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PORTUGUÊS 

 

Atividades complementares 

 

REPORTAGEM: HONESTIDADE MUDA VIDA DE MORADORES DE RUA 

MICAELA ORIKASA - FOLHA DE LONDRINA 

 

Casal que encontrou e devolveu R$ 20 mil, em São Paulo, visita parentes em 

Andirá e sonha acordado com o recomeço: emprego, casa, comida e estudos. 

 

O que você faria se encontrasse R$ 20 mil na rua? Essa pergunta correu todo o 

Brasil após a notícia de que um casal de moradores de rua em São Paulo havia 

devolvido todo o dinheiro encontrado em um saco de lixo. A quantia havia sido furtada 

de um restaurante japonês. 

Com a atitude, Sandra Regina Domingues, de 32 anos, e Rejaniel de Jesus Silva, 

36, deixaram de ser anônimos catadores de lixo e se tornaram famosos em todo o país. 

Um acontecimento que eles jamais poderiam imaginar. ''A honestidade virou notícia. O 

que era pra ser um minuto de fama, acabou virando mais de 10 dias'', conta Rejaniel, 

sorridente, ao receber a equipe da FOLHA na casa dos sogros em Andirá (Norte), onde 

se hospedou por alguns dias. Eles retornaram a São Paulo e estão ansiosos com o 

recomeço de vida. 

''As pessoas que têm dúvida se eu deveria ou não ter devolvido o dinheiro, na 

verdade, são burros, pois o dinheiro que vem muito fácil vai fácil. É claro que minha vida 

seria diferente se eu tivesse R$ 20 mil. Compraria um barraco, um celular e roupas 

novas, mas e depois? Por eu ter devolvido, eu ganhei muito mais. Consegui um emprego 

e vou ter salário, podendo voltar a ter uma vida decente'', comemora. 

O empresário que teve o dinheiro de volta garantiu emprego para os dois em seu 

restaurante e comprou passagens para que eles pudessem visitar a família de Sandra, 

em Andirá. Rejaniel também pôde reencontrar os pais e irmãos em São Luís (MA). 

Uma senhora que acompanhou a história do casal na mídia ofereceu uma casa 

para eles tomarem conta. Desde então, os planos que antes não existiam para Rejaniel e 

Sandra começaram a ganhar forma. ''Com o salário, quero ajudar minha sogra a arrumar 
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a casinha dela e pretendo voltar a estudar. Quero pelo menos terminar o Ensino 

Fundamental, fazer um curso de informática e aprender inglês'', salienta. 

É claro que uma notícia dessa também gerou certa ''polêmica'' pelo fato de 

Rejaniel não ter ficado com o dinheiro. Para todas essas pessoas, ele faz questão de 

reforçar a maior lição que tirou das ruas e da educação dada pela mãe. ''A honestidade 

pode nos levar a lugares inesperados e oferecer algo melhor em troca. Em nenhum 

momento eu pensei em ficar com o dinheiro, nem mesmo quando eu peguei toda aquela 

quantia nas mãos'', ressalta ele, que já fez sua primeira aquisição com o dinheiro que o 

empresário lhe arrumou para viajar. ''Comprei uma vara de pescar. É meu passatempo 

preferido'', diz, com ar de quem não enriqueceu de um dia para o outro, mas de quem 

está voltando a reconhecer o que é felicidade. 

 

          
 Após a leitura, responda as perguntas no caderno. 

01- Onde essa reportagem foi publicada? 

02- De que fato trata a reportagem? 

03- Quais pessoas se envolveram nesse fato? 

04- Em sua opinião, por que esse fato mereceu ser levado ao conhecimento do público? 

05- Você acredita que a atitude do casal foi correta? Por quê? 

06- O que aconteceu com eles depois que devolveram o dinheiro? 
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ORIENTAÇÕES SOBRE O TRABALHO INTERDISCIPLINAR DO 4º BIMESTRE 

 

TEMA: Direitos Humanos 

 

Data de envio: até 10/12/2020 

 

O Dia Internacional dos Direitos Humanos é comemorado em 10 de dezembro. Nessa data, em 

1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi proclamada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em Paris, estabelecendo a proteção universal dos direitos humanos.  

Os direitos humanos consistem em direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo, 

independentemente de sua classe social, etnia, nacionalidade ou posicionamento político. Eles são uma 

importante ferramenta de proteção a qualquer cidadão no mundo. São exemplos de direitos humanos o 

direito à vida, direito à integridade física, direito à dignidade, entre outros. 

A questão dos direitos humanos está em evidência social, face aos atuais acontecimentos 

presentes na sociedade. Dessa forma, esse será o tema do trabalho do 4º bimestre como forma de 

ampliar nossos conhecimentos a respeito.  

 

ABORDAGEM: 
 

 Matemática: Números decimais 

 Português: Interpretação de texto 

 Ciências: Energia 

 Geografia: Vegetações Brasileiras 

 História: Povos do mundo 

 

 

LINK PARA ACESSAR E REALIZAR O TRABALHO: https://forms.gle/qyk8nkiVnAMDDppj8  
 
 

QUERIDO(A) ALUNO(A), LEIA COM ATENÇÃO: 

- O trabalho será realizado pelo formulário online. Para realizá-lo, basta clicar no link acima.  

- Você pode abrir o link, ler o trabalho, se organizar e só depois responder. Faça com calma e atenção! 

- Após a conferência de todo o trabalho, clique em “Enviar”. Somente o primeiro envio será considerado 

para a correção. 

- O trabalho ficará disponível para enviar até o dia 10 de dezembro. 

 

https://forms.gle/qyk8nkiVnAMDDppj8

