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P/1: Por que esse nome, “O Lince”?

R: Este gato a visão dele é muito boa, ele vê através das paredes, atrás de uma 
parede ele sabe o que que tem do outro lado. Esse gato o Lince, que é um gato 
selvagem, né. Assim, quem deu o título, foi aquele o historiador da cidade, Albino 
Esteves, autor desse famoso álbum de 1915. Então, ele que sugeriu o nome de “O 
Lince”, e inclusive fez um artigo na ocasião do primeiro número. Porque meu pai, a 
paixão dele era o jornalismo, fundou um jornal O independente em 1910. Mas ele 
era menor e o pai dele não deixou. Hoje tá diferente, né? Mas como ele completou 
21 anos, que foi exatamente nove de janeiro de 1912, a gente lançou “O Lince”.  
Fiquei 12 anos ainda lá. Mas chegou em um ponto em que as grandes revistas, 
jornais, estavam desaparecendo, né? Por que foi tudo mudando, e eu também 
acabei no mesmo caminho, né? Tive que encerrar a circulação.

P/1: Por que primeiro “O Lince” era com Y e depois mudou para I?

R: Porque nossa ortografia sofreu muitas alterações, e na época era aquele tipo, 
existia o Y né? Que hoje é ypsilonio, Y. E hoje a gente não tem, né? São nomes 
estrangeiros e tudo. Depois houve alteração da ortografia, aí o Y foi trocado pelo I.  
Por isso é que passou a ser “O Lince” com I. Começou porque na época era 
usado aquilo. 

P/1: Você lembra do seu pai no jornal?

R: Eu só comecei em 1939 a participar de “O Lince”. Minha mãe com 2 anos e 
pouco me levaram para o estado do Rio, eu fui criado.... Isso aí não conta não, é 
só para você entender melhor. Fiquei 11 anos lá, e só voltei com meus 14 anos. 
Voltei pra cá para a companhia dele e comecei a participar da gráfica, tinha uma 
gráfica, papelaria...  E aí fui entrosando. E sempre tive aquele negócio. O ideal 
dele que ele teve né? O outro irmão que eu tive não era muito chegado a isso não. 
E eu com o tempo eu me tornei jornalista profissional, e aí passei a fazer parte do 
quadro, da redação. Redação é modo de dizer, porque era um negócio muito 
simples. Hoje tem redação, né? E fui desenvolvendo assim com ele, e numa certa 
época ele achou melhor entregar para mim. Ele era o diretor, mas me passou o 
cargo de redação, esses negócios... E eu comecei a fazer alterações na revista. 
Porque é aquele negócio, Tem as fazes nossas, que dizem tem moderno, hoje é 
moderno isso, antigamente era moderno também, mas não tá fácil. E eu comecei 
a notar que tinha algumas coisas na revista que não agradavam a ele não, mas o 
leitor sempre gostava, e então elogiava com ele. "Oh, mais fulano melhorou e tal". 
É do tempo antigo mesmo né? Eu sou do tempo antigo, mas ele era ainda mais. E 
com isso ele foi agradando e eu comecei a assumir como secretário da revista, 



depois redator, e eu continuei a fazer tudo na revista no final de contas, porque 
eu... Não, já era revista, por insistência minha, ideia minha...

P/1: Então foi você que insistiu para ir para revista?

R: Na época foi, porque eu... Jornal era um jornalzinho muito fraco, e além disso 
eu continuei então, ali, mais ou menos. Ele desaprovava, aprovava, mais saía 
assim mesmo, contra a vontade dele às vezes, alguma matéria que saía. E aí a 
gente foi tocando. Depois do falecimento dele, aí que eu assumi a 
responsabilidade mesmo. Mas foi aquela luta tremenda, imprensa sempre 
passando dificuldade, né? Nós não tínhamos recurso assim pra continuar. Depois 
que eu me aposentei, conclui a revista em jornal, eu mesmo fazia a confecção do 
jornal e fazia distribuição gratuita. Era impresso lá na Esdeva. Que a gráfica nós já 
tínhamos desfeito dela. E fomos... Teve uma época, que a Dona Maria Ladeira, 
você conhece, né? Ela dirigiu “O Lince” por dois anos, ela tentou seguir a revista 
mas também fez uma revista que é uma beleza, na época era uma beleza de 
revista. Era Chique... Mas também não aguentou. Então ela me devolveu e eu 
completei assim com, o jornal. Os leitores e em 1979 eu encerrei. de lá para cá a 
gente sente muita falta. Mas infelizmente.... Tem o “Diário Mercantil” que..., “O 
Lince” era o mais antigo da cidade, quando ele desapareceu. Depois veio o “Diário 
Mercantil”, dos diários associados, que era o maior jornal da cidade aí, como é a 
“Tribuna” até hoje. Do Dr. Juraci, que acabou que queria o Rádio e tudo lá dos 
associados. E criou a “Tribuna” que acabou com O “Diário Mercantil” Tinha o diário 
da tarde, o da organização lá associada... E ficamos assim, um vai e vem com 
negócio de imprensa. Eu parei porque eu me aposentei. Escrevo, escrevia, porque 
agora eu parei. Aqui internamente que eu faço meus escritos....

P/1: O que mais chamava a atenção das pessoas para ler “O Lince”? O que você 
acha que era?

R: negócio de cultura, o pessoal gostava muito de escrever. O número de 
colaboradores, porque chamavam-se colaboradores, eles escreviam... Era do 
Brasil, da África, de Portugal. Gente da Argentina, tudo, literatura, poesia né. 
Pessoal gostava muito de fazer poesia naquela época. Então nós tínhamos aquele 
caminhão de poesia. E, nós tínhamos assim, os leitores, acho que por causa do 
meu pai, a tradição, acompanhava mais. Eu acredito que seja isso.

