
A vida de Mirela no 

tempo e no espaço 



           Meu avô e eu 

   A parte que eu mais gostei do livro foi quando o senhor 
Joaquim recebeu um carta do neto, dando notícias para 
ele e chamando-o para passear. Essa foi a minha parte 
preferida, pois o seu Joaquim já estava no asilo há 4 anos.  
A f ilha morava nos Estados Unidos e ele tinha problemas 
mal resolvidos com o filho, então raramente recebia 
cartas e visitas. Ele amava o neto Gui e essa carta 
melhorou muito o dia do senhor Joaquim. 



Entrevista com idosa  

 My interviewee is my grandmother. Her name is Vera Lúcia She is 69 years old. She worked 
as a sales promoter. One of his favorite free time activities is cooking. A curiosity about her is 
that she has already participated in the chacrinha program and won the title of youngest 
mother. 

 Eu nasci em 1951 ,em São Paulo, vivi minha infância na Moóca, a infância de antigamente 
era mais simples, não tinha celulares nem computadores.As opções de lazer, conforto e 
modernidade mudaram para melhor.Mas a segurança e a liberdade de poder brincar na rua 
não existe mais. 

 Uma coisa que continua igual é o amor e o respeito das pessoas pela família . 

 Eu guardo fotos e roupas de quando meus filhos eram pequenos.É importante para mim, 
porque é uma recordação de uma coisa que não volta mais 

 Eu lembro bastante de quando o Pelé jogava, pois eram jogos muito bons que eu gostava de 
assistir 



Localização do bairro- Vila  Camilópolis 

O bairro Vila 
Camilopólis está localizado 
na cidade de Santo André, 
estado de São Paulo, região 
Sudeste do Brasil. 
Camilópolis é um bairro bem 
localizado em Santo André-
SP, possui bons mercados, 
um parque, farmácia etc... e é 
bem perto de shoppings e do 
centro de Santo André- SP. 

 



História e pontos turísticos do 

bairro-Camilópolis 

  Camilópolis nasceu pequeno, em 1925 ou 1926, com o 
nome de Vila Splendor.Poucos chamavam o bairro pelo 
seu verdadeiro nome. Nos papéis estava escrito 
Camilópolis. Na boca do povo era Vila Sem Reboque. O 
costume de chamar o bairro pela seu legítimo nome  só 
viria com o tempo. O bairro foi crescendo e transformou-se 
num dos bairros mais completos do 2º Subdistrito de 
Utinga. 

  Hoje no Camilópolis há alguns pontos turísticos como o 
Parque Antônio Pezzolo Chácara Pignatari,o 
supermercado Nagumo e a sorveteria Oggi. 



Moradores do bairro camilópolis 

Os moradores do bairro 
Camilópolis, em Santo André, se 
sentem completamente 
desprotegidos por conta dos 
assaltos frequentes que ocorrem 
naquela região. Apesar da 
proximidade de uma delegacia, 
mulheres, adolescentes e idosos 
relatam sofrimento com a violência 
e afirmam viver com o medo 
constante de serem mortos. 



we did a survey about your neighborhood. We wanted 
to know people's opinions about cleanliness, 
infrastructure and leisure in our neighborhood. We 
interviewed  thirty-six person.The questions were: Do 
you consider the neighborhood to be clean and well 
maintained ?, In your opinion, are the streets, sidewalks 
and public buildings in the neighborhood well 
maintained ?, Do you think there are enough leisure 
areas in the neighborhood? ?, Do you think public 
transport in the neighborhood is sufficient and of high 
quality?, Do you feel safe in the neighborhood? The 
results were good. most of all respondents give a score 
of three for cleaning the neighborhood, most of which 
score two for how safe they feel in the neighborhood, a 
score of 4 for leisure areas, a score of 3 for the 
conservation of public buildings in the neighborhood, 
and a score of 3 for public transport. My conclusion is 
that people are satisfied with their neighborhoods but 
that there are things that could be much better in them. 



 Destino do lixo 


