Fato Relevante
ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 17 de julho de 2020 - Aura Minerals Inc. (TSX: ORA) (B3: AURA32)
(“Companhia” ou “Aura”) anuncia resultados operacionais preliminares do segundo trimestre de 2020.
O segundo trimestre de 2020 foi impactado pelo Novo Coronavírus (COVID-19), que foi declarado pandemia
pela Organização Mundial da Saúde no dia 11 de março de 2020
Como previamente divulgado, a Companhia e suas controladas priorizaram a segurança e o bem-estar de seus
empregados e das comunidades onde a Aura opera, implementaram uma série de ações e protocolos de
biossegurança durante esse período, além de expandir suas ações sociais em todas as comunidades onde
opera, incluindo doações de alimentos, remédios e equipamentos médicos.
Do ponto de vista operacional, também como divulgado previamente, a pandemia causou interrupção parcial
em duas de nossas operações durante o segundo trimestre:
Mina de San Andrés, em Honduras

Em 16 de março de 2020, o governo hondurenho decretou a suspensão do trabalho nos setores públicos e
privados e, seguindo as restrições impostas, as operações de mineração no Complexo San Andres foram
interrompidas e a Aura reduziu sua força de trabalho ao número mínimo para continuar a atender os
requerimentos ambientais em conexão com as operações e outras atividades críticas da mina.
Em 26 de maio de 2020, obtivemos autorização para retomar integralmente as operações no Complexo San
Andres.
Mina Aranzazu, no México

Em 31 de março de 2020, o governo mexicano emitiu um decreto ordenando a suspensão de todas as atividades
não essenciais nos setores público e privado. Em 12 de maio de 2020 as atividades de mineração foram
incluídas como atividades essenciais pelas autoridades mexicanas, e as empresas de mineração foram
autorizadas a solicitar autorização para retomada integral de suas atividades a partir de 18 de maio de 2020. O
decreto de 31 de março de 2020 permitia que as empresas mantivessem atividades críticas que, se fossem
interrompidas, poderiam resultar em um dano potencialmente irreversível que impossibilitaria sua continuidade.
Consequentemente, a Companhia suspendeu todas as operações não essenciais no Complexo Aranzazu e
manteve atividades críticas que eram necessárias para evitar a materialização de riscos de segurança e/ou
ambientais e a ocorrência de danos potencialmente irreversíveis que poderiam impedir a continuidade de nossas
operações.
Em 27 de maio de 2020, a Companhia obteve autorização para retomada integral das atividades no Complexo
Aranzazu.

Volume de produção do segundo trimestre de 2020
A produção de ouro equivalente1 para os três meses encerrados em 30 de Junho de 2020, comparados com os
três meses imediatamente anteriores e ao mesmo período do ano anterior, é apresentada na tabela abaixo:
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Apesar dos desafios decorrentes da pandemia, a produção no segundo trimestre de 2020 caiu apenas 7% em
relação ao primeiro trimestre e 9% em relação ao mesmo período de 2019, ao comparar as produções entre
períodos usando os preços correntes do ouro / cobre / prata3. Já quando medida com preços constantes de
ouro / cobre / prata4, produção no segundo trimestre de 2020 caiu apenas 5% em relação ao primeiro trimestre
e permaneceu estável quando comparada ao segundo trimestre de 2019.
Abaixo sumarizamos a performance de cada mina do segundo trimestre de 2020:
•

San Andres: redução de 38% na produção de ouro em relação ao trimestre anterior e 29% em relação ao
mesmo período de 2019 devido à interrupção da produção na maior parte do segundo trimestre de 2020. A
produção no segundo trimestre teve uma média de apenas 2.945 Onças, quando comparada para 4.788
Onças registradas no primeiro trimestre de 2020.
Até a data deste Fato Relevante, a mina estava produzindo sem restrições operacionais. Em junho, a mina
registrou uma produção de 5.239 Onças e a produção até agora em julho continua progredindo, à medida
que a mina se aproxima de todo o seu potencial operacional.
Minas Brasileiras: A produção na mina de Ernesto e Pau-a-Pique, no Brasil, mostrou consistência e
registrou um aumento de 13% no segundo trimestre de 2020 quando comparado ao trimestre anterior e um
aumento de 4% quando comparado ao mesmo período de 2019.
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O GEO é calculado convertendo as produções de prata e cobre em ouro utilizando uma proporção entre os preços
destes metais e o ouro. Os preços utilizados para o calcular a tais proporções têm como referência o preço médio
ponderado de cada um dos metais obtido nas vendas da unidade de Aranzazu durante o período reportado.
2 Inclui Onças produzidas e capitalizadas do Projeto Ernesto (Janeiro a Junho/2020)
3 GEO calculado para Arazazu com base na relação de preços de prata e cobre e o ouro para cada um dos trimestres
apresentados.
4 GEO calculado para Arazazu para todos os trimestres apresentados com base na relação de preços de prata e cobre
e o ouro para para o segundo trimestre de 2020.

