Termo de Responsabilidade Geral
A Aura Minerals Inc. (“Aura Minerals” ou a “Companhia”) é uma companhia canadense e um
emissor credenciado das províncias da Colúmbia Britânica, Alberta, Saskatchewan, Manitoba e
Ontário, no Canadá. A Companhia tem tomado todo o cuidado possível para apresentar e
publicar as informações contidas neste website e se empenhará a fazê-lo constantemente. O
material contido neste website poderá apresentar ainda imprecisões técnicas ou de outros
tipos, omissões ou erros de digitação, pelos quais a Aura Minerals não se responsabiliza. A Aura
Minerals não garante e nem aceita reclamações oficiais com relação ao uso, validade, precisão,
oportunidade, integridade ou confiança de quaisquer requisições, declarações ou informações
contidas neste website. De modo algum, inclusive, mas não se limitando a, em caso de
negligência, a Aura Minerals deverá se responsabilizar por quaisquer indenizações diretas,
indiretas, especiais, acidentais, conseqüentes ou quaisquer outros tipos, inclusive, mas se não
limitando a, perda de lucro, se tiver sido avisado ou não da possibilidade de indenização
proveniente do uso, ou a impossibilidade de uso, do material contido neste website. As
informações aqui contidas não são consideradas uma substituição para o conselho de um
profissional independente que deve ser obtido antes de se tomar decisões quanto a se fazer um
investimento. As informações publicadas neste website podem vir a ser suplantadas por
subseqüentes termos de responsabilidades. Não é permitida a reprodução ou modificação, de
forma alguma, seja eletronicamente ou de algum outro modo, de quaisquer informações
contidas neste website, a menos que tenha obtido nossa permissão expressa, exceto para uso
pessoal.
O Mercado de Ações de Toronto não revisou as informações contidas neste website e não
aceita responsabilidade pela precisão ou suficiência delas.

Declarações Admonitórias das Afirmações
Todas as declarações feitas neste website, senão as declarações sobre fato histórico,
constituem em declarações admonitórias das afirmações. Os resultados reais da Aura Minerals
podem divergir de maneira significativa dos previstos nas declarações admonitórias das
afirmações e os leitores são prevenidos a não confiar de maneira indevida nestas declarações
admonitórias das afirmações. Exceto quando requerido por regulamentações de segurança, a
Companhia não se compromete com nenhuma obrigação de divulgar os resultados
publicamente de quaisquer revisões para serem impressas em declarações admonitórias das
afirmações que sejam redigidas para anunciarem eventos ou circunstâncias após a data acima
declarada ou para anunciar a ocorrência de eventos não previstos.
As declarações admonitórias das afirmações englobam, porém não estão limitadas a,
declarações com respeito ao preço futuro do cobre, ouro, níquel e minério de ferro, a
estimativa dos recursos e reservas de minerais, a realização das estimativas da reserva mineral,
o tempo e a quantia da futura produção estimada, custos de produção, gastos de capital, custos
e tempo do desenvolvimento de novos depósitos, o sucesso das atividades de exploração,
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prazos flexíveis, flutuações de moedas, necessidade de capital adicional, regulamentações
governamentais quanto a operações mineradoras, riscos ambientais, despesas com
recomposição ambiental não antecipadas, disputas ou requerimentos sobre títulos, limitações
das coberturas de seguro e o tempo e possíveis resultados de processos litigiosos. Em certos
casos, as declarações admonitórias das afirmações podem ser identificadas pelo uso de
palavras, tais como: “planos”, “espera-se”, ou “não espera-se”, “é esperado”, “orçamento”,
“marcado”, “estima-se”, “prevê”, “intenciona”, “antecipa-se” ou “não antecipa-se”, ou
“acredita-se”, ou variações de tais palavras e frases, ou ela declara que certos feitos, eventos ou
resultados “podem”, “poderiam”, “fariam”, “apresentam a chance”, “serão considerados”,
“ocorrem” ou “sejam alcançados”. As declarações admonitórias das afirmações envolvem riscos
conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores os quais podem causar os resultados,
as atuações e os alcances reais da Companhia a serem discrepantes, em termos materiais, de
quaisquer resultados, atuações e alcances futuros expressos ou implícitos pelas declarações
admonitórias das afirmações. Tais fatores incluem, entre outros, riscos relacionados à
integração de aquisições; riscos relacionados à operações internacionais; riscos relacionados
aos empreendimentos conjuntos; resultados reais de explorações atuais; conclusões de
avaliações econômicas; mudanças nos parâmetros do projeto à medida que os planos
continuam a ser refinados; preços futuros de cobre, ouro, níquel e minério de ferro; possíveis
variações nas reservas de minério, seu teor ou índice de recuperação; o não funcionamento do
fábrica, dos equipamentos ou dos processos de acordo com o esperado; acidentes, disputas
trabalhistas e outros riscos do ramo de mineração; atrasos na obtenção de aprovações
governamentais, de financiamento, ou do término das atividades de desenvolvimento ou
construção. Apesar das tentativas da Companhia de identificar os fatores importantes que
poderiam causar ações, eventos ou resultados reais que sejam diferentes, em termos materiais,
dos descritos nas declarações admonitórias das afirmações, ainda há a possibilidade de haver
outros fatores que causem ações, eventos ou resultados os quais não são tão esperados,
estimados ou intencionados. Não há certeza de que as declarações admonitórias das
afirmações serão provadas como sendo precisas, já que os resultados reais e os eventos futuros
podem ser diferentes, em termos materiais, dos que foram esperados em tais declarações.
