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Para: Naira Hofmeister
Prezada Naira,
Obrigado pelo email e possibilidade de nos manifestar previamente.

Segue abaixo a mesma mensagem enviada à APIB:
“Prezados(as)

Senhores(as),

Primeiramente, agradecemos a oportunidade de nos manifestarmos sobre o relatório previamente à sua publicação.

Em atenção ao item 4 (página 23), que menciona a Potássio do Brasil, apresentamos as seguintes considerações:

A Potássio do Brasil recebeu os Direitos Minerários em 2008 e iniciou as pesquisas geológicas na região de Autazes/AM, em
conformidade com a legislação vigente e sem que houvesse qualquer restrição nas áreas objeto das autorizações concedidas
pelo órgão competente. Em 2012, quatro anos após o início das pesquisas geológicas, a FUNAI delimitou a TI Jauary. Assim
que confirmou esse fato, a Potássio do Brasil paralisou as atividades na região que passou a constituir a TI Jauary.

Importante esclarecer que o Projeto Potássio Autazes está localizado fora de qualquer Terra Indígena, e que será uma
mina subterrânea, isenta de qualquer barragem, portanto com um baixo impacto ambiental. A Potássio do Brasil também
está comprometida em proteger uma área ambiental de mais de 10x a área impactada, como também irá implantar
programas ambientais e sociais, que resultarão em benefícios para toda a comunidade, incluindo o Povo Mura.

Além disso, a Potássio do Brasil também vem cumprindo a OIT 169 na consulta aos indígenas Mura, a demonstrar sua boa-fé,
seriedade e respeito às comunidades indígenas e ao meio ambiente. Para tanto, financiamos a elaboração do Protocolo de
Consulta e iniciamos a Consulta Direta aos Mura com a apresentação da Proposta do Empreendimento em novembro de 2019,
seguindo o Protocolo de consulta. Atualmente, a consulta encontra-se suspensa em razão das restrições impostas pela pandemia da
Covid-19, devendo ser retomada tão logo cessem todos e quaisquer riscos aos indígenas e a todos os envolvidos. Toda a consulta
está sendo realizada com respeito e cordialidade, fato que pode ser comprovado pelos Mura, representados pelo CIM – Conselho
Indígena Mura de Autazes e OLIMCV – Organização das Lideranças Mura de Careiro da Várzea.

Por fim, acreditamos que a proteção do ambiente e da vida, e o compromisso com a comunidade e os direitos indígenas, são
fatores fundamentais para que uma empresa seja realmente bem-sucedida, construa um grande legado e exerça
condignamente a sua função social. Neste sentido, estamos disponíveis e abertos para junto à APIB discutir suas sugestões,
prestar todos os esclarecimentos relativos ao projeto e dialogar sobre suas preocupações e recomendações.”

Atenciosamente,
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