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DOC:  Qual o seu nome? 

INF: J.A.C.S., 

DOC: Qual a data do seu nascimento? 

INF: setenta e quatro, 

DOC: Qual dia e mês? 

INF: dia oito de feverero, ((respiração forte)) 

DOC: Você é natural de onde? 

INF: Juazeiro do Norte, 

DOC: O nome de seu pai? 

INF: P.A.S., 

DOC: Da sua mãe? 

INF: M.C.S., 

DOC: Seu pai é natural de onde? 

INF: meu pai é natural de Juazêro do Norte, 

DOC: Sua mãe? 

INF: de Caririaçu, 

DOC: Você sempre morou aqui? 

INF: não’ passei oito anos em Caririaçu, 

DOC: Qual a cidade mais distante que você ausentou-se ... de Juazeiro? 

INF: São Paulo, 



DOC: Quanto tempo? 

INF: só quato meses, 

DOC: Faz pouco tempo? 

INF: não’ já tá com u::ns quato anos, 

DOC: Você mora em que rua? 

INF: eu mo:ro (+) nim rua Teo/ (+) Marechal Dutra (+) dois’ oito’ quato, 

DOC: Você... Qual o seu nível... o seu grau de instrução? 

INF: é zero, 

DOC: Zero? Como assim? 

INF: acontece que eu nunca cheguei a istudá (+) apenas (+) mD� LUPã sempre mim deu 

umas aulas em casa, 

DOC: Com essas aulas, creio eu, você aprendeu a ler e escrever. 

INF: sim’ um pôco’ não tanto né” pur casa que é o siguinte’ eu num tive muito tempo’ o 

pôco tempo queu tive eu não sube apruveitá’ agora queu quero apruveitá é tarde pur 

casa queu tÁR�TXH�WUDEDOKi� 
DOC: Você é casado ou solteiro? 

INF: sô divorciado, 

DOC: Há quanto tempo? 

INF: há cinco anos, 

DOC: Tem filhos? 

INF: só uma minina, 

DOC: Como ela se chama? 

INF: D.P.S. (+) a idade:’ vai cumpletá sete ano’ nasceu no dia deiz de maio (+) de:: 

noventa e dois, 

DOC: Ela mora com você ou com a mãe? 

INF: ela mora cumigo e com a avó paterna, 

DOC: Você pretende casar-se novamente? 

INF: confiando em Deus’ breve (+) esse ano ainda, 

DOC: Você disse que estudou, aprendeu o básico. Você não gostaria de... mesmo com o 

pouco tempo que você tem, de... continuar seus estudos? Reiniciar né? começar a 

estudar? 



INF: sim’ eu gostaria’ mais apesá de tudo a/o cansaço físico (+) deixa a pessoa (+) 

disbilitada’ aí não tÁR� PDLV� FKDQFH� SRUTXH� TXDQGR� FKHJR� à noite já não estou 

agüentando está em pé, 

DOC: Você é filho único? 

INF: não’ eu tÁR�D��HX�VRX���������DR�WRGR¶�PD�IDPtOKD�p�QRYH¶�ILOKR¶Qp´�F��LQFR�PXOKp�H�
quato home, 

DOC: Todos vivos? 

INF: todos vivo, 

DOC: Solteiros? 

INF: quase todos casado’ apenas pôcos solteiros/ certo” só três... solteiros’ 

                  [[   

DOC:                   Solteiros?  

INF: contano cumigo mesmo, 

DOC: Você costuma ver televisão? 

INF: sempre quando eu posso’ a hora do jornal (+) à: noite’ eh tento ficá um pôco 

informado, 

DOC: Qual o programa que você gosta de assistir? 

INF: aliás’ eu sou um pôco’ também’ meio/ (+) gosto de curtí um filme/ bastante’ né” (+) 

pulítica eu não gosto nim televisão’ num: num: curto aquele horário pulítico purque 

(+) não me chateia’ eu não tÁR�WHPSR�SUD�LVVR� 
DOC: Então você gosta da televisão de ver filmes? 

