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 Gostei muito do livro. As partes  que mais 
gostei foi quando o neto  do Senhor 
Joaquim o Guilherme escreve  pra ele 
contando as novidades tanto as boas 
quanto as ruins, quando o Guilherme foi 
visitar o avô  em Ismael e começou a   
passear com ele.  O Senhor Joaquim ficava 
muito feliz com a atenção que o Guilherme 
dava pra ele. Conhecer onde o neto 
morava.  Saber que o Guilherme tinhas 
fotos com o ele ao lado da cama  e 
também guardava todos os bonés da 
coleção que ganhava de presente na 
infância. 

 Guilherme tinha vindo de carro.   

 _ É velho mas da para um passeio, Vô _ Ele 
apontou para o carro estacionado perto do 
portão. 

 

 O meu avô também gosta muito de ficar 
com os netos ele adora quando meus 
primos e eu estamos na casa dele. Ele joga 
futebol com a gente no quintal e faz várias 
brincadeiras.    

 



 My interviewee is my grandfather. His name is Adoniro. He is 81 years old.  He lives with 
my grandmother. May grandfather is retired. He loves to play instruments. He plays 
piano, accordion, kerboard and others. He sings a lot on videoke  and loves football too. 
Your team is São Paulo.   

 1 - Em que ano e local o senhor nasceu? 

 Eu nasci em Tabapuã interior de São Paulo em 23 de setembro  em 1940. 

 2 - Onde passou sua infância? 

 Eu passei minha infância até 10 anos em Tabapuã e com 10 anos vim para Santo André. 

 3 – Da época da sua infância era diferente da de hoje?  O que mudo para melhor? O que mudou pra 
pior? 

 Sim,  era muito diferente. Era muito pobre não tínha quase nada pra comer ou vestir.  Hoje por mais 
pobre que a pessoa seja ela tem uma Tv e um celular. Mas brincava muito na rua de fubeca, papagaio,  
pião, participa de quermesses e  tínha muitos amigos. 

 4 – O que permanece igual até os dias atuais? 

 Pouca coisa é igual. Algumas construções  de  prédios e igrejas continuam iguais. 

 5 – Por que esta foto de família é importante para o senhor? 

 Porque é a única recordação que tenho da minha família. Naquela época era muito dificíl tirar uma 
fotografia. 

 6 – Qual acontecimento mais importante do país o senhor se lembra?      

 Mudança do governo a saída de Getúlio Vargas em 1954.  





Museu mais antigo da cidade  fundado em 7 de 
setembro 1895.  Possui um grande acervo de 
objetos, mobiliário e obras de arte com relevãncia 
histórica. 

Monumento à Independência  foi inaugurado como 
parte das comemorações ao centenário da 
independência, em 1922. É parte importante do 
conjunto urbanístico do Parque da Independência.   

 



CASA DO GRITO é uma edificação de importante 
relevância histórica, A casa é retratada no quadro 
“Independência ou Morte” de Pedro Américo.  
Localiza-se no interior do Parque da 
Independência.  

Capela Sagrada família e Madre Paulínia fundada 
em 1918. Local onde se encontra os restos 
mortais da primeira Santa Brasileira Madre Paulínia  
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 A coleta domiciliar recolhe todo o lixo que é 
produzido nas casa e que não pode ser 
reaproveitado. Como sobras de alimentos, fraldas 
e papel higiênico. 

 O caminhão de coleta domiciliar  recolhe em dias 
marcados conforme a região,    os sacos de lixos 
com os resíduos  devem ser colocados nas 
calçadas em sacos plásticos bem fechados e o 
mais próximo possível do horário de coleta. 

 No bairro do Ipiranga a empresa responsável por 
essa colete é a Ecourbis. 

 Após o recolhimento, os resíduos comuns são 
encaminhados aos aterros sanitário para 
tratamento correto. 

 São Paulo não possui mais lixões e sim aterros 
sanitários que contam com garantias de proteção 
ao meio ambiente, evitando contaminação do 
lençol freático, solo e rio. 

 Todo resíduo colocado é coberto por camadas de 
terra, após o esgotamento dos aterros a área é 
coberta, e depois que o nível de contaminação for 
zerado, a área pode ser utilizada como lazer. 

 Alguns aterros transformam  os gases gerados por 
esse material em decomposição em  energia 
através  de suas usinas   

 A coleta seletiva é destinada ao lixo reciclavél 
ou seja aquele que pode ser reaproveitado. 
Como lata de refrigerante e garrafas pet . 

 O caminhão da coleta seletiva recolhe os lixos 
recicláveIs devidamente acondicionados em 
sacos plásticos nos dias programados. 

 Esse material é encaminhados na cidade de 
São Paulo para 25 cooperativas de reciclagem 
habilitadas no Programa Socioambiental de 
Coleta seletiva da Prefeitura.  Que ficam com  
o lucro gerando renda par as famílias dos 
cooperados e uma outra parte do faturamento 
é usada para investimento no próprio setor.  
Como a compra de equipamentos e 
treinamento de equipe. 

 Os resíduos são encaminhados para triagem 
(separação do tipo de material)  depois alguns 
vão para prensagem, pesagem e  são 
comercializados pelas cooperativas. 

 A cidade de São Paulo também possuem vários 
pontos de entrega voluntária   (PEV´s)   


