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Comentário sobre o livro 
“ Meu Avô e Eu”

Eu gostei muito de um momento do livro Meu
Avô e Eu, em que o senhor Joaquim recebe a carta do
neto dele, Guilherme.

O simpático velhinho estava muito triste, porque
seu colega de quarto, Horácio, tinha falecido.

Desde então, viveu três semanas muito apático,
sem conversar com ninguém!

Parou totalmente com a sua rotina diária.

Até que em uma manhã chegou uma
maravilhosa carta de Guilherme. As boas noticias eram
que o neto dele havia passado no vestibular e que
morariam na mesma cidade. No fim de semana iriam
passear e matar a grande saudade que sentiam um do
outro.

A carta deu um grande ânimo para o senhor
Joaquim, que até o fez pular em num pé só.



Entrevista Com Minha
Bisavó Hermínia

I did an interview with my great
grandmother. She was born in 1930 in the city of
Monte Alto located in the state of São Paulo.

When she was a child she liked to play in
the street with friends. She says on her past they
didn´t have to much violence as we have a days.

She guess that the study in the past was
better than it is today.

It has many old photos to remember the
good times he lived.

World War II marked his childhood a lot
because the country suffered from a lack of food.



Satélite e Mapa 
Vila 

Gumercindo
A Vila Gumercindo está
dentro dos limites das
ruas Santa Cruz, Dom
Bernado Nogueira, Santo
Irineu e Avenida Cursino.

Bairro localizado na
cidade de São Paulo/SP.



História Vila Gumercindo e Pontos Turísticos

O primeiro terreno vendido na Vila Gumercindo possuía dez alqueires e custou dez
contos de réis, foi registrado em 23 de fevereiro de 1895.

O nome da maioria das ruas é em homenagem aos membros da Igreja Católica:
dom Pero Sardina, dom Pero Leitão, dom Bernardo Nogueira, entre outros.

Na década de 30 o bairro foi povoado por alemães, depois chegaram os
portugueses, italianos e japoneses.

Somente após o ano de 1950 com a fundação de um grupo de moradores, criaram
a “Sociedade Amigos da Vila Gumercindo”, levavam as reclamações do bairro para os
órgãos competentes e assim conseguiram diversas melhorias, como asfalto, água
encanada, esgoto, escolas, centros de saúde, entre outras.



.

Pontos Turísticos localizados perto da
Vila Gumercindo, no bairro do Ipiranga:
Parque da Independência e Museu do
Ipiranga, no bairro Ipiranga.



Tentativa de assalto a coronel da PM acaba com tiroteio e suspeito baleado em SP
Criminosos haviam abordado também fotógrafa da Polícia Civil, que reagiu. Moradores do Ipiranga relataram terem ouvido ao menos 
5 disparos de arma de fogo.
Por Walace Lara e Beatriz Backes, TV Globo

A tentativa de assalto a um coronel da Polícia Militar à paisana terminou com troca de tiros e um suspeito 

baleado na noite desta quarta-feira (3) no Ipiranga, Zona Sul de São Paulo. Outros três comparsas do 

criminoso conseguiram fugir, segundo informações de testemunhas que presenciaram o crime.

Momentos antes do tiroteio, a quadrilha tentou roubar uma fotógrafa da Polícia Civil, que também reagiu e 

atirou.

O coronel da PM, que estava de folga, foi abordado por uma pessoa armada. O policial reagiu e 

atingiu o suspeito com vários tiros.

O Samu foi acionado e realizou o primeiro atendimento ao suspeito baleado. Até a última atualização 

desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde dele.

Moradores da região em que o tiroteio ocorreu relataram ter ouvido pelo menos 5 disparos de arma 

de fogo.



Análise sobre os Gráficos

When we analyze the first chart at the page below we see a major amount of
classmate from Colegio São Francisco Xavier that live on Ipiranga Neigborhood and a less
amount of classmate that live on Other neigborhood such as Parque Imperial, Vila
Camilópolis and Saude.

On the second chart comparing with other neiborhood some itens as Cleaning and
conservation appearence for streets, sidewalk, public buildings and public transport from my
neigborhood are slightly better situation from the others related.

From the recreation perspective all of the need na improvement.

In the security perspective the things turn worst and all neiborhood but we see this

critical problem around in our city.
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