
Família de moradores de rua causa mobilização nas redes sociais1. 

Imagem da família foi compartilhada2 milhares de vezes pelas redes sociais. Família foi morar na rua em 

São Vicente após falsa proposta de trabalho. 

 

 

 

 
 (Foto: Claudete Sachi / Arquivo Pessoal) 

 

Uma imagem de uma família encontrada morando debaixo da Ponte Pênsil, em São Vicente, no litoral de 

São Paulo, ganhou destaque3 nas redes sociais durante as últimas horas. A história da família, composta por 

um homem de 20 anos, a esposa de 21 e uma criança de apenas dois, foi compartilhada mais de 12 mil vezes 

em apenas 18 horas.  

Segundo a advogada Claudete Sachi, que tirou uma foto da família e contou a história nas redes sociais, 

Anderson, Sabrina e o filho Sérgio moravam em São Paulo e tiveram uma proposta de emprego4 na Baixada 

Santista5, que acabou não se concretizando. "O dono de um restaurante acabou me contando sobre a família. 

Ele estava passeando com o cachorro e acabou preparando comida e dando para eles. Resolvi ir até o local e 

conversar com eles. Eles contaram que a proposta não deu em nada e, por isso, acabaram vivendo na rua", 

conta. 

De acordo com Claudete, além das condições precárias de sobrevivência, a família aguarda mais um bebê, já 

que Sabrina está grávida6 de oito meses. Exatamente por isso, a advogada resolveu se mobilizar para ajudar 

o casal. "Com a foto na rede social conseguimos levantar algum dinheiro e eles foram dormir em uma 

pousada7. Além disso, o dono do restaurante prometeu dar trabalho para ele como lavador de pratos. Isso 

enquanto ele não arruma alguma coisa melhor", explica. 

Poucas horas após a divulgação da história, Claudete conta ter recebido dezenas de ligações8 de pessoas de 

várias partes do Brasil querendo ajudar a família. "As pessoas oferecem casa, comida e roupa. Chegaram até 

a oferecer moradia e trabalho. Hoje vamos conversar com a família para ver como proceder daqui pra 

frente", finaliza. 

 

Alexandre Lopes e Mariane Rossi  

http:// www.globo.com.br/g1 (28/03/2013) 

(adaptação) 

                                                           

1 redes sociais : réseaux sociaux 

2 compartilhada : partagée 

3 ganhou destaque : a pris de l’importance, « a fait le buzz » 

4 proposta de emprego : proposition d’emploi 

5 Baixada Santista : regroupement de communes sur la zone littorale de l’Etat de São Paulo 

6 está grávida : est enceinte  

7 pousada : type d’hôtel  

8 ligações : appels téléphoniques 

http://www.globo.com.br/g1


COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 

1. Complétez le tableau suivant à l’aide du texte. (…. /2) 

 

NOME IDADE 

……………………………………………….. …………………………………………………………….. 

Sabrina …………………………………………………………….. 

…………………………………………………… Dois anos 

 

2. Vrai ou faux ? Entourez « V » ou « F ». Justifiez à l’aide du texte.  (…./4) 

 

a) A fotografia da família teve muito sucesso nas redes sociais. 

V/ F .............................................................................................................................................................. 

b) Essa familía teve uma proposta de emprego e funcionou. 

V/ F .............................................................................................................................................................. 

c) Antigamente, eles moravam em São Vicente. 

V/ F .............................................................................................................................................................. 

d) O dono do restaurante publicou a foto deles nas redes sociais. 

V/ F .............................................................................................................................................................. 

 

3. Trouvez dans le texte la phrase qui dit que : (…. /6) 

 

a) A família recebeu ajuda dos moradores. 

............................................................................................................................................................................ 

b) A advogada também ajudou esta família. 

............................................................................................................................................................................ 

c) Um novo filho vai nascer. 

............................................................................................................................................................................ 

d) É uma família pobre. 

............................................................................................................................................................................ 

     4) Thème (..../4) 

5) Complétez les phrases avec un élément du texte. (…./4) 

 

a) Através da rede social, a família conseguiu ganhar .............................................. 

b) O pai de família vai trabalhar como …………………………………………………….. 

c) Claudete recebeu ..................................... de todo o Brasil. 

d) Esta família emocionou o Brasil que agora também quer ............................................ 



 

EXPRESSION ECRITE 

 
 
Tâche de niveau A2/B1 : 
 
Lors d’un voyage avec votre classe, vous avez séjourné pendant une semaine au Brésil où vous avez rencontré des 
camarades brésiliens d’un autre lycée. Racontez votre voyage en précisant : 

- La ville visitée et ses lieux touristiques 
- La rencontre avec les camarades brésiliens 
- Les différences entre le Brésil et la Guyane 
- Les difficultés rencontrées 
- Ce que vous avez aimé 
- Ce qui vous a déplu 
- Le prochain voyage que vous aimeriez faire. 


