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A 14a. edição da Revista Entrevista está com o olhar 
totalmente voltado para personalidades do nosso Estado, 
três delas relacionadas ao mundo da comunicação e uma 

ao da Justiça. São, respectivamente, os jornalistas Luis Sérgio 
Santos, Edilmar Norões e Guilherme Neto e a desembargadora 
Agueda Passos. O enfoque mantém-se inalterado e ratifica o 
projeto editorial de trabalhar com histórias de vida.

Luis Sérgio Santos é jornalista -  atualmente editor da Revista 
In sid e  B rasil -  e p ro fe sso r  de C om unicação  Soc ia l da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). Militante na imprensa 
cearense desde a época de estudante, exerceu funções de destaque 
nos jornais O POVO e Diário do Nordeste, além de abocanhar 
um Prémio Esso Regional Nordeste de Reportagem. Na entrevista 
que abre esta edição, ele fa la  de sua trajetória, polêm icas 
profissionais e projetos futuros.

O jornalista e radialista Edilmar Norões lembra do início de 
sua carreira no mundo da comunicação no interior do Ceará e 
de sua chegada à Rádio Verdes Mares em meados dos anos 50. 
Fala ainda da ascensão no Sistema Verdes Mares de Comunicação 
onde, atualmente, é diretor de programação, além de assinar 
uma coluna política no Diário do Nordeste desde quando o jornal 
fo i fundado há 19 anos.

Guilherme Neto é o terceiro entrevistado. A entrevista é regada 
a boas gargalhadas, permeadas de doses de saudades do tempo 
em que começou na profissão e de cachaça e Sonrisal como tira- 
gosto. Ele relembra a implantação da antiga TV Ceará - Canal 
2, as peripécias como cantor de rádio -  chega a cantarolar 
algumas canções -  e fa la  das andanças pelo Brasil, além de 
criticar o modo de fa zer  televisão nos dias atuais.

Já a desembargadora Águeda Passos, entrevistada quando 
ainda estava na Presidência do Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará, não só relembra de sua infância no interior cearense, 
a opção por fa zer  vestibular para Direito e a educação recebida 
dos pais, como, também, fa la  sobre a Justiça no Ceará e fa z  um 
balanço de sua passagem à frente do Tribunal. Não se esquiva 
de comentar algumas críticas que são feitas por alguns segmentos 
sociais ao Poder Judiciário.

O projeto da disciplina Laboratório de Jornalismo Impresso 
c o n tin u a  a sua tra je tó r ia  em busca  de um jo rn a lism o  
humanizador, refletindo principalm ente sobre a prática da 
entrevista. A história do projeto já  é referência no curso. Aos 
alunos que produziram esta edição fica  o meu agradecimento e 
votos de realização no campo profissional.

Ronaldo Salgado


