INFORMAÇÕES PARA VENDA DO PROJETO E ÁREAS
A Empresa Mineradora Tabaranas Ltda. como representante/ proprietária da água
mineral da
Fonte Água das Pedras, qualificada como “Água Mineral Fluoretada Litinada Radioativa
na
Fonte”, tem sua qualidade sempre confirmada por exames laboratoriais, inclusive
tendo seu
exame DRPM – Lamin com data de 08/04/2019 – até 08/02/2022.
Para o envase de água existe o projeto de construção de toda a infraestrutura pela
empresa
Copiza Construções Metálicas e projeto elétrico juntamente com a empresa J.A.
A Mineradora Tabaranas, com sua área de 3,4 ha, poço artesiano com toda infra
estrutura
aprovado e regulamentado, com uma captação de 7.600 litros de água por hora, uma
terraplanagem sólida com platô de 6.000 metros, para a construção dos galpões de
envase,
tendo ainda outra área anexa de mais 4,4 há, com 16.000 pés de café e 1500
bananeiras,
dando a empresa uma área total de 7,8 h (7.800m2), tudo isso documentado e todas
as
licenças e registros feitos e aprovados!
Para ser completo o negócio tem um financiamento aprovado pela agência do
Desenvolve SP
com valor de R$ 4.250.000,00, garantido pelo BNDES
Na cidade de Serra Negra, estância hidromineral do interior Paulista, abrilhantando o
“Circuito
das Águas Paulista”, conhecida como “Cidade Saúde”, por seu clima e tantas
características
que convidam a tantos turistas a visitarem durante todo o ano! Nesta cidade com uma
bacia
hidrográfica que garante a qualidade de suas águas, por suas formações rochosas e
outros
elementos, está a Fonte Água das Pedras, “Água Mineral Fluoretada Litinada
Radioativa na
Fonte”. A proprietária da fonte, a empresa Mineradora Tabaranas está APTA a ser uma
das
grandes indústrias de envase do mercado.
A empresa já tem requerimento para perfurar mais 2 poços, com autorização pelo
processo
DNPM º 820.474/2002.
Propostas para os interessados em um grande investimento na área de envase de uma
água
mineral classificada com a melhor água do circuito das águas – como consta no exame
de

Lamin com alto teor de vanádio. Numa proposta com toda a documentação, projetos e
financiamento aprovado.

Para fins de todas as informações do projeto consultar Download BNDS ou contato
direto com o proprietário.

