
   

  -No inverno de 1949 compravamos um sítio situado em Jundiaí, na estradaיש
de Itupeva, com 24 alqueires paulistas, pela quam tia de 0r,$ io-000,00. COME na epoca da Syria as seguintes benfeitorias:

5

08270068 de bambú| e barro cobertos de 3806. 3 moradiasã e alvenaria, distribuidas da sesguinte forma: 1 casa com 4 quartos situada na parte superior dgterreno, 2 dedois quartos situada na parte baixa do sitio, e 1 poço e 100 pês de pereiras a.+ onadas. É / Durante% estes Últimos 6 anos de nossa estadia neste sítio, beneficia- mos| oterreno atraves de constantes melhorias, quais sejam: construção de umaresidencia com 8 quartos, de alvenaria, cobertos com Eternit; instalaçoés hi-gienicas adequadas e amplas; 2 quartos para depósito de roupas; uma lavande-
ria, Tudo isto num único conjunto. Ampliou-se as casas existentes para 6 e

quartos respectivamente, e a terceira casa que havia foi ampliada e esta . 4
4
sendo usada pelo nosso instrutor agrícola, Sara ainda, para atender 0
as necessidades, umacas de alvenaria próxima a um de; barracões, para ser: refeitório, de uso até hoje ainda, Para atender as necessidades indbge
pensaveis, estã em estado final a cores trução de novo refeitório e co ,

o que não se da ¿com o refeitório an-ליקלem & ndições agradeveis e
erior, Existe dentro di tio, afara as construções já acima citadas, ain-
Las as seguirt es: um es bulo de alvenaria, para 5 cabeças de gado; uma cons
trução de alvenaria para depósito de ração para gado; um galinheiro, de re dei
Ta, com capacidade para abrigar cerca de 200 aves; uma construção, de eucalip
to, para uso de esterqueira. Possue ainda a fazenda uma garagem e um depósis
to para ferramentas, de alvenaria, um apiario de alvenaria, e um sala grande |
para bibliotecas, São tregs conjuntos distintos. : Com/ o aumento de número de ciaverim ma ia cis hará, tornoyese necessário |
a abertura de mis 3 pocos de agua e naturalmente 2 torres de agua,com capaci qfade de 5.000 e 1.000 litros, além das instalações hidraulicas consegumtes _ canos)'  e bombas), Como a água do terreno não é potavel, existe uma instalação de| tratamento qyimi \

usa.ְו na hachsharas
Possue a hachshar& um formador eletrico com capacidade de 25.000

watts, a respectiva torre, além de uma completa 2066 61607102, me córe toda ,
a zorê residerial, com postes de eucaliptos. Fizemos recentemmte uma nova sa

com murões de pedra, que abrange toda a acta haras instakל| ção de postes e

pesse- 9oramהמ5,6117801; plantados 90 pes de banana, 10 de Branja,
gueiros, 5 ameixeiras, 2 goiabeiras, 40 arvores e arbustos pra ornmentação e |

.”aqן e um jardim gramados, q
Dentro do patrimonio movel, conseguimos o seguinte: 1 mula mecânica para

trabalhos agrícolas, 1 caminhão de 5 toneladas, 1 geladeira eletrica de 24 pes, 1
vacas holandezas, 8bezerros, à animais de carga, 100 cabeças de galines e 3|

patos $ além do patrimonio das casas, :
Pode-se desprender disto tudo, o longo trabalhe realizado pa ramelhorar

e beneficiar o terreno, e possibilitar melhores condições de maradia, Natura
mente, isto serviu também para a valorização do terreno, hoje orçada para 4
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co é filtragem, com que se faz o tratamento de 302 que se

VISTE POR

יי

aeeeport

senao E



6 e
Ln aNAS  

2 7 de...Lar Aude 19... 34

SS ) de
|5OOe,os mubiocn am 0%O
Ordem 922  


