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Nos dias 8 e 15 de junho de 2019 a 
Mineração Fronteira realizou treinamento 
aos seus funcionários sobre a NR20 - 
Segurança e Saúde no Trabalho com 
Inflamáveis e Combustíveis, ministrada

Aumentar  a  par t ic ipação no 
segmento de minerais incrementando 
o seu valor agregado, atendendo a 
legislação vigente.

1)Comprometimento com Objetivos 
e Resultados;

6)Valorização Humana.

2)Espírito de Equipe;

VISÃO

MISSÃO

VALORES

3)Ética;
4)Saúde e Segurança do Trabalho;
5)Responsabi l idade Social e 
Ambiental;

Extrair, beneficiar e comercializar 
bens minerais no mercado nacional 
e prestar serviços associados a 
produção e ao fornecimento, de 
forma responsável.

Atualmente a Fronteira está 
presente nos municíp ios de 
Itapeva, Nova Campina e Ribeirão 
Branco no Estado de São Paulo, 
Santo Antônio do Descoberto no 
Estado de Goiás e Brasília no 
Distrito Federal, detendo direitos 
minerários sobre áreas de arenito, 
quartzo, talco, dolomito, ferro e 
manganês.

A Mineração Fronteira surgiu no 
município de Itapeva/SP em agosto 
de 1989, desde sua fundação a 
empresa vem realizando altos 
i nves t imen tos  em pesqu isa 
mineral, ocupando atualmente um 
importante papel no setor mineral 
da região.

Com 2 filiais ativas, e outras 
dezenas de títulos minerários em 
fase de tramitação junto aos órgãos 
licenciadores, a Fronteira é atuante 
no mercado da construção civil .

Esta Norma Regulamentadora definem referências 
técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção 
para garantir a saúde e a integridade física dos 
trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a 
prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases 
de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de 
todos os tipos. A Mineração Fronteira realizou dia 29 de 
junho de 2019 um treinamento aos seus funcionários na 
sede da ACIAI - Associação Comercial de Itapeva, 
ministrada pelo engenheiro Paulo Henrique Nunes Munis, 
com carga horário de 8 horas.

O Jornal Fronteira apresenta sua primeira publicação 
nesta edição, pretendemos com ele levar informações aos 
seus funcionários, colaboradores, diretores e demais 
prestadores de serviços bimestralmente, o intuito é 
fornecer os periódicos, cursos realizados, avanços nas 
áreas tecnológicas da empresa, bem como sua evolução 
no processo produtivo e extrativista do que é hoje a 
Mineração Fronteira, empresa brasileira que prima pela 
qualidade de vida das presentes e futuras gerações.

pelo senhor Paulo Henrique Nunes Monis, Engenheiro 
Industrial e de Segurança do Trabalho.
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NR 12 - Máquinas e Equipamentos 

CONHEÇA A MINERAÇÃO FRONTEIRA

Capacitação NR12 na ACIAICapacitação NR12 na ACIAICapacitação NR12 na ACIAI


