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‘Desses sábados ,dia de visita,em que outro 

filho um familiar, um amigo,aparece para 

prosear ou para levar o parente para passear.  

 Joaquim estava no jardim, boné, agasalho de 

malha, tênis. 

-Vô... 

‘Será que o avô tinha ficado surdo?’,pensou. 

-Vô Joaquim!Sou eu Gui...- ele chamou de 

novo por trás do banco onde avistara o avô.’ 



My interviewee is Maria de Lourdes 

Carletti Moreira,  she is My 

grandmother.   

She was born on July 3rd, 1939 and is 

80 years old.  

She always work as a housewife. She 

likes to cook and listen to music. 

She dislikes mess and dirt.  

Something curious about her is her fear 

of cockroaches 

 

A) Nasci no dia 03 de julho de 1939. Eu morava no 

bairro Cambuci e vivi uma boa parte de minha 

vida na cidade Espirito Santo do Pinhal. 

B)  Passei minha infância entre o bairro Cambuci e na 

cidade Espírito Santo do Pinhal. 

 

C) Era bem diferente antes podíamos ir para a rua 

brincar, hoje em dia as crianças não podem pois é 

perigoso. Para melhor, não mudou nada, e pior 

agora tem as festas de noite.  

 

D) O que permanece é a família. 

 

E) Muitas fotos,roupas,sapatos altos.  

 

F) Porque me lembra das pessoas e das coisas que 

usava nas festas antigamente. 

 

G) Me lembro da ditadura que não podíamos falar do 

governo,só podia sair acompanhada na rua, muito 

ruim.   

 



A palavra Ipiranga teve várias 

modificações durante a história, o 

principal significado é a “água vermelha 

ou água barrenta”, que foi dada pelos 

índios Guaianazes que moravam no local 

antes dos portugueses chegarem 

 As primeiras notícias do bairro do 

Ipiranga são de 1510 quando João 

Ramalho com os índios começaram a 

habitar o Planalto de Piratininga. 

Ao final do século XVI,a terra de 

Piratininga já contava quase 1500 

pessoas,com concentração na região do 

Ipiranga por causa da localização 

privilegiada, perto do caminho do mar. 

Uma característica do Ipiranga até hoje é 

a grande concentração de comercio, o 

que desenvolveu muito a região . 

O principal fato histórico ocorrido no 

bairro do Ipiranga é a Proclamação da 

Independência do Brasil, em 7 de 

Setembro de 1822, por Dom Pedro I, às 

margens do Ribeirão Ipiranga - fato este 

citado na primeira estrofe do Hino 

Nacional brasileiro e que leva o nome da 

região a toda a nação 



Museu do Ipiranga – Museu Paulista USP 

 

O edifício histórico localizado no Parque da Independência, é 

uma instituição científica, cultural e educacional, foi 

inaugurado em 7 de setembro de 1895 como museu de 

História Natural e marco representativo da Independência, 

da História do Brasil e Paulista.  

Em 2022 o Museu comemorará seu aniversário com a 

reinauguração após uma reforma que valorizará seu grande 

acervo  de objetos, artes e mobiliário de com relevância 

histórica 

Museu de Zoologia da USP 

O Museu de Zoologia teve seu início na década 

de 1890 quando diversas coleções formaram o 

Museu Paulista, do qual fez parte ocupando o 

prédio monumento inaugurado em 1895. Em 

1939, foi criado o Departamento de Zoologia, e foi 

projetado um novo prédio para a coleção 

zoológica.  

Em 1941, o acervo zoológico foi transferido para o 

edifício que hoje ocupa, se transformando em 

museu em 1969. 



 

Córrego do Ipiranga é recordista de transbordamentos 

22/12/2018 - 05H00 Record News 

Transbordamentos no córrego do Ipiranga é problema histórico na região 

Segundo o CGE-SP (Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo) o córrego do Ipiranga, no bairro de mesmo nome na zona 

sul de São Paulo, é o recordista em transbordamento em 2018. Entre janeiro e novembro, o rio já colocou água para fora por ao menos 

9 vezes. No mesmo período a cidade registrou outras 17 ocorrências de transbordamentos em 8 córregos da cidade. 

Quem mora na região, relata que o problema ocorre há mais de 25 anos. “Choveu, isto aqui enche, é assim todo ano”, diz Carlos 

Roberto Lopes, 52, que mora na avenida Professor Abraão de Morais, que é cortada pelo córrego em quase toda sua extensão. 

No inicio do ano, Carlos já havia sido entrevistado pois já sofria  com os transbordamentos do córrego Ipiranga e mostrou um 

investimento essencial para sua casa, uma comporta de retenção de águas. A Prefeitura de São Paulo afirma que faz a limpeza da região 

e  que um piscinão deve ser entregue no segundo semestre de 2019 e deve aliviar a drenagem das águas e evitar novos 

transbordamentos no córrego Ipiranga. 

"O reservatório é constituído por dois compartimentos com aproximadamente 13 metros de profundidade e capacidade conjunta para 

armazenar 200 mil metros cúbicos", detalhou a Prefeitura em nota. 



  

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 35 people.  

The questions were: Cleaning, Public Transportation, Leisure Areas, Infrastructure, 

Security. 

The results were SURPRISING: For Cleaning, Infrastructure , Public Transportation, 

Leisure Areas the answers were GOOD (Number 3 And 4); FOR SECURITY the 

answers were NOT GOOD (NUMBER 1 AND 2). 

My conclusion is: PEOPLE LIKE IPIRANGA NEIGHBORHOOD BUT THEY FEEL 

A LITTLE INSECURE 



Orgânico Coleta  

Aterro sanitário  

Minha casa 

 

Obs:  Não temos coleta de lixo 

reciclado ainda na minha rua  


