
Apresentação

Airton Barreto, Aurísio Gomes
Cajazeiras, Gerardo Dimas Mateus,
Francisco Everardo Oliveira Silva
(Tiririca) e Andrea Rossati são os per-
sonagens desta edição da Revista En-
trevista. A edição, a primeira do ano
2013, dá sequência ao projeto de en-
trevistas em profundidade iniciado em
1992 na disciplina Laboratório de Jor-
nalismo Impresso, sob minha respon-
sabilidade. Ao todo, foram publicadas
ao longo desse tempo 137 entrevistas,
com um elenco de pessoas de vários
campos de atuação.

A primeira entrevista desta edição é
com Airton Barreto, advogado com
larga atuação no bairro Pirambu, área
de pobreza acentuada em Fortaleza.
Airton é respeitado pelo trabalho que
faz em prol da erradicação da pobreza
e em defesa dos Direitos Humanos.
Trata-se de um ser humano da mais

alta respeitabilidade, conquistando
aqueles com quem trava diálogo e im-
pressionando pelo simples fato de ser
a favor de vida digna para todas as
pessoas.

Já na segunda entrevista, o leitor se
encontra com a história de Aurísio
Cajazeiras, estudante de jornalismo da
Universidade Federal do Ceará (UFC)
que lutou através da Lei de Anistia
para ter o direito de conseguir concluir
o curso após anos de afastamento.
devido à luta empreendida contra a
ditadura militar de 1964\1985. É uma
pessoa cuja personalidade impressio-
na e contagia a todos, principalmente
pelo caráter ideológico com que en-
frenta a vida.

Gerardo Dimas Mateus é presiden-
te da Associação dos Cantadores do
Nordeste, 83 anos dos quais 50 faram
dedicados à cantaria. Entusiasta da



Itura popular, ele não mede esfor-
~os para manter viva a cantoria e ga-
antir melhores condições de vida e
e trabalho aos cantadores. Simples e

-:etuoso ao receber quem visita a
ede da associação, Dimas faz um ba-

a ço da vida, se emociona e provoca
'sos em função dos causos narrados.

O deputado federal por São Paulo e
alhaço Tiririca está na quarta entre-
'5 a da presente edição. Cearense de
ascimento, Tiririca, que foi eleito de
rma estrondosa nas eleições de

010, já pensa em abandonar a políti-
a para se dedicar tão somente aos

espetáculos de humor pelo Brasil. In-
usive, pretende voltar a morar no

Ceará após cumprir o mandato. O
e' or mergulhará na trajetória de vida

dele, contada em detalhes entre risa-
das e ares circunspectos na entrevista
realizada no Theatro José de Alencar.

A última entrevista é com Andréa
Rossati, coordenadora da Diversidade
Sexual de Fortaleza, cargo recente-
mente ocupado atendendo a um con-
vite do prefeito Roberto Cláudio, do
Partido Socialista Brasileiro (PSB). An-
drea faz um balanço da trajetória de
vida dela e da luta levada a efeito para
garantir a igualdade de direitos para
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis
e Transexuais no Estado do Ceará.

Aos alunos e às alunas que partici-
pam deste número deixo o meu re-
conhecimento e a minha gratidão pelo
envolvimento com o projeto e pela se-
riedade com que encararam a tarefa
árdua de extrair dos entrevistados de-
poimentos ricos e relevantes sobre a
vida de cada um.
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