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Gostei muito do livro inteiro, mas a parte 
que eu mais gostei foi quando a Sabina 
chega anunciando as cartas e fala o 
nome do senhor Joaquim, gosto de como 
ele fica feliz depois de terminar de ler a 
carta. Gosto de como o Joaquim é 
animado quando está com o neto. Foi um 
livro que eu gostei muito de ler. 
Normalmente leio livros longos, mas 
esse foi um curto que eu gostei. Quando 
li o livro lembrei do meu avô, meu avô é 
basicamente o oposto do senhor 
Joaquim, ele não está muito bem, ele 
parece não ser mais é bem animado. 
Gosto muito de ver ele, mais com essa 
pandemia não estou podendo chegar 
muito perto.



Entrevista Com Idoso
I interviewed my grandmother, she is 84 years old, lives in the Liberdade neighborhood, she used to work as a 
hairdresser but now she is retired, and she has two daughters and a son.

1. Em que local a senhora nasceu ?
Eu nasci em 1937, em Duartina. 

2. Onde passou sua infância ?
Maior parte da minha infância, fui criada em pompeia.

3. A época de sua infância era diferente da de hoje? O que mudou para melhor? E para 
pior?
Na época da minha infância era muito diferente, como era um sítio, estrada de terra, a 
casa era coberta de sapé, não tinha eletricidade, na minha infância não tinha televisão, 
tinha apenas alguns rádios, então em minha opinião muitas coisas mudaram para 
melhor.



4. O que permanece igual até os dias atuais?
O que permanece até hoje é o rádio, naquele tempo já existia o rádio e até 
hoje o rádio é bem ouvido pelo povo.

5. A senhora guarda algum objeto/foto/roupa/etc., de valor emocional, do 
seu passado?
Não tenho nada de objeto guardado, mais tenho muitas fotos.

6. Por que este objeto/foto/roupa/etc. é importante para o senhor?
As fotos são importantes para mim, pois posso mostrar os antepassados, 
avós ou tios para os filhos.

7. Qual acontecimento do país a senhora mais se lembra? Por quê?
Na época da minha infância, oque aconteceu é que, meu avô e meus pais 
vieram do Japão como imigrantes, após alguns anos começou a 2º guerra 
mundial, eu ainda era muito pequena, comecei a estudar japonês, então o 
governo proibiu o estudo japonês, achavam que os japoneses eram um 
perigo para o país, meus pais escondiam alguns livros escrito em japonês, 
eu era muito pequena e tinha muito medo. Isso me marcou muito.



Localização 

Do Bairro

O bairro do Ipiranga tem muitas variedades de comércio. Tem o 
Parque do Ipiranga, ele é bem arborizado, é tranquilo, muito legal de 
se morar, e bem bonito. Muito dos meu amigos moram nesse bairro, 
tem lugares bem divertidos aqui no Ipiranga.



O nome do bairro foi uma referência ao Riacho 
do Ipiranga, esse nome significa “rio vermelho” 
em língua tupi, foi criado diante uma data 
importante em sua história.

Museu do Ipiranga
Parque da Independência 
Clube Atlético Ipiranga
Museu de Zoologia
Sesc Ipiranga
Aquário de São Paulo
Cisplatina Ipiranga



Moradores do Ipiranga reclamam de 
falta de investimento contra enchentes

Cinco meses depois do temporal que deixou o bairro do Ipiranga, na Zona Sul de 
São Paulo, debaixo d’água, os moradores continuam receosos com as enchentes e 
dizem que faltam investimentos. A prefeitura promete entregar dois piscinões 
para conter os alagamentos ainda neste ano.

Quando o céu escurece, os moradores do bairro já ficam apreensivos. As 
enchentes são recorrentes por lá, mas uma delas continua fresca na memória. Em 
10 de maço, o Ipiranga foi muito afetado por um temporal. Naquele dia, a região 
metropolitana registrou quase 240 milímetros de chuva, 27% a mais do que a 
média histórica do mês. Na ocasião, sete pessoas morreram.

Os moradores dizem que a região sofre com alagamentos há décadas e que a 
prefeitura não fez muita coisa desde a enchente de março.
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A prefeitura promete entregar um piscinão com capacidade para 
armazenar água equivalente a 80 piscinas olímpicas. Perto da 
rodovia dos Imigrantes, uma outra obra está em andamento. A 
ideia é que as construções diminuam as enchentes na capital e 
também em cidades do ABC.

Além dos piscinões, a prefeitura disse que faz a limpeza e 
manutenção do entorno dos córregos da região do Ipiranga e das 
galerias. E que foram feitos serviços de desobstrução das bocas 
de lobo na região.



We conducted a survey about our neighborhood Ipiranga. 
We wanted to know people’s opinions about the cleaning, 
infrastructure, and recreation in our neighborhood. We 
interviewed  people. The questions were cleaning. The 
results were incredible, the answers were very good 
(note 4) . My conclusion is: people really like the 
cleanliness of the Ipiranga neighborhood.
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