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TRANSIÇÃO PARA REDE DE ENERGIA NA MINA DE OURO TUCANO
Beadell Resources Limited (“Beadell” ou “a Companhia”) tem o prazer de fornecer atualização sobre o
fornecimento de energia na sua mina de ouro Tucano, localizada no norte do Brasil.
A Companhia, com o apoio do Governo do Estado do Amapá, assinou um Termo de Compromisso
(“Termo”) com a Companhia de Eletricidade do Amapá (“CEA”). De acordo com o Termo, a Beadell já
deu início às melhorias requeridas na linha de energia de 69KV existente ao longo de 110 km, que
termina na mina Tucano. Estas melhorias garantirão a qualidade no fornecimento de energia aos
municípios de Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari e adjacências, de onde a maioria dos
colaboradores da Beadell são provenientes. A regularidade do fornecimento de energia será melhorada
e quedas de energia reduzidas beneficiando todas as partes interessadas.
Assim que as melhorias forem finalizadas, a Beadell tem como objetivo aumentar a carga de energia da
rede da mina Tucano do atual 1MW para 5MW inicialmente e, finalmente, para 12MW. A redução da
dependência de geradores de energia a diesel terá um efeito imediato e significativo sobre os custos
operacionais da mina Tucano.
Simon Jackson, CEO e Diretor-Presidente comentou: "Estamos muito satisfeitos por termos assinado o
termo de compromisso com a CEA e continuar a nossa excelente relação com o governo do Estado do
Amapá. A melhoria no fornecimento de energia para a região beneficiará todas as partes interessadas e
favorecerá ainda mais as operações em Tucano no longo prazo.”
Para informações adicionais. entre em contato com:
Simon Jackson | Chief Executive Officer
Greg Barrett | Chief Financial Officer
T: +61 8 9429 0800 | info@beadellresources.com.au
IMPORTANTE: A versão em português é a tradução do documento original em inglês para finalidade de
informação somente. No caso de qualquer discrepância, o original em inglês prevalecerá.
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