INF: ixato’ quando/ sempre quando eu tÁR� WHPSR� H� SRVVR¶� H� SDVVD� DOJXPD� FRLVD� TXH�
presta, 

DOC: E o jornal? O jornal que passa na televisão? 

INF: sempre quando eu tÁR� WHPSR� ���� HX� gosto de ouvir por casa que me dexa bem 

informado’ tem as notícia do dia-a-dia’ e: o que istá aconteceno’ realmente’ no 

mundo (+) geral, 

DOC: Você costuma ouvir rádio? 

INF: sim (+) custumo’ sempre curtí uma músca’ nutícia não’ por casa que eu não vejo’ só 

faço ouví’ eu não gosto de ouví nutícia no rádio, 

DOC: Você gosta de festa? 



INF: bastante’ sim’ eu curto festa de todo tipo’ Sã Joã:o’ fim de ano’ de nata:l (+) eh (+) 

de tudo que pertence a festa’ eu tô dento’ acho que eu sou uma pessoa que gosto de: 

de me divirti na vida, 

DOC: Como é o seu dia-a-dia? 

INF: meu dia-a-dia’ é: sempre fôçado’ né” (+) chego’ no trabalho’ dis disssolvo a tinta 

começo’ aos pôco’ premeramente eu ponho a água na tinta e vôu/ dissolvo’ e vô 

apricá na parede’ aí até/ aos pôuco/ até/ terminá o que eu comecei’ é isso, 

DOC: A sua profissão é pintor? 

INF: pintô’ trabalho também’ disinvolvo arte de pedrero’ e também’ o negócio de forro 

de gesso a:/ aliás e decoração/ sim’ negócio de gesso’ né” o que partiu pa trabalho’ 

eu disimpenho o que eu’ vejo’ o que eu/ realmente/ eu aprendi na vida, 

DOC: Quem lhe ensinou essa profissão de pintor, pedreiro, decorador? 

INF: sempre/ é o siguinte’ eu moraha com mD�Yy¶�QR�VtWLR¶�Dt�IRL��PD�Yy�IRL�HPERUD�SUD�
São Paulo e me deixô sozinho:’ eu passei oito meses sozinho’ né” (+) aí foi/ 

acontece que: eu tive que vim pra ajudá mD�Pãe que’ meu pai morreu munito cedo/ 

aí eu vim ajudá mD�Pãe’ e: por casa que eu vim ajudá ela (+) aí peguei’ tive que 

disinvolvê o trabalho pra puder comê/ arrumá o que comer’ né isso” meu irmão foi 

quem’ realmente’ chegô no ponto: de me chamá pra eu trabalhar de ajudante com 

com e:le e:: através disso eu (+) aprendi o que eu sei hoje,  

DOC: Você disse que o seu pai faleceu. Sua mãe continua viúva? 

INF: não’ mD�Pãe casô novamente: (+) e: teve ma:is do:is filho que a: gente só era só: 

sete’ atravé:s do casamento dela (+) foi mais do:is que hove aí fe:z nove (+) aí’ 

realmente’ é isso que te:m um pôco da mD�YLGD� 
DOC: Você falou que nunca estudou. Aprendeu muito pouco com sua irmã. Você não 

gostaria de... iniciar, seus estudos? 

INF: sim’ seu eu pudé’ eu sempre/ eu vô fazê o impossível um dia pra eu chegá a 

disinrrolá a: disinvolvê o/ minha mentalidade’ o meu istudo’ ainda um dia quem 

sabe eu não chego lá, 

DOC: O que você gostaria de se... de ser? Você continuar seus estudos, fazer todo o básico 

tudo e chegar a uma faculdade. Qual a profissão que você desejaria desenvolver? 



INF: se eu fosse: uma pessoa (+) assim que disinvolvesse meu istudo’ quem sabe um dia 

eu chegásse a ser (+)  um: uma pessoa de bem’ uma pessoa assim’ realmente: como 

um juiz’ como uma pessoa que tivesse um ca:rgo responsável’ uma pessoa que:’ 

realmente’ subesse fazê as coisas simples e justas da vida,  

DOC: Se você recebesse ((toque no gravador)) um convite para começar seus estudos 

agora no ano dois mil que vai iniciar-se, você arranjaria tempo? 