Conseqüentemente, os leitores não devem confiar indevidamente nas declarações
admonitórias das afirmações.
Divulgações de Informações Técnicas sobre Minerais
Avisamos os leitores que o Instrumento Nacional 43-101 do Órgão de Administração dos
Valores Mobiliários Canadense (Canadian Securities Administrators) requer que cada categoria
das reservas e recursos minerais seja individualmente mencionada no relatório. Todas as
informações técnicas sobre as nossas propriedade de minerais estão sujeitas a informações
mais detalhadas arquivadas pela Aura Minerals Inc. com as comissões de valores mobiliários. Os
leitores devem verificar o formulário de informação anual (AIF, em inglês) mais recente da Aura
Minerals Inc. e outros documentos de divulgação contínua arquivados pela Aura Minerals Inc., à
disposição no site www.sedar.com, para obter informações detalhadas, as quais estão sujeitas
às qualificações, presunções e observações colocadas no mesmo.
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Nota de Advertência aos Investidores dos Estados Unidos com relação às Estimativas dos
Recursos Medidos, Indicados e Inferidos
Este website usa os termos Recursos “Medidos”, “Indicados” e “Inferidos”. Avisamos os
investidores dos Estados Unidos que enquanto estes termos são reconhecidos e requeridos
pelas regulamentações canadenses, a Comissão dos Valores Mobiliários e a Comissão de
Câmbio dos Estados Unidos não os reconhecem. “Recursos Minerais Inferidos” apresentam
uma grande quantidade de incerteza quanto à sua existência e com relação à sua possibilidade
econômica e legal. Não pode-se presumir que todas ou quaisquer partes de um Recurso
Mineral Inferido serão elevados à uma categoria mais alta. Sob as leis canadenses, estimativas
de Recursos de Minerais Inferidos não podem servir como base da possibilidade ou de outros
estudos econômicos. Prevenimos os investidores dos Estados Unidos a não presumir que todas
ou quaisquer partes dos Recursos Minerais Medidos ou Indicados serão, um dia, considerado
como Reservas Minerais. Prevenimos, também, os investidores dos Estados Unidos a não
presumir que todas ou quaisquer partes de um Recurso Mineral Inferido existam ou seja
possível de ser garimpado econômica ou legalmente.
Links de Terceiros
A Companhia fornece links no website para vários outros websites que encontram-se próximos
da Companhia. O espectador deve ter consciência de que ao entrar nestes outros websites, ele
ou ela está saindo do website da Companhia e que a Companhia não se responsabiliza pelo
conteúdo de nenhum outro site.
Estimativa do Valor da Ação
Todas as estimativas demoram, pelo menos, 20 minutos para serem publicadas, a menos que
se faça uma declaração diferente. Todas as estimativas do valor da ação e os dados históricos
dos preços das ações são concedidos pelos fornecedores terceirizados e são dados apenas com
o propósito de informação e não são para serem usados com o propósito de negociação. Se
estiver considerando fazer negócios com os valores mobiliários da Companhia, recomendamos
expressamente que procure aconselhamento profissional antes de tomar quaisquer decisões
sobre investimento. A Companhia não aceita reclamações oficiais ou garante nada quanto a
precisão ou integridade de qualquer estimativa de valor do preço de uma ação ou de dados
históricos de estimativas de valores de ação e não tomou medida alguma para averiguar a
confiabilidade, precisão ou integridade das informações fornecidas neste website.
Política de Confidencialidade
A Companhia respeita a privacidade dos visitantes do seu website. A Companhia coleta dados
pessoais, tais como o seu endereço de email, que seja voluntariamente enviado pela sua
pessoa. A Companhia e/ou os seus funcionários usarão estes dados somente para cumprir
quaisquer pedidos de informação, envio de aplicativos relevantes, ou de outra maneira que
você tenha autorizado ou divulgado. A Companhia não venderá, divulgará ou mesmo
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transferirá as suas informações pessoais enviadas à Companhia para nenhuma pessoa, a menos
que você tenha pedido ou autorizado.
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