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lu /È  a*s um n^mero da “Entrevista” é lançado, o 
1 J  que vem reestabelecer a regularidade da 

puoucação. Neste número os entrevistados são: 
Antonieta Noronha, Narcélio Lim averde, Xyco 
Theóphilo e Luizianne Lins.

Antonieta Noronha é a triz de teatro premiada, 
inclusive no cinema. Pessoa simples, de perso
nalidade forte e jeito  que ora nos fa z  rir, ora nos faz  
chorar, Antonieta dâ um depoimento vigoroso so
bre a trajetória dela nos palcos cearenses e a 
própria vida.

O radialista Narcélio Limaverde, em um de
poimento marcado pela emoção, não contém as 
lágrimas em alguns momentos da entrevista. Fa
lou sobre rádio e política. Do primeiro, com pra
zer e muita satisfação; do segundo, com uma certa 
amargura.

O pub lic itá rio  Xyco Theóphilo, de fo rm a  
descontraída, simples e fluente, fa la  do seu tempo de 
estudante de C om unicação, do in ício  como 
publicitário, da própria arte de fazer publicidade. 
Deixa documentado um capítulo sobre a história da 
publicidade cearense.

Já a professora Luizianne Uns, com o diploma de 
vereadora de Fortaleza, na mão e preparando-se 
para tomar posse, aborda a trajetória como militante 
estudantil, as propostas que pretende desenvolver 
durante o mandato e as dificuldades que espera 
encontrar na Câmara Municipal.

Com eles, já  são 34 as pessoas que foram  
entrevistadas pelos alunos que participam  do 
Laboratório de Jornalismo Impresso do Curso de 
Comunicação Social da UFC. Trata-se de uma 
experiência importante, com mais de 60 horas de 
fitas gravadas, uma prática que envolve a produção, 
a captação, a redação e a edição de mensagens 
jornalísticas.

Por isso, é importante sempre destacar o empenho 
dos alunos que participam do projeto, marcado pelos 
traços da competência e pela força do coletivo, 
revigorados neste número 7.

Ronaldo Salgado


