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Praia arti cial dentro de condomínio de luxo em
Itupeva recebe estrelas do surf
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MAIS LIDOS

A Praia da Grama construída em um condomínio de Itupeva é a primeira piscina de ondas do Brasil a
utilizar a tecnologia da empresa basca Wavegarden Na semana passada o local deu as boas vindas a

Vassoura é baleado e
morto dentro de estúdio de
tatuagem na Rua do Retiro
em Jundiaí

sur stas pro ssionais para o primeiro teste antes de sua inauguração o cial em º de julho
A praia arti cial de areia branca e palmeiras está localizada em uma área residencial privada
denominada Fazenda da Grama Ela se tornará a segunda maior Wave Garden Bay do mundo com
módulos oferecendo mais de

tipos de ondas diferentes adequadas para todos os níveis e idades

junho

Não é à toa que alguns dos melhores sur stas do Brasil e alguns convidados internacionais foram à
Praia da Grama para testar suas ondas
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Pastor apanha de cunhados
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Os atletas do World Tour Caio Ibelli Deivid Silva Miguel Pupo Ian Gouveia e Alex Ribeiro juntaram se

60,552 i e

à campeã brasileira Julia Santos e às estrelas em ascensão Samuel Pupo Mateus Herdy Victor
Bernardo João Chumbinho e o americano Cam Richards Todos passaram alguns dias surfando em
todos os tipos de ondas
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A Praia se tornará o sexto parque de surfe de Wavegarden No Brasil outra piscina da empresa está
sendo construído em Garopaba no litoral catarinense Coréia do Sul Espanha Reino Unido e Austrália
são outros países que já contam com essa tecnologia de piscina de ondas
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Governo de SP lança programa para oferecer absorventes nas
escolas
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Vereador Duzinho traz
mil
reais de emenda parlamentar
para Itupeva

Itupeva registra quatro mortes
por COVID
na segunda feira
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McDonalds tem vaga para
Aprendiz e Atendente em
Itupeva

Leilão do Detran vai vender
e motos a partir de R

mil carros

by ItupevaAgora novembro
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O Detran paulista realizará uma Operação
Limpa Pátio com leilão de cerca de
mil
veículos somente em Bauru Cerca de
unidades serão vendidas à vista sendo
motos a partir de R
e automóveis a
começar de R
mil com direito a
documentação e em plenas condições de
uso Trata se de veículos removidos das
ruas pela Polícia Militar em perímetro
urbano Os pregões estão previstos para os
dias e
de novembro e outras quatro
datas ainda serão con rmadas para este
mês e dezembro Antes o Pátio Bauru cará
aberto para visitação nos dias
para o
leilão do dia
e
para o leilão do
dia
das h às h Pessoas de todo o
país podem enviar seus lances já que o
certame é online De todos os veículos dos
leilões cerca de
entre motos e carros
serão destinados à venda por quilo para
prensagem como sucata para reciclagem
Outros
mil aproximadamente serão
vendidos para reaproveitamento de peças
Todos poderão ser arrematados com
valores a
Leia mais

Projeto de Lei condiciona aceitação de
oferta de emprego para receber o Bolsa
Família
by ItupevaAgora novembro

Obrigado por se informar por meio do
Itupeva Agora
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