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Idade: 73 anos 

Sexo: Masculino  
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Duração: 15 min. 

 

DOC: Qual o seu nome? 

INF:  R.S.O., 

DOC: Qual a data de Nascimento? 

INF:  vinte:: sete do sete de vinte:: seis, 

DOC:  Qual o grau de instrução? 

INF:  primêra 

DOC: Primeira série, né? 

INF:  primêra séri, 

DOC:  Onde o senhor nasceu? 

INF:  no Sítio São Lourenço’ Caririaçu, 

DOC:  Veio novinho para aqui? 

INF:  mil novecentos e setentai:: seis, 

DOC:  O senhor morou em outra cidade, além de Caririaçu? 

INF:  ((demora pra responder)) um ano (+) em Juazêro do Norte, 

DOC:  O nome do seu pai? 

INF:  A.S.O., 

DOC: O nome da sua mãe? 

INF:  J.R.C., 

DOC:  Onde eles nasceram? 

INF:  em Várzea Alegre, 

DOC:  O senhor trabalha? 



INF:  sim, 

DOC:  Qual é a sua profissão? 

INF:  é: diretô do Departamento de Limpeza Pública, 

DOC:  Tem filhos? 

INF:  sim’ tenho’ sete filhos, 

DOC:  Todos eles estudam? 

INF:  todos estudam, 

DOC:  O senhor costuma ver televisão? 

INF:  acostumo sim, 

DOC:  Que programa prefere? 

INF:  é: jornal’ noticiário e outros programas, 

DOC:  Gosta de ouvir rádio? 

INF:  sim’ gosto sim, 

DOC:  Qual o horário? 

INF:  é:  à tardinha’ né” 

DOC:  Que programa prefere? 

INF:  noticiário, 

DOC:  O senhor lê jornal? 

INF:  sim, 

DOC:  O senhor gosta de ler revistas? 

INF:  sim, 

DOC:  Gosta de festas? 

INF:  não, 

DOC:  O senhor já se acha velho? 

INF:  nã:o, ((ri)) 

DOC:  O senhor pratica algum exercício físico? 

INF:  diariamente, 

DOC:  Caminhada? 

INF:  caminhada’ é, 

DOC:  Costuma ir à Igreja? 

INF:  sim, 

 

 



ENTREVISTA 

 

DOC: Seu R., o senhor pode falar sobre o seu dia-a-dia pra gente? 

INF:  pois não’ é de grande importância essa intrevista qui você vai me fazê né” qui:: eu 

tenho muita coisa a respeito da:: / intrevista a conversarmos’ eu tô com oito anos 

que trabalho na parte da limpeza pública’ incrusive eu sou Diretô do Departamento 

da Limpeza Pública de Caririaçu’ e NEM só Caririaçu como o: os distritos né” hoje 

eu me achei obrigado a fazê esse trabalho nos distritos’ sabemos que nóis temos 

hoje quatro distritos no município né” no distrito Mirage’ no distrito Miguel 

Xavier’ no distrito de Vila Feitosa e no distrito Vila eh: Primavera né isso” e a 

RESPEITO DO:: meu dia-a-dia’ é um trabalho tão importante’ mais veja assim 

ainda que falta é:: muito muito MUITO mesmo é:: educá o povo de Caririaçu a 

respeito da limpeza’ porque um trabalho que eu me ingajei muito nesse trabalho’ 

incrusive a Prefeita Lúcia Vanda que admira o meu trabalho’ porque oito ano a 

gente administrá um trabalho como eu administro todo dia’ que o meu trabalho é o 

seguinte (+) eu saiu seis horas da manhã’ chego em casa onze horas’ doze horas 

para o almoço’ saio uma da tarde chego seis hora da tarde’ isso é uma luta pra que a 

gente possa mantê a:: a nossa cidade limpa’ mais isso é como eu acabei de dizê’ 

falta muita coisa pra gente mantê a cidade limpa’ HOJE eu me orgulho de dizê que 

sô o Diretô do Departamento de Limpeza Pública’ porque há oito anos quando 

recebi a cidade de Caririaçu como Diretô da Limpeza Pública’ fazia dó’ era ÊD�
tristeza a nossa cidade’ porque você andá dentro de Caririaçu rua por ruas como eu 

ando’ apesá qui nesse tempo você  não conhecia Caririaçu ainda’ não é ISSO” 

DOC: Não. 