INF: eu fazia o impossível pra vê se conseguia tempo (+) eu penso que fazia de tudo’ e 

conseguiria êsse tempo, 

DOC: Como você descreveria... o que está acontecendo no mundo com relação ao todo, no 

todo? 

INF: o que eu (dizê) é: através dêsse fim de séculos né” os pessoal estão um pôco 

disisperado’ tá faltano amô a si mehmo e: (+) respe:ito ao irmão né” realmente:’ eu 

desejaria assim (+) que to:dos tivesse amô a si mehmo e no coração de todos/ cada 

um disinvolvêsse a sua parte, 

DOC: Qual o conselho que você daria para as pessoas que... estão desacreditada... 

desacreditadas no futuro melhor em um futuro melhor para o país?  

INF: que’ realmente’ começasse a sonhá novamente e tivesse fé’ um pôco de fé’ ma:is 

em Deus’ né isso” 

DOC: Nós estamos vivendo... em um país onde reina a violência. Se você pudesse acabar 

com a violência, o que você faria? 

INF: eu dava/ (+) e:u fazia o seguinte: eu dava amor no coração de cada um (+) mais 

através disso/ eu não tÁR�HVVH�SRGê né” quem tem é Deus’ através/ aos pôcos/ um 

dia’ quem sabe esse pessoal não se converte e vê que o caminho não é esse’ o 

caminho é da bondade’ da fé e da união, 

DOC: O ano dois mil está próximo a iniciar-se e nós sabemos que o ano dois mil será um 

ano de política. Qual o conselho que você daria para as pessoas que pretendem 

ingressar na carreira da política? 

INF: o conselho que eu dô é que: realmente: a pessoa siga/ seja digna do seu cargo e 

confia:sse mais no pôvo’ como o pôvo confia nele’ e fizesse alguma coisa pôr/ não 

pôr o povo por nóis mehmo’ né isso”  



DOC: Você falou que não gosta de política na sua ficha social, mas o que você nos diria 

do nosso presidente? 

INF: ele faiz a parte dele’ ele através de tudo’ ele é só um’ não é isso” acontece que: ele 

não comanda só o Brasil’ tem os ôtros que comanda com ele’ aí é o seguinte: cada 

um fa:iz a: sua parte’ cada um é cada um’ né isso” 

DOC: Como é o seu final de semana? ((toque no gravador)). 

INF: meu final de de semana não é lasê (+) é cansaço mehmo’ certo” eu/ meu final de 

se:mana é o sábado’ pegá o pôco que gãei na semana e distribui por aquela/ por 

bodega’ por um mercantil ou qualquer coisa que’ realmente’ eu passei e deixei a 

dívida’ eu tÁR� TXH�� UHDOPHQWH�� SDJi� WX�GR� SUD� SXGê: continuá seno a: a pessoa de 

sempre/ seno eu mehmo/ mehmo realmente, 

DOC: Eu falo como é o seu final de semana com relação a divertimento. Você passa a 

semana trabalhando. Creio eu que sábado e domingo você não trabalha. Então o que 

é... Com o que é que você gasta esse tempo seu livre?  ((toque no gravador))   

INF: com mD�ILOKD¶�TXH��UHDOPHQWH��HX�Qp´�Mi�IDOHL¶�HX�WÁR�Qp´�Y{��WUD��DWp�R�PHR�GLD�HX�
vô pra missa pela manhã’ aí iscuto a missa’ depois saio na casa dos amigos’ são os 

amigos assim’ as pessoa realmente digna da mD�DPL]DGH¶�Qp�LVVR´�Dt�FRP�PD�ILOKD¶�
até o meo dia’ de meo-dia pra tarde’ eu tô um pôco cansado’ as veiz fico deitado um 

pôco’ QUANDO eu não tô deitado eu estô com a noiva’ por causa que: apesá de 

tudo eu sô noivo’ confiando em Deus’ eu inda vô sê uma pessoa realmente 

responsável’ não só por mim’ mas pô ÊD�LVSRVD�H�ÊD�IDPtOLD¶�TXH�UHDOPHQWH�HX�Y{�
com construí’ né isso” ((movimento no gravador)) 

