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Quem somos

 Uma empresa de mineração júnior com foco em 

operações em estágio avançado ou subdesenvolvidas 

para otimização em um prazo relativamente curto.

 A equipe Mannu Mining tem mais de 60 anos de 

experiência em mineração e mais 90 anos de 

experiência em engenharia e negócios.



Visão

 Vamos agregar valor às propriedades de mineração não 
desenvolvidas ou subdesenvolvidas.

 Operaremos e expandiremos nossas operações usando padrões de 
saúde e segurança, ambientais e sociais de classe mundial.

 Cresceremos e nos tornaremos um produtor júnior de capital 
aberto em 5 anos.

 Sempre continuaremos melhorando nossa eficiência operacional.



Missão

 Localizar, adquirir e desenvolver propriedades de mineração na 

América Latina em jurisdições sólidas com potencial para 

crescimento em estágios e adição de reservas.



Projetos

Nossos projetos ou propriedades atenderão os seguintes critérios:

 Operações existentes com potencial de crescimento em estágios ou melhoria de eficiência.

 Imóveis com produção histórica mas que atualmente se encontram encerrados ou trabalhados 
apenas a nível artesanal.

 Propriedades de exploração em estágio intermediário a avançado que podem ser desenvolvidas em 
dois anos.

Como estamos identificando propriedades que atendem a esses critérios, estamos:

 Negociação de acordos operacionais, joint ventures ou acordos de opções.

 Levantando capital privado e público para financiar o desenvolvimento e o crescimento.



Nosso time



Presidente & Diretor Executivo

Jim Bannantine 

Um CEO / presidente multi-setorial com sucesso em estágios de 
inicialização, crescimento, fusões e recuperação.

Foi CEO da Great Panther Silver, CEO da Aura Minerals, Sócio-
gerente da Atlantic Capital Group, CEO da Broadwing Corp., como 
também CEO da Enron South America.  

Forte histórico na América Latina em operações, finanças, 
engenharia, tecnologia, vendas e marketing em mineração, 
telecomunicações, energia e finanças estruturadas.

Possui MBA pela Wharton School of Business e graduação em 
Engenharia Mecânica pela US Military Academy em West Point.

Fala inglês, espanhol e português.



Diretor de Operações (COO)

Monty Reed 

Mais de 40 anos de sucesso em exploração, engenharia, 
operações de mina e manutenção, início de mina e 
desenvolvimento de projetos.

Gerente geral experiente em jurisdições socialmente 
desafiadoras.

Gerente nacional experiente que lida com todos os níveis de 
agências governamentais.

Já ocupou cargos de gerência média e sênior nos EUA, 
Venezuela, Chile, Suriname, Itália, México, Honduras, Colômbia 
e Brasil.

Graduado em geologia pela Universidade do Colorado.

Monty fala inglês, espanhol, italiano e português. 



Vice-Presidente, 

Desenvolvimento de Negócios

Vinícius Furquim

Empresário brasileiro e um negociador de sucesso.

CEO da Vantage Diamonds, uma empresa que ele adquiriu 
em 2015.

A aquisição e o desenvolvimento das operações de 
diamantes exigiram negociações difíceis com proprietários 
de terras, residentes locais e mineiros artesanais.

Em 2019 liderou o processo de aquisição dos royalties do 
Projeto Polimetálico da NEXA Resources no Aripauanã.

Também possui instalações portuárias que atendem à 
parceiros estratégicos no crescente mercado de fronteira 
de fertilizantes agrícolas e produtos de calcário no Estado 
do Pará.  



Sustentabilidade

Mannu Mining está comprometida com os melhores princípios e práticas de:

 Saúde e segurança das pessoas afetadas por suas operações

 Desenvolvimento sustentável

 Proteção ao meio-ambiente

 Ampla responsabilidade social-corporativa
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