INF:  então’ naquele tempo era ÊD�WULVWH]D�YRFê sai: dentro de Caririaçu’ a nossa prefeita 

Lúcia Vanda hoje se admira porque na:: na administração anteriô quando recebia  

Caririaçu no mandato de Dr. Zé Ildo’  QUE QUANDO Zé Ildo recebeu a prefeitura 

recebeu de Lúcia Vanda né”  mais naquele TEMPO (+) Lúcia Vanda não tD�HK�D���
experiência que ela tem hoje’  hoje eu admiro o trabalho de Lúcia Vanda e quero 

até dizê qui:: (+) ÊD�SUHIHLWD�RX�XP�SUHIHLWR�SUD�VXEVWLWXL��/~FLD�9DQGD¶�ID]ê o que 

Lúcia Vanda está fazendo por Caririaçu e por todo povo de Caririaçu’ incrusive  

todos os caririaçuenses’ ((forte barulho)) a batalha vem sendo essa’ e: eu quero qui 

se prolongue por muitos e muito tempos e REzo todo dia para que Lúcia Vanda  



continue no: na administração’ e eu peço tambéim saúde e felicidade a Deus pra qui 

eu acompanhe Lúcia Vanda com todo esse trabalho qui eu venho fazendo qu’eu 

AMO esse trabalho’ eu GOSTO de trabalhá’ eu gosto da limpeza’ eu gosto de  

conversá’ eu gosto de resolvê os pobrema’ quanto mais difícil’ esses é qui eu acho 

bom resolvê porque a: o pobremas hojes’ as dificuldade hoje é conversa’ então se a 

pessoa não sôbe intrevistá a pessoa qué dizê’ não sôbe conquistá a pessoa nunca qui 

a gente vai resolvê aqueles probremas’ né” então’ eh: o meu trabalho do dia-a-dia’ 

né” ((barulho de carro)) é:: muitas vezes’ a pessoa diz (+) seu R. não CANSA” eu 

digo não’ eu não me canso de trabalhá’ é: ((ri)) nóis tava falano aqui agora né” eu 

faço é: essa essa: essa caminhada do dia-a-dia’ eu tÁR�FDUUR�WUDQFDGR�Dt�QD�JDUDLJH¶�
mais eu acho milhó trabalhá de pé’ porque eu tÁR� SREUHPD� H� R� SREUHPD� TXH� HX�
sinto’ eu caminhando eu me sinto bem’ se eu andá de carro aí eu me sinto mal’  

então eu gosto da mD�FDPLQKDGD¶�HX�JRVWR�GR�PHX�WUDEDOKR�H�SHoR�DWp: ((ruídos)) 

qui:: (+) Caririaçu’ eu espero qui o povo de Caririaçu OLHE para o trabalho da 

limpeza Pública e ajude a fazê limpeza Pública’ que: a limpeza Pública de ÊD�
cidade como essa’ não é apenas a prefeitura que faiz’ não é só o diretô que faiz’ é 

todos nóis juntos trabalhando JUNTO’ isso é que faiz se mantê ÊD�FLGDGH�OLPSD¶�Mi�
vei gente de:: fora de Caririaçu e chegô até se tra/ e pergunta ATÉ (+) quem é:/ qui 

nem outro dia vei um pessoal aqui na casa de N. e perguntou a N. quem era o: o 

diretô da limpeza pública de Caririaçu’ porque uma cidade piquena e LIMPA QUI 

NEIM Caririaçu é difícil’ porque diz ele’ eu cõieço o Ceará’ cõieço outras cidades e 

a cidade mais limpa qui se encontrou-se dentro da: nossa caminhada foi  Caririaçu’ 

aí N. deu até os PARAbéins’ vei me pidi os parabéins (+) Lúcia Vanda foi uma 

tambéim’ que um dia falano comigo e:: chegô a me dá os parabéins e eu perguntei 

por quê esses parabém” ela disse (+) é o senhor que está famoso na limpeza pública 

de Caririaçu’ NÉ só em Caririaçu’ é lá FORA’ aonde a gente anda ((ri)) eu me ri e 

di:sse: Lúcia’ eu não esperava uma surpresa dessa’ porque pra mim’ esses parabéns 

qui você está me dano’ pra mim é uma surpresa né” disse não’ é porque o senhô 

merece’ meREce e é: na realidade o senhô que vem trabalhando fortemente na 

limpeza e:: eu num confio’ vamos dizê’ eu num confio em outra pessoa que assuma 

a: sua responsabilidade’ o seu trabalho pra dizê’ o qui o senhô faiz por Caririaçu, 

DOC:  Seu R., esse  trabalho da limpeza pública’ feita nos distritos’ como é que se faz? 



INF: ó: é muito simpre’ é muito simpre’ apesá qui:: eu num estô no Distrito’ vamo dizê’ 

(+) todo dia’ toda semana sempre eu visito eh:: por mêis né” agora mesmo’ num tá 

cum um mêis mais ô menos’ eu estive em Vila Miguel Xavié’ incrusive eu passei 

ÊD� VHPDQD� Oi� FRP� GRLV� WUDW{� ID]HQR� DTXHOD� OLPSH]D� TXL� D��� D�9LOD�0LJXHO�;DYLp�
tambéim encontrei ÊD� YLOD� 75,67(� FRP� D� VXMHLUD� GH�0LJXHO� ;DYLp¶� SRUWDQWR� HX�
cheguei lá com dois tratô’ fiz a limpeza que precisava fazê’ aquelas terras que tD�
tumultuada eu mandei tombá atravéis dos tratores’ e: botei trabalhadores pra catá 

aqueles papel que tD�)25$¶�ERWHL�R�WUDEDOKDG{�SDUD�FDWi¶�HQVDFi¶�MRJDQGR�HP�FLPD�
do carro’ aquele que dava pra queimá eu queimava’ incrusive dentro desse mermo 

período’ eu gramei a praça de Vila Miguel Xavié’ gramei e arborizei’ tá hoje lá que 