DOC O que você nos diz com relação a esses programas que passam na televisão onde 

existem... digamos assim... aquela baixaria, as pessoas não respeitam os 

telespectadores e levam os problemas do seu dia-a-dia para a televisão. O que você 

nos diria desse tipo de programa? 

INF: eu diria assim (+) por casa que eu/ através de: tudo/ esse pessoal não estão 

acreditano mas nas coisa séria da vida’ tão levano a canaialhice para a frente das 

câmaras né” de televisão’ aí isso aí é uma baixaria’ certo” como você falô’ né isso” 

mais é o seguinte: que realmente os séculos que: a gente istamo:s no fim de era’ a 



maioria das pessoas só dá valô ao que não presta’ né” apesar de tôdos que/ ainda 

tem aqueles pessoal que: realmente pensa numa coisa milhó, 

DOC: Qual o conselho que você daria a essas pessoas que levam os seus problemas para o 

conhecimento do mundo? 

INF: eu diria: que eles não têm um pôco (+) de: educação’ né isso” por casa que né” os 

ôtros que: dá certo/ conserta se:u erro não’ é você mehmo’ você: realmente é ÊD�
pessoa digna de você’ se você não é capaiz de você’ você não é capaiz de ninguém, 

DOC: Nós estamos rumo ao ano dois mil. Surgiu desde agosto né’ o boato de que o mundo 

acabaria dia onze de agosto e muita gente vive com medo do mundo acabar, de a 

gente não romper o ano né’ passar para o ano dois mil. Eu lhe pergunto: Você 

acredita em fim de mundo? 

INF: sim’ pode existi um fim de: mundo’ né isso” mais que não é o homem que vai acabá 

com ele’ será Deus e Deus nunca de:sceu do trono dêle pra falá so:bre isso’ sobre 

nenhum de nós’ né isso” e mehmo que vier os ôtro não não vai acreditá’ então eu 

acredito no pai’ enquanto o Pai existi: a mD� Ip�HVWi�FRP�R�3DL¶�R�3DL�HWHUQR¶�TXH�
você deve sabê né” esse é Deus/ sobre/ Deus’ é sobre tudo né” nada é sobre Deus’ e: 

através de:sse negócio do mundo se acabá é o seguinte: (+) e:u acredito’ no dia-a-

dia e na fé que eu tÁR¶� DVVLP� FRPR¶� HX� tÁR� Ip� GH�� DPDQKã’/ o amanhã existi’/ eu 

também tÁR�Ip�GH�R�PXQGR�Qão acabá, 

DOC: Se... o mundo chegasse a acabar como você descreveria esse fim de mundo? ou 

você já imaginou alguma vez como o mundo poderia acabar? Como seria esse a sua 

imaginação? 

INF: certo’ como oh pessoal falô que já hove u:ma década que acabô com água’ né isso” 

realmente’ eu penso que prá podê acabá com a (+) coisa ru:im da terra’ tem que tê 

fogo e virá ci:nza tudo (+) Deus fez o mundo’ mas (o mundo)’ o fi:m assim (+) vai 

sê fogo pá pudê queimá não (+) as coisas bôa’ más’ tudo e vai a própia desunião’ e 

destruição da vi::da’ não é isso” 

DOC: Então você disse que o mundo acabaria com fogo, todo mundo queimado? 

INF: eu acho que: sim’ poderia sê assim né” 

DOC: E de outra forma mais amena, sem fogo... Como você imaginaria que o mundo 

poderia acabar?  



