Leia Isso Com Atenção
A Fonte Água das Pedras está localizada a 3 km da cidade de Serra Negra, e a 6 km da Rodovia
Mogi Mirim X Lindoia com ótimo acesso.
Como consta em relatórios uma área de terraplanagem de 6.000m², com rede de luz e
telefonia, poço artesiano com vazão de 7.600 litros/hora. Portaria de Lavra para 18,06 ha,
onde conseguimos ter com a abertura de mais poços uma vazão acima de 100.000 litros/hora.
Temos área para isso e com potencial de exploração da melhor Água Mineral Litinada!
Pela Portaria de Lavra nº 354, de 30/07/2015, podemos LAVRAR (explorar) nossa mais pura
Água Mineral! Isso dá a empresa um potencial de ser a maior e melhor mineradora da região!
Como consta nas análises de água nossa qualidade é sensacional!
Para iniciar qualquer empreendimento, tivemos a informação de 3 mineradores de água da
região de Serra Negra, Lindoia e Águas de Lindoia, queríamos saber valores, faixa de preço de
negociação, e tivemos resposta unânime:
Em informação com outros empresários e geólogos, com a contratação de assessoria para o
projeto do Desenvolve SP, foi colocado no papel em 68 páginas toda a viabilidade do
empreendimento, com isso dando condições para mais esse diferencial para nossa negociação,
temos APROVAÇÃO do projeto de investimento com valor de R$ 4.250.000,00, para toda
infraestrutura e maquinários necessários.
Esse financiamento com duração de 120 meses, tem ainda 2 anos de carência para início de
pagamento. Projeto aprovado em Setembro de 2018.
Sabemos da complexidade em obter uma lavra, então porque não explorar.
Hoje não tendo condições de colocar em prática todo esse plano de ação desenvolvido e
sonhado, que explicarei pessoalmente ao interessado no negócio, acredito que não estou
vendendo, mas sim dando a OPORTUNIDADE a um empresário, investidor e idealizador de
concluir esse belo e estruturado projeto! Elaborado com muito estudo e com toda segurança
de um ótimo empreendimento!
Estamos à disposição para qualquer esclarecimento maior!