é uma beleza’ incrusive’ quando eu fui lá agora no mêis no mêis ((dúvida)) mêis de 

junho” já encontrei grande diferença’ PEDI a prefeita um carro para transportá esse 

lixo’ e tê os dias eh: disponive pra que o carro chegasse nas portas de cada um 

morador da Vila Miguel Xavié’ que apanhasse aquele lixo e colocasse num 

DETERMINADO lugá lá fora né” como aqui em Caririaçu porque falando ainda 

em termo de Caririaçu essa parte de coleta de lixo de Caririaçu não é fácil’ porque 

aqui’ Vera’ aonde você coloca o lixo’ essas água escorre pra dentro de um 

reservatório d’água né” como aqui’ eh:: é muito difícil e não é fácil’ eh:: como eu 

disse agora pra o LADO que você for TEM águas lá na frente pra recebê aquela 

água que sai/ que escorre e passa por aquele lixo água tumultuada e vai tudo para 

um reservatório d’água’ então a Vila eh Miraige’ a Vila Miraige é ÊD� EHOH]D¶� p�
diferente de Vila Miguel Xavié’ logo a Vila Miguel Xavié é ÊD� YLOD� SRXFR� XP�
pouco mais a freqüentada de que a Vila Mirage’ a Vila Feitosa’ porque a Vila 

Miguel Xavié fica distante de Caririaçu e: é tanto qui o cumércio de Vila Miguel 

Xavié é mais de Juazeiro porque é:: muito difícil nessa época de inverno’ aí se 

torna mais difícil é: os transporte’ muitas vezes os rios enche d’água’ os riachos’ 

aquelas passage impede qui o carro chegue até Caririaçu’ mais é:: eh: hoje’ Vila 

Miguel Xavié é uma das Vilas eh: bem como é que se diz” é bem eh: freqüentada’ 

até de moradores qui vive sempre por ali’ e tem PESSOAS hoje já dentro da Vila 

Miguel Xavié que ajuda até nessa parte da limpeza pública’ eu até agradeço esse 

pessoal qui chega a vê a a vê as vilas ((interrupção na gravação)) as vilas tambéim 

precisam de limpeza e: já tem pessoas dentro da vila qui já me ajuda, 

DOC: Colaborando, né? 



INF:  colaborando com a limpeza’ né” e:: assim é que a gente faz o trabalho’ assim é que 

a gente vê o trabalho porque a gente só:: só PARTICIPA se a gente ajudá do 

trabalho se não ajudô do trabalho então a coisa vai ficano mais difícil como eu vi 

em Caririaçu’ cê vê’ Vera’ a  mD�OXWD�SRU�D�OLPSH]D���SHOD�OLPSH]D�S~EOLFD�p�JUDQGH�
porque eh:: eu dei ÊD�LQWUHYLVWD�RXWR�GLD¶�DWp�IL]�XD�HVFDOD�SDUD�D���R�FDUUR�GD�FROHWD�
de lixo né” eu fiz ÊD�HVFDOD¶�&DULULDoX�HVWi�FUHVFHQGR�TXL�XP�FDUUR�Vy�Qão dá mais 

pra fazê a limpeza’ e:: tem qui ser todos aqui dentro de Caririaçu e o carro só passa 

duas veiz por semana porque se fô pa passar todo dia’ ele não vai mantê a cidade da 

maneira como está aí’ ele num vai não (incompreensível) então já falei e vô falá  

com a prefeita talveiz essa próxima semana’ vô falá com a prefeita qui quero outro 

carro pra ajudá na limpeza pública de Caririaçu’ nessa coleta de lixo né” porque 

que muitas vezes como eu disse (+) aqui: você passa em ruas porque (+) eu ando 

Caririaçu o dia todo e passo em TODAS as ruas’ eu passo em todas as ruas p’eu vê 

como é que anda a limpeza p’eu vê se a gari realmente está passando no seu trecho’ 

porque eu trabalho com trintai:: quatro gari né” fazendo a limpeza’ barrendo as ruas 

e eu tÁR� TXH� ILscalizar aonde é que elas estão passano e onde não estão passano’ 

porque o trabalho da limpeza pública também depende muito em/ depende muito de 

grupo e aqui em Caririaçu eu já me bati pra: dividi: essas gari através de grupos 

porque através de grupo a coisa se torna/ ACHO que se tornaria muito mais rápido 

pra limpeza’ porque aqui tem gari qui: qui ela dá um trabalho tão grande que eu 

acho que se fosse/ vamo dizê’ eu tÁR�ÊD�JDUL�QHVVD�UXD�&DUORV�0RUDLV¶�HVVD�PXOKp��
essa gari adoece’ ela não tem condição de trabalhá’ então se fosse em grupo’ 

dividido em grupo’ assim eu acho que a cidade tD�PDLV�FREHUWXUD�DWUDYpLV�GD�JDUL�
do que dividido trecho por trecho como está divido né” 

DOC: Seu R., eu só tenho que agradecer ao senhor, muito obrigada! 


