVS, acesse www.ermcvs.com  

Para obter mais informações sobre o processo 
de certificação de mina da IRMA, consulte: 
https://responsiblemining.net/what-we-
do/certification/.  
 

Se você tiver dúvidas sobre o processo de avaliação do site da mina ou dos requisitos do Padrão IRMA, 
acesse o Sistema de Resolução de Problemas do IRMA no site: https://responsiblemining.net/ 

 
Comunicado de Avaliação IRMA 

da Mina de Barro Alto 



 


