
Se você  pode  sonhar,
você pode fazer. 
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A atividade de extração do bem mineral 
quartzo obteve sua Licença Ambiental 
de Operação n.º 70000535, com 
validade até 05/02/2024, bem com suas 
l i c e n ç a s  p a r a  a s  U n i d a d e s  d e 
Beneficiamento Mineral (UBM 01 e 02), 
com validade até 2020, onde tramitam 
junto a Companhia Ambiental do Estado 
de São Paulo (CETESB) requerimento 
de renovação das licenças.

A unidade Matriz – F1 é regida pelo 
processo minerário ANM 820.006/2012 
obteve Concessão de Lavra junto à 
ANM, através da Portaria de Lavra n.º 
67, de 7 de maio de 2018, o projeto de 
lavra integrado contempla uma área de 
extração de 12,68 ha, que deverão ser 
lavrados no decorrer de 64 anos.

MINA DE QUARTZO

Lista dos Aniversariantes (Novembro e Dezembro)

Vanderlei Gonçalves dos Santos - 06/11
Ezequiel Nunes dos Santos - 09/11

Luciano Rodrigues - 13/11
Antonio Moacir da Conceição dos Santos - 08/12

Aderildo de Araújo Siqueira - 15/12
Vitor Hugo Santos Silva - 16/12

Flávio José Santos de Lima - 19/12

CONHEÇA A MINERAÇÃO FRONTEIRA

Desta forma, dedicamos a ele essa homenagem, pelos seus 68 
anos a serem completados no dia 8 de dezembro de 2019. 
Parabéns seu Moacir.

A 30 anos Antonio Moacir da Conceição dos Santos ou 
simplesmente Moacir deu início a sua jornada épica na 
exploração de bens minerais para uso na construção civil e 
industrial, natural de Bituruna no estado do Paraná, tornou-se 
um grande desbravador e revolucionário, surgindo como um 
empresário de garra, luta e perseverança, e foi assim que a 
Mineração Fronteira surgiu.

Pioneiro no ramo, alimentou de máquinas e equipamentos as 
jazidas de minério que estavam aos seus olhos, adquirindo 
bens e propriedades em especial nos município de Itapeva, 
Nova Campina, Ribeirão Branco, Santo Antônio do Descoberto 
no estado de Goiás e no Distrito Federal.

Para os representantes, funcionários e profissionais envolvidos 
na Mineração Fronteira, seu Moacir é o grande patriarca de 
uma empresa brasileira que deu certo, que enfrentou todas as 
nuances, para se tornar excelência.

www.mineracaofronteira.com.br

Treinamento DDS - Diálogo Diário de Segurança.

Treinamento de Primeiros Socorros.

NR - Nº 20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis.

NR -  Nº 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

NR - Nº 12 – Máquinas e Equipamentos.

NR -  Nº 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

TREINAMENTOS REALIZADOS

NR - Nº 6 – Equipamento de Proteção Individual EPI.

VISITE NOSSA WEB

Laureci, Moacir e Antonio Moacir


