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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

O acesso pode ser realizado partir 
de Itapeva, toma-se a Rodovia 
Pedro Rodrigues Garcia (SP-249), 
s e n t i d o  R i b e i r ã o  B r a n c o , 
percorrendo-a por cerca de 22 km, 
toma-se à direita um acesso em 
terra batida. (estrada Itapeva – 
Maringá), percorrendo-a por cerca  
e 03 quilômetros chega-se a área 
objeto do estudo.

As operações desenvolvidas para a 
exploração da jazida mineral de 
talco pela Mineração Fronteira 
empregará o método de lavra a céu 
aberto em bancadas, visam à 
ca rac te r i zação ,  ex t r ação  e 
homogeneização deste minério a 
fim de adequá-lo em quantidade e 
qualidade compatível às exigências 
do mercado consumidor.

VISÃO

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

1)Comprometimento com Objetivos 
e Resultados;

3)Ética;
2)Espírito de Equipe;

5)Responsabi l idade Social e 
Ambiental;

MISSÃO

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

VALORES

6)Valorização Humana.

4)Saúde e Segurança do Trabalho;

A MINERAÇÃO FRONTEIRA 
produzirá em sua unidade de 
b r i t a g e m  v á r i a s  f ó r m u l a s 
misturando o minério proveniente 
de outras jazidas, blendando-as e 
tornando-os compat íve is  às 
condições físico-químicas exigidas 
pelas fábricas de cerâmicas branca 
e demais  indúst r ias  ( t in tas, 
cosméticos etc).

MINA DE TALCO E DOLOMITO

No ano de 2013 a Mineração 
Fronteira protocolou junto à 
CETESB - Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo, EIA/RIMA, 
através do processo n.º 42/2009, o 
processo encontra-se em fase de 
análise de Licença de Instalação.

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 .

Antonio Roberto D’Anhol - 12/10
João Luiz de Almeida - 26/10

Marcelo Augusto de Fontes Ramos - 12/09

Lista dos Aniversariantes (Setembro e Outubro)

Lucas da Silva Teobaldo - 07/09
Rodrigo de Jesus Carvalho Melo - 09/09

Luciano da Silva Santos - 19/09
David Felipe D’Anhol - 20/09

Rogério Santos de Lima - 09/10
Renato Siqueira Cavalheiro - 11/10

Elizeu Azevedo - 31/10

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.

NOSSO JORNAL

NR 12 - Máquinas e Equipamentos 
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Seu trabalho vai preencher boa
parte da sua vida e a única

maneira de ser verdadeiramente
satisfeito é fazer o que acredita

ser um ótimo trabalho.
E a única maneira de fazer um ótimo

trabalho é amar o que você faz. 
Steve Jobs

Em 2019 a Mineração Fronteira comemora 30 anos de sua 
fundação, mot ivo de muito orgulho entre seus 
colaboradores, decadicando-se desde a década de 80 
oferendo satisfação e bem estar às presentes e futuras 
gerações.

www.mineracaofronteira.com.br
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