
Apresentação

Dois jornalistas, um político, um ator e um
artesão fazem parte desta edição da Revis-
ta Entrevista, a de número 26. Nilson Lage e
Lúcio Brasileiro são jornalistas consagrados.
Silvero Pereira é ator aclamado. Heitor Férrer
é um deputado de estirpe oposicionista. Es-
pedito Seleiro paira nos territórios mesclados
da arte e do artesanato. Vistos assim, de for-
ma resumida, parece impossível vislumbrar a
riqueza de cada um individualmente. Mas as
páginas que serão folheadas a seguir revelam
muito mais do que sumários biográficos.

Nilson Lemos Lage, jornalista há 50 anos,
fez-se professor no correr da vida no afã de
formar jornalistas profissionais e modificar o
status quo da profissão no Brasil. Não só con-
seguiu o desiderato como carimbou o cur-
rículo como professor de jornalismo, publi-
cando obras de relevo abordando aspectos
eticos, técnicos e ideológicos da profissão.

as não é só o profissional que aparece na
entrevista; o ser humano se mostra em pleni-
ude e impressiona.

Lúcio Brasileiro é de batismo Francisco
ewton Quezado Cavalcante. No universo

ornalístico, atua como colunista social há
"1ais de 55 anos ininterruptamente - como
costuma assegurar. É profissional exigente
e de estilo peculiar na escrita e na maneira
como encara a vida. Personalidade marcante,
Lúcio divide-se em várias personas sem dei-
ar de ser ele mesmo: na escrita, na fala, na

-nanifestação opinativa e na construção de
aforismos de vária ordem.

Silvero Pereira do Nascimento impressiona
a todos que o assistem nos palcos do teatro
cearense. Jovem, é homem de cabeça feita,
decidido, obstinado. É um ator em pleno pro-
cesso de consolidação, mas obcecado pela
vida - a do dia a dia, encarada com destemor
e humildade; e a da representação teatral,
exercida com esmero, disciplina, disposição e
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consciência. Na entrevista, ele fala sem sub-
terfúgios de toda uma trajetória marcada por
sentimentos, emoções, dores e alegrias.

Heitor Correia Férrer nasceu no interior ce-
arense, mas se formou médico e político em
Fortaleza, onde é destaque na Assembleia Le-
gislativa do Ceará como voz ativa na trincheira
oposicionista ao governo de Cid Ferreira Go-
mes. Austero na postura, cioso na responsabi-
lidade legislativa e humano demasiado como
gente, Férrer exerce a atividade parlamentar
como missão vital e desvenda os labirintos da
política para o esclarecimento da sociedade,

Espedito Veloso de Carvalho emociona pela
simplicidade, Mestre da cultura, Espedito ins-
creve em couro o sertão em movimento. Pro-
fere palavras triviais e expele sorrisos carrega-
dos de vida. É um homem de gestos simples
e delicados, de conhecimento amplo, de visão
sertaneja, de ética sertaneja, de coração serta-
nejo. Um sertanejo simplesmente cuja vida ul-
trapassa os limites geográficos de Nova Olinda,
no Ceará, para dialogar com o mundo.

Nilson, Lúcio, Heitor, Silvero e Espedito es-
tão ao alcance do leitor de Entrevista pela com-
petência e pela habilidade de Amanda, Anna,
Camila, Carol, Cinara, Gabriela, George, Liana,
Lívia e Raphaelle. Futuros jornalistas que de-
monstram compromisso com um jornalismo
ético e de qualidade.
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