
Apresentação
Ricardo Jorge de Lucena Lucas, Jane

Cristina Malaquias de Almeida, José Haroldo
Guimarães Filho, Vanessa Lima Vidal eAlberto
Bial - cinco nomes, cinco personagens,
cinco histórias de vida, cinco entrevistas
que compõem a presente edição da Revista
Entrevista, a de número 37. Esta edição marca
o 25º aniversário da revista, cujo primeiro
número foi publicado em agosto de 1992.
Desde o início, estive à frente do projeto
como professor orientador, condição de que
me afasto a partir deste semestre em função
da minha aposentadoria - FORA TEMER,
GOLPISTA! - na Universidade Federal do
Ceará (UFC), após 28 anos de atividade.

O conteúdo que chega às mãos do leitor
e da leitora da revista vem contribuir para

enriquecimento do acervo carregado
e memórias, histórias de vida, narrativas
essoais, reflexões filosóficas, culturais e

. eológicas que constituem o legado da
:: revista para a história do jornalismo
earense e do próprio curso de Jornalismo
a UFC, assim como também para nossa

'"""emória coletiva.
A primeira entrevista é com o professor e

. nalista Ricardo Jorge, figura humana por
emais admirada e querida pelos colegas
-otessores e pelos estudantes do curso de
malisrno de um modo geral. Nas páginas

es a edição, Ricardo é Ricardo - simples,
municativo, afável, brincalhão, competente

na ormulação das ideias e uma pessoa que
teraqe com todos sem frescura e com

a criatividade.
ane Malaquias está na segunda entrevista
o que a ratificar a condição humana que

e e peculiar. Cineasta formada em Cuba e
. aiada pelo Brasil e por vários lugares do

do, Jane é sorriso, simplicidade, alma
e mada e alegre em profusão - mesmo

a do as dores se nos atravessam e
.......,õem danos à existência. Jane mergulha
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em si mesma para se doar ao mundo em
forma de gente demasiadamente humana.

Haroldo Guimarães se faz presente
na terceira entrevista com uma riqueza
existencial que impressiona a quem com ele
convive. É ator, humorista, cantor, professor
e advogado - não necessariamente nesta
ordem, entanto, radicalmente como um
ser humano multifacetado e intensamente
empático em tudo o que faz. Expõe-se sem
medo ao falar de si próprio e das áreas nas
quais atua com desenvoltura e propriedade.

Vanessa Vida I é dona de uma história
de vida marcada por desafios, coragem,
humanidade, sensibilidade, coerência e
destemor. Surda desde criança, Vanessa está
no mundo não para brincadeiras. É bela e
compenetrada; qualificada e comprometida
com as causas que abraça; encantadora e
simples como uma mulher acostumada a
enfrentar os desafios e vencê-tos. um a um,
sem titubear um instante sequer.

Alberto Bial é um cristal humano lapidado
pelos labirintos da vida. Vivendo no Ceará
há cinco anos, na condição de técnico de
basquete, Alberto faz de si mesmo um
testemunho de que o mundo precisa de
gente, de seres humanos com sensibilidade
e educação como ele. Precisa de amor e
entrega. De coragem e simplicidade. Sim, ele
é semente a se espalhar por territórios áridos
e inóspitos aos que não se humanizam.

Esta 37ª edição tem como entrevistadores
e entrevistadoras Alana Lins, Amanda
Fontenele, Ingrid Pedrosa, Karine
Nascimento, Maurício Xavier, Rafael Queiroz,
Rosilene Serafim, Ruth Lene, Sarah Yarina
e Thais Norões. A eles e elas, fica meu
agradecimento pela participação no projeto,
justo neste momento especial para mim,
quando passo a "batuta" da Entrevista para o
colega que me vier a substituir em função da
aposentadoria.

Ronaldo Salgado

Professor da disciplina Laboratório de
Jornalismo Impresso e idealizador do projeto

editorial da Revista Entrevista.