INF: como realmente está acabano’ o mundo/ eu num vô/ eu não di:sse i:sso a você’ que 

o mundo não tá acabano’ o mundo tá acabano aos pôco’ não é pra nós que ainda 

tamo vivo’ né isso” aquelas pessoa que: um prédio disaba em cima da da cabeça 

dêle’ ele mo:rre sufocado debaxo das coisas’/ pra pra você vê’ que: eu disse que era 

com fogo né” mais têm várias manêra do mundo se: acaba e a pessoa nunca sabe, 

DOC: Então os prédios desabarem é uma forma de acabar o mundo? 

INF: pra queles que: tá por baxo’ né isso” 

DOC: Você... O que você me diria com relação a segurança de sua cidade? Ou seja de 

Juazeiro do Norte? 

INF: sobre segurança é como (+) o presidente né” será que esses presidente nosso está 

seguro do cargo que ele tem” né isso” a segurança nossa só quem tá: fazeno não é o 

(pobre)’ uma polícia’ um soldado’ eles apenas têm seu/ o salário pá ganhá’ pá cuidá 

da sua família’ né” mais/ eles/ têm montes que dá a vida por o ôtro por ôtro’ né” aí o 

que é que ganha” só distruição’ mais êsse negócio de: segurança’ só quem guarda a 

pessoa/ só está seguro se tivé ao lado de: Deus’ né isso”. 

DOC: O que você nos tem a falar sobre a nossa administração? 

INF: é sobre isso aí (+) uns chêga’ qué fazê alguma coisa de bem’ ma:is conforme seja’ 

existe os ôtro’ que não qué’ né” é isso (+) sobre pulítica eu num não sei falá muito’ 

porque é um negócio que: ninguém intende’ natureza de ninguém né” e: sôbre a 

pulítica’ tem várias natureza, ((toque no gravador))  

DOC: Você gostaria de dar um conselho para o mundo? 

INF: sim’ eu gostaria de dá um conselho para o mundo’ se realmente todo mundo se 

tocasse no coração’ se cada um tivesse mais amô (+) a si mesmo premeramente’ né” 

segundo/ (+) primeramente em Deus’ segundo a si mesmo’ terceiro’ realmente (+) 

ao próximo’ que: a pessoa que não gosta de si’ também não póde: fazê bem feito’ né 

isso”  

DOC: Qual o seu maior sonho? 

INF: meu maió sonho’ é vivê na paz e no amô de Deus(+) e eu acho que: eu tÁ�R�LVVR�Dt¶�
está dentro de mim’ e deve está dentro de cada um que deseja o amor realmente’ pra 

si mehmo, 



DOC: Você costuma participar desses encontros religiosos, carismáticos... encontros 

religiosos em em si? 

INF: não’ eu só participei mais ou menos através/ dois meses por ca:sa que eu me separei 

da mulhé/ todos me deram o maió conselho né” uns diziam: mata’ ôtros’ faz e 

acontece... mas eu apesá de tudo’ dentro de mim’ não ixistia (+) sabe o quê” raiva 

nem ódio’ ixistia amor’ através do amô que: eu tive’/ têve alguém que me ajudô’ 

que fo:i um filho de Deus’ participô dua missa que eu estava/ não estava nem 

ouvino a missa por casa que através das dificulidade da vida eu tava passano um (+) 

por uma/ né isso” ai eu tava ali por tá’ ele chegô’ me convidô e’ realmente’ me levô 

para um encontro’ realmente’ com Deus que: eu não sabia’ eu acho/ eu pensava que 

Deus’ era só aquele sentime:nto que: a pessoa tD¶�PDV� Qão’ é Deus é sobretudo 

Deus é tudo’ é Deus é/ cada pessoa pode sê Deus tá entendeno” não no ponto/ não 

tô dizeno que: Deus é ca:da um’ ma:s eu tÁR�XP�S{FR�GH�'HXV¶�VH�HOH�WLYp�DPRU�QR�
coração’ e paz e não desejá mal aos ôtro’ realmente’ ele tem Deus no 

(coraçãozinho) dele para um filho’ para um amigo’ para qualquer ôtro tipo de 

pessoa (+) até um animal’ (por causa) que: você’ realmente não trata mal um 

animal’ qué dizê que você tá seno digno de: uma coisa de Deus, 

DOC: Você falou em animal. Você cria algum animal? 

