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Honestidade muda vida de moradores de rua 
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, a quem o dinheiro foi devolvido. 

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 (PR), onde se hospedou por alguns dias. Eles 
retornaram na semana passada 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 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. 

Micaela Orikasa. Honestidade muda vida de moradores de rua. Folha de Londrina. 

 
01. Após a leitura do texto podemos dizer a que gênero pertence. Como você 
classificaria este texto? Explique sua resposta. 
02. No trecho “a quem o dinheiro foi devolvido” que termo o pronome retomou? 
03. Onde o texto foi publicado? Como você soube dessa informação? 
04. Em que outros meios de comunicação estes textos são encontrados? 
05. Releia a frase que aparece entre o título e o primeiro parágrafo do texto. 
Por que esta frase aparece em destaque e qual seria sua função? 
06. Que fato motivou a produção do texto? E que são os envolvidos? 
07. Em sua opinião, por que esse fato foi levado ao conhecimento do público? 
08. O terceiro parágrafo começa com aspas que se fecham quase no final do 
mesmo. Explique o uso das aspas nesse parágrafo. 
09. O que aconteceu com eles depois que devolveram o dinheiro? 
10. No último parágrafo a palavra “polêmica” está entre aspas. Por quê? 
11. Na frase “O que era pra ser um minuto de fama, acabou virando mais de 10 
dias.” O pronome relativo “que” se refere a que expressão já mencionada? 
12. No último parágrafo o trecho “ressalta ele, que já fez sua primeira 
aquisição...” O pronome sublinhado se refere a quem? Explique sua resposta. 
13. Leia a tirinha abaixo: 

 
a) No primeiro quadrinho, qual pronome relativo foi usado, e ele se refere a que termo? 
b) No terceiro quadrinho, qual pronome relativo foi usado, e ele se refere a que termo? 


