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Entrevista com o Idoso

My interview  was with my grandmother.  
Her is Barbara.  She is 75 years old. She has a 
hotel in Ilhabela city. She is daughter of
russians.

Nasci em São Paulo na maternidade Pro Matre, em 1945.

Eu passei a minha infância na rua Ceará, no bairro 

Pacaembu.

Na minha época era muito diferente, eu brincava na rua e 

tinha muito respeito com os mais velhos e meus pais. O 

que tinha de bom era a liberdade de brincar na rua e hoje é 

perigoso. E hoje o que tem de bom é a tecnologia e que 

não tinha na minha época. 

A vida de esporte foi a única que não mudou.



Sim eu guardo lembranças dos meus pais 
russos. O Samovar tem muito significado 
para mim pois lembra meus pais tomando 
chá.

O acontecimento no país que me marcou foi 
a ditadura onde na faculdade tinham muitas 
brigas.



Localização do bairro do Ipiranga

O bairro fica no limite de  São Paulo com São Caetano, Santo André e São Bernardo. È um bairro 

bem arborizado.



História do bairro Ipiranga e pontos turísticos

O bairro do Ipiranga e um dos mais antigos de 

São Paulo, nele viveu a Família Real Portuguesa. 

No riacho do Ipiranga Dom Pedro I proclamou a 

Independência do Brasil.

O Museu Paulista da USP foi inaugurado em 

7 de setembro de 1895 

como museu de História Natural e marco 

representativo da Independência, 

da História do Brasil e Paulista. Seu primeiro 

núcleo de acervo foi a coleção do Coronel 

Joaquim Sertório, que constituía 

um museu particular em São Paulo.



Notícias do bairro do Ipiranga



Infraestrutura do bairro.



Produção e destino do lixo.

Casa Lixo orgânico 

Lixo 

reciclável

Lixeira da 
rua

O caminhão do 

lixo coleta 3x por 

semana.

Lixeira da rua nas 

3f
Coleta do lixo 

reciclável


