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00:00:01.590 --> 00:00:07.910 

[Ouve-se uma voz] Eh... Agora... Rápido porque olha a hora, e eu ainda estou aqui, coitadas das 

minhas meninas o que estarão fazendo. 

 

00:00:10.180 --> 00:00:12.940 

eu já deixei tudo arrumado para que comam... 

 

00:00:12.940 --> 00:00:17.935 

Que... que não esperem por mim, que fechem a porta, mas você sabe como são as crianças. 

 

00:00:17.935 --> 00:00:22.380 

Então, não, acho que não vou ficar até mais tarde, bem... 

 

00:00:26.360 --> 00:00:29.363 

E... eu termino isso e vou embora. 

 

00:00:29.363 --> 00:00:36.328 

[sons de máquina de costura] 

 

00:00:36.912 --> 00:00:41.208 

Então amanhã eu chego cedo e terminamos o trabalho. 

 

00:00:45.200 --> 00:00:49.383 

[Voz de uma criança] As trocas são um trabalho árduo 

 

00:00:49.580 --> 00:00:56.223 

quando eu crescer, você tem que pensar no que você quer trabalhar, isso é o importante... isso é um 

trabalho 



 

00:00:56.223 --> 00:01:04.398 

Quando eu crescer, você tem que pensar no que você quer trabalhar, isso é o que importa... 

 

00:01:04.398 --> 00:01:13.365 

Eu trabalho duro, ganho dinheiro e pronto, e escuto as pessoas... isso é o importante, isso é um 

trabalho 

 

00:01:13.365 --> 00:01:22.958 

ofícios são empregos... esforço, quando se é grande você tem que pensar no que você quer 

trabalhar 

 

00:01:23.000 --> 00:01:29.757 

isso é o importante, isso é emprego, ofícios são trabalho, esforço 

 

00:01:29.757 --> 00:01:38.015 

ouvir outras pessoas, ouvir, trabalhar...  imagina... [sons de máquina de costura] 

 

00:01:38.015 --> 00:01:44.938 

quando crescer você tem que pensar no que você quer trabalhar, isso é que é importante, isso é um 

trabalho, trabalho duro, 

 

00:01:44.938 --> 00:01:51.945 

ganhar dinheiro, e pronto, e ouvir as pessoas... 

 

00:01:51.945 --> 00:01:59.536 

ofícios são trabalho, esforço. Quando você crescer você tem que pensar no que você quer trabalhar 

 

00:01:59.536 --> 00:02:01.496 

Isso é o importante, é trabalho... 

 

00:02:01.955 --> 00:02:10.000 



quando crescer você tem que pensar no que você quer trabalhar, isso é que é importante, isso é um 

trabalho 

 

00:02:10.000 --> 00:02:19.060 

trabalhar duro, conseguir dinheiro e pronto, e ouvir as pessoas, isso é o importante, isso é um 

trabalho 

 

00:02:19.060 --> 00:02:25.062 

[Duas mulheres na máquina de costura, ouve-se o barulho das máquinas] 

 

00:02:25.062 --> 00:02:27.062 

[vozes são ouvidas ao fundo] 

 

00:02:29.380 --> 00:02:31.180 

os ofícios são trabalho, esforço... 

 

00:02:33.320 --> 00:02:43.020 

e ouvir outras pessoas, ouvir, trabalhar, imagine... o que, quando você crescer você tem que pensar 

 

00:02:43.020 --> 00:02:52.010 

 o que você quer trabalhar, isso é o que importa, isso é um trabalho. Trabalho duro, ganhar dinheiro, 

e é isso 

 

00:02:52.010 --> 00:03:02.980 

e ouvir as pessoas, ou seja... Ofício é trabalho, esforço. Quando crescer, você tem que pensar no que 

você quer 

 

00:03:02.980 --> 00:03:11.470 

trabalhar, isso é que é importante, isso é um trabalho. Quando eu crescer você tem que pensar no 

que você quer trabalhar, é isso 

 

00:03:11.470 --> 00:03:18.470 

Importante, isso é um trabalho. Eu trabalho duro, ganho dinheiro, e é isso, 



 

00:03:18.470 --> 00:03:24.913 

e ouvir as pessoas, isso é que é importante, isso é um trabalho. 

 

00:03:24.913 --> 00:03:28.917 

[sons de máquinas de costura] 

 

00:03:28.917 --> 00:03:30.917 

[os pássaros são ouvidos] 

 

00:03:35.882 --> 00:03:46.851 

[vozes são ouvidas ao fundo] 

 