Em janeiro de 2020, a Companhia iniciou trabalhos na mina de alto teor Ernesto. O projeto continua
avançando de acordo com o cronograma e, como resultado, a Aura espera um aumento substancial da
produção no quarto trimestre de 2020, quando planejamos declarar a produção comercial dessa mina.
•

Aranzazu: Conforme antecipado pela Companhia, a Pandemia não teve um impacto material no
desempenho operacional de Aranzazu no segundo trimestre, fato que a Companhia atribui à acumulação
de estoques anteriormente ao início da Pandemia e à eficiência operacional.
Como resultado, Aranzazu alcançou um aumento na produção de todos os metais no segundo trimestre de
2020 quando comparado ao trimestre anterior e ao segundo trimestre de 2019, quando a mina estava
aumentando gradualmente sua produção, conforme mostrado na tabela abaixo:
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Até a data deste Fato Relevante, a mina está produzindo sem restrições e próximo ao seu potencial.
Também conforme anunciado anteriormente, a Companhia está em estudos avançados para aumentar a
capacidade de produção em 30%, o que deve impactar positivamente a produção a partir do final de 2020.
Informações Prospectivas
Este Fato Relevante contém “informações prospectivas” e “declarações prospectivas” (coletivamente,
“declarações prospectivas”) que podem incluir, mas não se limitam, a declarações referentes às atividades,
eventos ou desenvolvimentos que a Companhia espera ou antecipa que ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro,
incluindo, sem limitação, as expectativas da Companhia em relação ao aumento da produção e à declaração de
produção comercial nas Minas Brasileiras e a expectativa de aumento de produção em Aranzazu.
Freqüentemente, mas nem sempre, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras
e frases como "planos", "é esperado", "orçamento", "programado", "estimado", "estimativas", "previsões",
"pretende", "antecipa" ou" acredita" ou variações (incluindo variações negativas) de tais palavras e frases, ou
afirmação de que determinadas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", ou “será” tomado, ocorrido
ou alcançado.

1

GEO calculado para Arazazu com base na relação de preços de prata e cobre e o ouro para cada um dos trimestres
apresentados.
2 GEO calculado para Arazazu para todos os trimestres apresentados com base na relação de preços de prata e cobre
e o ouro para para o segundo trimestre de 2020.

Riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão além da capacidade
de previsão ou controle da Companhia, podem causar resultados reais diferentes materialmente daqueles
contidos nas declarações prospectivas. Referência específica é feita ao Formulário de Referência mais recente
arquivado perante a CVM e a B3 para uma discussão de alguns dos fatores subjacentes às declarações
prospectivas. Alguns dos fatores subjacentes às declarações prospectivas, que incluem, sem limitação,
volatilidade de preços do cobre e do ouro ou outra volatilidade dos preços de outras commodities, mudanças
nos mercados de dívida e de ações, incertezas envolvidas na interpretação de dados geológicos, aumento de
custos, conformidade ambiental e alterações na legislação e regulamentação ambiental, flutuações nas taxas
de juros e taxas de câmbio, condições econômicas gerais e outros riscos envolvidos na indústria de exploração
e desenvolvimento mineral . Os leitores são advertidos de que a lista de fatores acima não é exaustiva dos
fatores que podem afetar as declarações prospectivas.
Todas as declarações prospectivas aqui estão qualificadas por esta declaração de advertência. Assim, os
leitores não devem depositar confiança indevida em declarações prospectivas. A Companhia não assume
nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou de outra forma revisar quaisquer declarações prospectivas,
seja como resultado de novas informações ou eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser
exigido por lei. Se a Companhia atualizar uma ou mais declarações prospectivas, não deve ser feita nenhuma
inferência de que fará atualizações adicionais em relação a essas ou outras declarações prospectivas.
Sobre a Aura 360°
A Aura é focada na mineração em termos completos – pensando de forma holística sobre como seus negócios
impactam e beneficiam cada um de nossos stakeholders: nossa companhia, nossos acionistas, nossos
funcionários e os países e comunidades que atendemos. O que nós chamamos de Mineração 360°.
A Aura é uma empresa focada no desenvolvimento e operação de projetos de ouro e metais básicos nas
Américas. Os ativos produtores da Companhia incluem a mina de ouro de San Andres em Honduras, a mina de
ouro Ernesto/Pau-a-Pique no Brasil, a mina de cobre, ouro e prata de Aranzazu no México e uma mina de ouro
pré-operacional nos Estados Unidos, Gold Road. Além disso, a Companhia possui mais dois projetos de ouro
no Brasil, Almas e Matupá, e um projeto de ouro na Colômbia, Tolda Fria.
Para mais informações, visite o site da Aura em http://auraminerals.com/investidores ou entre em contato:
Relações com Investidores
Sr. Gabriel Lima Catalani
E-mail: ri@auraminerals.com
Telefone: (11) 2164-7340
http://auraminerals.com/investidores/