INF: sim’ a gente deve criá uma coisa para’ a pessoa compartilhá com a gente’ tem uns 

que cri:a gato’ ôtros cri:a cachorro’ ôtros loro’ ôtros vende pássaro’ eu só apenas 

crio a isperança em Deus, 

DOC: Então você não tem nenhum animal de estimação?  

INF: não tÁR¶�SRU�FDXVD�VH�I{�XP�FDFKRUUR¶�Vy�TXHUR�WUDWi�FRPR�GHYH�WUDWi��XPD�FRLVD�����
bem né” não não distruí’ não amarrá’ não fazê e acontecê’ passarinho eu não quero’ 

ficá preso (+) e eu não sô nÁXP�SDVVDULQKR¶� WDPEpP�QÁXP�FULPLQRVR¶�Qp� LVVR´�Dt�
pra mim tudo te:m que tá livre em seu:s pleno lugá’ participano do que: realmente/ 

do homem, 

DOC: O que você espera do novo ano que está próximo... do ano dois mil que há poucos 

dias poucos meses a gente estará passando a viver no ano dois. O que você espera 

deste novo ano? 



INF: bom’ premeiramente’ novo milêno né” como as pessoa falá né” eu ispero paz’ amô 

(+) sobre nós’e sobre a você’ sobre a nós mehmos’ né isso” (+) sobre mim também/ 

que eu também gosto das coisas boa e bela da vida’ e tudo de: bom nesse novo 

milênio para mim e: para to:dos, 

DOC: É esse o seu desejo? 

INF: realmente’ é isso que realmente/  que penso e: o que: realmente desejo, 

DOC: Imaginemos que você exercesse a profissão de professor. Como você desenvolveria 

essa profissão?  

INF: bem’ com amô premeramente’ né isso” e com dedicação e:: realmente se 

interessano’ não por mim’ más pêlos ôtros’ né isso” (+) eu acho que: cada um tem 

que: participá dessa profissão’ tem que fazê mais pôr os ôtros do que pôr ele 

mehmo, 

DOC: Você gostaria de ensinar sua profissão a alguém? 

INF: sim (+) através di disso já te:ve quem aprendêsse comigo’ né isso” por casa que 

sempe uma pessoa (+) cumpre algum serviço’ algum trabalho sempe/ ele não está 

sozinho’ ele está ocupano a ôtra pessoa e através da ôtra pessoa trabalhá com a ôtra 

pessoa/ se: a mente dêle fô aberta e ele tivé força de vontade’ ele pode’ muito bem’ 

(+) aprendê (+) realmente’ (+) aí’ através disso’ já têve quem prendêsse comigo’ 

como você falô’ né isso”  

DOC: Você gostaria de mudar de profissão? 

INF: sim’ eu gostaria de: sê comerciante, ((toque no gravador)) 

DOC: Por quê? 

INF: por causo que realmente a pessoa só cansa só a mente’ né isso” (+) só cansa a 

mente’ o corpo físico po:de cansá menos um pôco’ né” 

DOC: Você iria trabalhar como comerciante, comercializando o quê?  

INF: realmente’ cereais’ né isso” por casa que é uma coisa que: cada um necessita na 

vida, 

DOC: Você não desejaria mais uma outra além de ser comerciante? Não gostaria de uma 

outra profissão? Porque eu lembro que você falou no início que gostaria de ser juiz. 

Mas não tem uma outra também, outra profissão que você também desejaria ou 

sonha em um dia exercer? 



INF: sim (+) é como eu falei’ que eu gostaria de: sê juiz’ mas sonho é sonho né” (+) eu 

posso sê e também posso não sê’ é como/ através de:/ a pessoa está diante: também 

póde voltá atrás’ não é isso” realmente’ eu fico sa:tisfeto co:m uma só profissão’ 

mas que: eu gãe o pão de cada dia, 

DOC: Você falou em sonho (+) você acha que é possível transformar um sonho em 

realidade?  

