
Apresentação

Maria Cleide de Oliveira Soares, Nereide
Alves de Lima, José Reginaldo Rogério
Alexandre, Francisco Jurandir Paiva
Pimentel Filho e Raquel Maria Rigotto são os
personagens trazidos por esta 35ª edição da
Revista Entrevista, justamente a que abre o 24º
ano de existência da publicação, a completar
em agosto próximo. Nomes completos
aqui no primeiro parágrafo para despertar a
curiosidade de você, caro (a) leitor (a). Não
se apresse, mas vá aos parágrafos seguintes
e esses nomes serão desvelados.

O primeiro nome, formal como está,
esconde uma tia de muita gente: tia Cleide,
cantineira por escolha própria, embora seja
professora por formação. Atuou durante 17
anos na cantina do Centro de Humanidades
11 da Universidade Federal do Ceará (UFC),
no Benfica - está de volta este semestre. Ela
conquistou, pela simpatia, pela simplicidade,
pelo afeto e pelo carinho dado aos estudantes
e professores, o coração de todos e de todas.
Na primeira entrevista, você mergulhará na
vida simples dessa figura carismática ao
extremo.

O segundo é mais conhecido como
Nereide do Pirambu, pedagoga e líder
comunitária num dos bairros mais populares
e populosos de Fortaleza. Não é líder à toa: se
expressa com facilidade, sorri com galhardia,
não aceita injustiças, lacrimeja como para
celebrar a vida ... É mãe, professora, gente de
carne e osso, ideologia e emoção. Aqui você
lerá uma entrevista; mas a sensação será de
que está assistindo a um filme ora épico, ora
dramático, às vezes comédia romântica, às
vezes policial.

Já o terceiro é formado por quatro nomes
próprios no registro civil; entanto, bom
mesmo é sabê-Io Zé Testinha, animador

"st'Entrevis a

de uma das mais celebradas quadrilhas
juninas do Nordeste. Mas recortá-Io assim é
reducionismo: o homem é um Sertão, dessa
forma com S maiúsculo. Ser humano de
uma grandeza tão singela e tão significativa
vivendo na cidade grande que nos faz
repensar os sentidos da vida de todo o dia.
Se você tiver a sensação de estar dançando
quadrilha quando for ler a entrevista,
deixestar ...

Cinco nomes formam o nome do quarto
personagem. Mas no universo do cinema
e dos videogames, ele é simplesmente
Jurandir Filho. Sim, aquele do site Cinema
com Rapadura e do Rapaduracast, conhecido
por milhares e milhares de pessoas que o têm
como referência indispensável na hora de
decidir o que assistir e consumir em termos
de diversão e lazer. Mas a história de vida
dele tem um capítulo pau/eira em termos de
emoção e trauma. Prepare-se!

Porfim, o quinto nome é de uma professora
e médica cuja vida é dedicada ao outro, ao
coletivo, à sociedade... Raquel é engajada
e encantadora; simples e .acolhedora;
emocional e racional. Desenvolve trabalhos
superimportantes que põem em relevo
a condição humana. Os imperativos do
capitalismo não a intimidam. Ao contrário,
reforçam nela o sentimento de que está no
mundo para servir à causa coletiva e em
busca da sociedade o mais justa possível. A
entrevista encanta.

À turma de entrevistadores e
entrevistadoras desta edição, tenho não
só o reconhecimento pelo trabalho e pelo
compromisso, mas uma dimensão de afeto,
respeito, admiração e carinho que não cabem
num diminuto parágrafo de encerramento do
texto de apresentação da Entrevista!
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