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VISTA chega, com esta edição, 
^  /  y  ao número nove, justo no momento em que 

^ 7  /  comemora o seu sexto aniversário. Trata-se
de um projeto que vem mergulhando na 

prática da entrevista jornalística a partir de um viés 
humanizador, atributo buscado como a única maneira de 
sedimentar, de uma vez por todas, a ética como alicerce do 
jornalismo.

Neste número, os estudantes da disciplinade Laboratório 
de Jornalismo Impresso, assumindo posturas extremamente 
éticas, responsáveis, sérias e de um compromisso com o 
jornalismo não como um simples fazer, mas como um 
processo que exige pesquisa, investigação, reflexão e atitudes 
críticas, contribuem para essa busca de um jornalismo 
humanizador.

As páginas que se seguem conduzirão o leitor a uma 
viagem ao mundo do anedotário popular cearense, a um 
capítulo substancioso da história do rádio e da televisão no 
Ceará, a um território de sensibilidade, amor fraterno, 
solidariedade e lição de gente e a páginas jornalísticas 
marcadas por polêmicas e controvérsias.
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Aprimeira entrevista écomJoaquim dos Santos Rodrigues, 
o popular Seu Lunga, que ficou conhecido em todo o Estado 
como sendo um homem grosseiro, com tiradas nada elegantes 
naponta da língua, e ganhou lugar cativo no anedotário do 
Ceará. Em seguida, Irapuan Lima fala sobre sua passagem 
pelo rádio epela TV, relembrando ora com alegria, ora com 
uma certa dose de saudosismo os programas que comandou.

A terceira entrevista é com o professor Harbans Lai 
Ar ora, um indiano radicado no Ceará que, antes de qualquer 
coisa, ensina a ser gente, o sentido da expressão amor ao 
próximo, o significado de simplicidade e a viver em paz num 
mundo tão conturbado. Finalmente, o jornalismo ganha vez 
com a entrevista com João de Lira Cavalcante Neto, 
ombudsman dojornal O Povo e umafigura controversa pelo 
que faz, pelo que diz, pelo que é.

E importanteressáltarque opatrocínio cultural desta edição 
é da EXPRESSO GUANABARA que, com profissionalismo 
e atenção, levou a equipe de estudantes e professores a 
Juazeiro do Norte para a entrevista com Seu Lunga.

Ronaldo Salgado