INF: sim’ conforme seje’ pôr casa que: realmente’ se você chegá a acreditá’ talveiz 

aquilo ali venha se realizá/ se você realmente acredite’ pode/ você já tá até: se 

realizano e não sabe, 

DOC: Então concluo eu, que você está batalhando para exercer a sua profissão de 

comerciante? 

INF: exatamente’ confiano em Deus (+) aos pôcos’ divagá’ dia-a-dia’ pedra sobre pedra’ 

eu vô chegá lá’ confiano e:m Nosso Sinhô Jesus Cristo,  

DOC: O que você já tem preparado para a nova profissão? 

INF: só pensameto firme principalmente’ o re:sto’ ele vem depois, 

DOC: Você sabe o que virá depois? 

INF: sim’ muita dificulidade pra podê eu chegá lá (+) mais a ge:nte ve:nce né” 

DOC: Alguém já lhe falou o que é necessário para se exercer a profissão de comerciante? 

INF: mais ou menos’ eu sei pôr acaso que: eu vejo o dia-a-dia dos comerciantes’ não é 

isso” (+) aí (+) através di:sso (+)  eu realmente já sei um pôco’ não tanto’ mas aos 

pôco o caba chêga lá co:m isso, 

DOC: O que é necessário para ser comerciante? 

INF: premeiro você tê o ca:pital’ não é isso” de::pois o resto vem aos pôcos’ como eu já 

falei, 

DOC: O que é que vem aos poucos? 

INF: bem’ é o seguinte’ se você qué entrá muito em detalhe a gente entra certo” por casa 

que a gente pode se/ pode comprá: através de um saco de arroz’ um saco de farinha 

(incompreensível) ciarense também né” e (+) comprá um saco de açúcar’ ir 

comprano aos pôco assim’ sal’ as ôtras coisa’ fósforo’ acho que: tudo que partici::pa 

na vida de cada um (+) brasilero’ e: cada ((riso)) um sobrevivente não é isso” 

((corte)) 



DOC: Para ser um comerciante você precisa ter contato com a SEFAZ, com contador. 

Você já pensou nisso? 

INF: eu já falei pra você que: eu tÁR�Vy�R�SODQR¶�Qão é isso” (+) o o resto ve:m depois’ a 

pessoa tem que realmente’ se istabilizá’ mais ou menos’ prá podê sê alguma co:isa 

na vida’ não é isso” (+) é o que: eu realmente penso, 

DOC: Você já tem um local para ir por o seu comércio em atividade? 

INF: não’ até agora eu não tÁR� Qp´� DWUDYpV� GH�� WXGR� Mi� W{� FRQVHJXLQR¶� Qão posso fazê: 

totalmente o lugá (+) eu posso fazê da mD�FDVa um comércio’ como diz o ditado’ 

como o lar pode sê tudo e: tu:do pode tê sobre o lar’ não é isso” ((corte)) 

DOC: Nos dê uma mensagem de Boas Novas para o ano dois mil. 

INF: só.../ mensagem/ eu não sei muito’ por casa que: você sa:be’ através de tudo eu sou 

uma pessoa que não tÁR�HVWXGR�Qp´�PDLV�D�~QLFD�FRLVD�TXH���D�~QLFD�PHQVDJHP�TXH�
eu posso dá é que: ca:da um tÁD�DP{�DR�SUy[LPR�FRPR�D�VL�PHVPR�H��FDGD�XP�����VH�
deixe (+) se doê por a (+) dor do ôtro’ purque: realmente: nós precisamo de cada 

um’ não é isso” aí (+) através disso’ você pode sê uma pessoa bem humilde’ ÊD�
pessoa’ calma’ quieta (+) e (+) dana:da também’ mas conforme conforme a sua (+)/ 

não da:no dema:is/ danado demais’ porque realmente a pessoa tem que fazê o bom 

pra si,  


