Fato Relevante
ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 7 de outubro de 2020 - Aura Minerals Inc. (TSX: ORA) (B3: AURA32)
(“Companhia” ou “Aura”) anuncia resultados preliminares da produção do terceiro trimestre de 2020.
A produção consolidada de nossas operações no terceiro trimestre de 2020 foi de 56.472 onças equivalentes
de ouro ("GEO")1, demonstrando uma forte recuperação após ser impactada negativamente pela pandemia do
COVID-19 no primeiro e segundo trimestres de 2020.
O gráfico a seguir mostra a evolução do volume de produção trimestral consolidado, medido em GEO, desde o
começo de 2019. No terceiro trimestre de 2020 a Companhia retomou a trajetória de crescimento iniciada no
primeiro trimestre de 2019, que foi interrompida no primeiro e segundo trimestres de 2020 principalmente devido
às interrupções das operações no México e em Honduras como resultado da pandemia.
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O volume de produção preliminar medido em GEO para os três meses encerrados em 30 de setembro de 2020,
quando comparado ao trimestre anterior e o mesmo período de 2019 foram registrados por cada mina em
operação da seguinte forma:
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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 calcular 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.

Onças produzidas (GEO)
San Andres
Minas Brasileiras 1
Aranzazu
Gold Road2
Total produção em GEO preços correntes3

18.802
18.231
17.909
1.530

8.835
13.725
14.748
N/A

20.746
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N/A
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N/A
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+9%
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Abaixo sumarizamos a performance de cada mina no terceiro trimestre de 2020:
•

San Andres: Recuperação considerável da produção em comparação ao segundo trimestre de 2020, que
foi impactada pela interrupção das operações devido à pandemia. A produção total ainda está abaixo do
potencial produtivo da mina, uma vez que os meses de agosto e setembro têm sido historicamente
negativamente impactados pelos altos volumes de chuva na região.

•

Minas Brasileiras: Melhor trimestre em termos de produção desde o início das operações de EPP em
2016, como resultado de minério extraído da mina de Ernesto (ainda em estágio pré comercial) e áreas de
alto teor na mina de Japonês. A Companhia espera declarar produção comercial na mina de Ernesto no
quarto trimestre de 2020.

•

Aranzazu: Aranzazu alcançou um aumento na produção de todos os metais no terceiro trimestre de 2020
quando comparado ao trimestre anterior e ao terceiro trimestre de 2019, quando a mina já estava próxima
a sua capacidade máxima de produção, conforme demonstrado na tabela abaixo:
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5.881
101.379
6.921

5.066
91.646
6.164

4.879
92.682
6.392

+16%
+11%
+12%

+21%
+9%
+8%
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Inclui onças produzidas e que foram capitalizadas para projetos em fase de produção pré-comercial.
Onças capitalizadas no terceiro trimestre de 2020. Gold Road foi adquirido pela Aura em março de 2020 e não
reportou produção no primeiro e segundo trimestres de 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 Aranzazu com base na relação de preços de prata e cobre e o ouro para cada um dos trimestres
apresentados.
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Conforme divulgado anteriormente, a Companhia está trabalhando para aumentar a capacidade de
produção em aproximadamente 30% (em andamento), esperado para até o final de 2020.
•

Gold Road: Conforme divulgado anteriormente, a empresa embarcou seu s primeiros lotes de ouro fundido
de Gold Road em setembro de 2020. A empresa espera que Gold Road declare produção comercial em
dezembro de 2020.

Pessoas Qualificadas
A divulgação das informações técnicas e científicas incluídas neste comunicado foram revisadas e aprovadas
por Farshid Ghazanfari, profissional qualificado conforme definido pela National Instrument 43-101 – Standards
of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") nos termos da legislação canadense sobre valores mobiliários.
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 em Gold Road 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.
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 a mina de ouro de

Gold Road nos Estados Unidos. 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 Catalani
E-mail: ri@auraminerals.com
Telefone: (11) 2164-7340
http://auraminerals.com/investidores/

