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O trecho do livro ´´Meu avô e eu´´ que mais gostei foi quando Guilherme neto 
de seu Joaquim foi buscá-lo para passear.

Quando Guilherme chegou no asilo Mansão Ismael, seu Joaquim ficou super 
contente e apresentou seu neto a todos os seus amigos. Ele convidou o neto para 
ir a seu quarto pegar uma blusa, lá Guilherme viu fotos antigas de seu pai e de 
sua tia. Esse trecho me fez lembrar de uma maleta que minha vó tem onde ela 
guarda fotos de minha mãe, meu tio e toda sua família.

Depois Guilherme levou seu avô para passear e foi ao lugar onde estava 
morando. A casa era uma república pintada com todas as cores do mundo.

Achei muito engraçado porque Sr.Joaquim ficou chocado ao ver a casa e 
falou:

-Não me diga que você mora nessa espelunca ! 
 

Parte do livro: “Meu avô e eu” que mais gostei 





Introduction of the interview with  my grandmother 

I did an interview with my maternal grandmother a few weeks ago. She told 
me a lot of curious things about her life. It's very interesting to know the 
advantages and disadvantages of living in the past compared to now a days and 
how the old generation childhood was different than mine. She also told me an 
important event that she has seen.  



Entrevista com minha avó materna Roseli Maria.

a) Em que ano e local o(a) senhor(a) nasceu?

Nasci em 1948 no bairro do Ipiranga

b) Onde passou sua infância?

Passei minha infância no bairro do Ipiranga 

c) A época  de  sua  infância  era  diferente  da  de  hoje?  O  que
mudou para melhor? E para pior?

Sim , a época da minha infância foi muito diferente da de hoje em dia. Na minha 
infância brincávamos na rua com irmãos e amigos sem perigo algum, a vida era 
muito tranquila e simples . Hoje as crianças ficam muito trancadas em casas por 
conta da violência que vivemos e a correria do dia a dia dos adulto, mas em 
contrapartida temos muito mais informação , facilidade de locomoção e melhora dos 
saneamentos básicos.



d) O que permanece igual até os dias atuais?

O que permanece igual nos dias atuais seria o convívio com minha família e o respeito 
a minha religião.

e) O senhor(a)  guardar  algum  objeto/foto/roupa/etc.,de  valor
emocional,do seu passado?

Sim , guardo uma mala onde estão muitas fotos e objetos que pertenceram a meus 
avós e pais 

f)Por   que   este   objeto/foto/roupa/etc.  é   importante   para   o senhor?
 

Isso é muito especial para mim porque quando olho para essas fotos e objetos vem a 
minha mente recordações muito boas de carinho e afeto.

g) Qual acontecimento do país o senhor (ou a senhora) mais se lembra? Por que ? 

O final da ditadura militar em nosso país. Porque com ela as pessoas começaram a ter 
mais liberdade como a de expressão  





Localização do bairro do Ipiranga.
 

O bairro do Ipiranga é um distrito de classe média situado no Zona Sul do 
município de São Paulo. Seu nome é uma referência ao Riacho do Ipiranga que o 
corta e cujo nome significa, em língua tupi guarani, “rio vermelho” devido as suas 
águas barrentas.  



História e pontos turísticos do bairro Ipiranga  

O Ipiranga era um lugar habitado pelos índios Guaianazes , até que chegaram os 
brancos os ( Portugueses) no século XVI . Eles tentaram escravizar os índios, mas esses 
não gostavam de ser escravizados.

Pela sua localização estratégica entre o mar e a cidade o Ipiranga virou lugar do grito 
da independência , testemunhou e participou das transformações urbanas provocadas pela 
industrialização e virou um dos mais tradicionais bairros paulistanos.

Fundado em 1822, é a casa de alguns pontos muito famosos e importantes para a 
história brasileira. É o caso do Museu Do Ipiranga e da casa do grito , que teria sido o 
edifício mais próximo do lugar onde D.Pedro I proclamou a independência do nosso país 
em relação a Portugal, estão localizados no parque da Independência.

Além desses temos varios lugares turísticos como Museu de Zoologia , da 
Universidade de São Paulo , Sesc Ipiranga , Mercado Municipal , biblioteca do Ipiranga e 
várias igrejas.



Notícias do bairro e problemas.

O bairro do Ipiranga é um ótimo local para se 
morar e conta com uma grande infraestrutura, 
mas possui problemas.

Dentre os problemas temos o 
transbordamento do córrego do Ipiranga.

Quem mora na região relata que o problema 
ocorre a muitos anos. 

A prefeitura de São Paulo afirma que faz 
limpeza da região e que um piscinão foi feito no 
início de 2019 e concluído, mas mesmo assim em 
épocas de chuvas fortes a região sofre com os 
alagamentos deixando grandes estragos e 
grandes prejuízos para os moradores 



Me and my class conducted a survey about the neighborhoods. We wanted to know people's opinions about the 
living conditions they have in the place where they live. We interviewed 37 people, the questions were:

1. What neighborhood do you live? 
2. What grade, from 0 to 5, would you give for the cleaning in your neighborhood?  
3. What grade, from 0 to 5, would you give for the streets, sidewalks and public buildings conservation in your 

neighborhood?  
4. What grade, from 0 to 5, would you give for the quantities of leisure areas in your neighborhood?  
5. What grade, from 0 to 5, would you give for the availability of public transportation in your neighborhood?  
6. What grade, from 0 to 5, would you give for the security in your neighborhood?  

The results were surprising, the majority of my friends live in Ipiranga, the others live in Jardim da Saúde, Saúde, 
Vila Gumercindo and Vila Mariana. The most obtained grades in each question were:

Cleaning) 0, very bad

Streets, sidewalks and public buildings conservation) 3, good

Quantities of leisure areas) 4, very good

Availability of public transportation) 4, very good 

Security) 4, very good 

We can conclude that the people 
interviewed, in general, like their 
neighborhood because the majority of the 
grades are 4, which means very good.

Introduction of the survey 



Gráficos das principais qualidades e problemas dos bairros. 



Percurso do lixo: fluxograma 
Triagem (casa)

Lixo orgânico
(restos de 
comida,cascas, 
papel 
higiênico,fralda 
descartável, 
ponta de cigarro

Lixo reciclável 

garrafas pet, 
latas, papel , 
embalagens , 
plásticos 

Destinação final (Bairro Ipiranga)

caminhão lixo orgânico dias 
da semana (2,4 e 6 feira)

caminhão do lixo sólido dias da 
semana (3 e 5 feira)

Aterro sanitários (em SP)

Recepção do lixo doméstico

Unidades de triagem em SP

Nova separação do lixo e em seguida encaminhados 
para empresas que promovem a reciclagem