P/1: E a edição de aniversário, como era feita?

R: O aniversário era em janeiro, mas geralmente fazia edição especial de Natal, 
que é uma época que o comércio e a indústria dava publicidade. Por que o jornal 
tinha muito anúncio, tudo baratinho, não é igual os anúncios de hoje. Então 
chegava numa data dessas, havia aquela possibilidade de arrecadar mais 
publicidade. Por isso que havia aquela edição mais avolumada.

P/1: E tinham muitos colaboradores?



R: Eu era secretário e tinha demais... E quando não saía a matéria que o 
colaborador mandava ele ficava aborrecido, e não sei o que. Eu não tinha 
condições. Dava mais de trinta páginas, nas edições especiais chegava até 80 
quase, não lembro mais bem. Mas não dava conta de todos que queriam que 
saísse. Tinha repercussão, porque eu fazia uma distribuição dirigida, fora os 
assinantes, porque a base nossa era dos assinantes. Tinha venda na banca, esse 
negócio, mais o que tinha um maior volume era a assinatura, e as distribuições 
dirigidas que eu fazia. No consultório eu mandava e todo mundo que tava lá no 
consultório esperando está lendo a revista. Então a pessoa ficava chateada. "Não 
saiu isso, não saiu aquilo". Alguns ainda se desentenderam. Que que eu posso 
fazer? Eu não podia fazer a revista só com o material deles, eu tinha uma parte 
também que interessava. O interesse era esse, esses colaboradores muitos deles 
ajudavam a coletar assinaturas, de Niterói, Belo horizonte, e muitos outros lugares 
eles arranjavam 10, 20 assinaturas. 

P/1: Existiam textos que eram escritos em “O Lince” mais eram enviados para 
outros jornais?

R: Na época mandava mesmo, mandava para um, mandava para outro.

P/1: Qual era a tiragem? 

R: Começou com 200 exemplares, no tempo de jornalzinho. Primeiro era 4 
páginas, depois 6, 8, dependia né? Depois passou para revista, passamos a tirar 
uma tiragem de 1000. Tinha os assinantes, e como nós fazíamos a distribuição 
dirigida, mandava para o salão de barbeiro, aquele negocio ficava.. Esticava. Por 
que tem que ter divulgação. E a única divulgação que nós tínhamos era essa. Na 
ultima chegamos a tirar de 3 a 5 mil, ultimamente. Mas não era sempre. Dependia 
do material de publicidade que tinha. E as vezes a gente tirava uma quantidade e 
mandava. Para distribuir para os amigos para os fregueses. Então a distribuição 
era assim. Agora nós tínhamos assinantes em Moçambique, na África, tínhamos 
em Nova York, tinha aqui na Argentina e em Portugal em várias cidades. Portugal 
tinha muita poesia. O que eu acredito que aconteceu é um amigo fala aqui, outro 
amigo ali. "Manda pra lá, manda pra lá" Muitos surgiram aí com publicações em “O 
Lince”. Nomes desses escritores tudo. Inclusive tem gente importante daqui, que 
já é falecido, que foi criado, teve o nome realçado nas publicações de “O Lince”. 

P/1: E o jornal fechou pela falta de publicidade?

R: Não, porque eu fiz sozinho, né? Porque antes a gente tinha a gráfica, e sem a 
gráfica era mais difícil, porque a gráfica que dava recursos para a gente publicar a 
revista. E a gente foi vendo que o poder público, podia ajudar, num ajudava, 
Ajudava com uma publicidade fraquinha. E sem publicidade não vive. Então 
chegou um ponto de eu aposentar, tive que montar uma firmazinha para poder 
editar aquilo tudo, ter que pagar imposto disso, daquilo... Então fica alto manter 
legalizado. Porque existem uns que aparecem aí uma, três vezes, porque não tem 



responsabilidade. Porque tem que ter registro tem que ter tudo. Tem que ter 
profissional hoje, é obrigado a ter um profissional. Muitos circulam aí, mas logo 
para. Normalmente o profissional tem que ganhar. Hoje tá difícil 
E agora com essa modernização, com a eletrônica, essas coisas... Outro dia 
estava lendo no “Jornal da ABI”,  a “Associação Brasileira de Imprensa”, que é 
uma beleza de jornal, o camarada falando que a imprensa escrita vai desaparecer. 
Não muito longe, a tendência é desaparecer, vai acabar com essa modernização 
toda aí. Com esses grandes "inaudível" vai mudar tudo, vai estar tudo digitalizado.  
Mas é a formação que manda né? Tem que ter jornalista. 

P/1: Essas mudanças no jornal foram por linha editorial?

R: Não, isso aí é exatamente aquilo. O meu pai, com toda a dificuldade dele, de 
vez em quando alterava. Era um ideal dele, ele não ganhava nada, só tinha 
prejuízo. Então era de acordo com as condições. Que Ele trabalhava de dia, numa 
empresa ai, trabalhou no farol, jornal famoso de Juiz de Fora. Quando ele fundou 
"O Lince" ele trabalhava no Farol.

P/1: O que ele fazia?

R: Ele era tipógrafo, trabalhava com tipo, né. Então aí que o Albino Esteves entrou 
na história, porque ele era amigo do, o papai era amigo do Albino Esteves no 
negócio do farol.  Outro que colaborou com meu pai no negócio de “O Lince” foi o 
cunhado do Albino Esteves, O Epaminondas Braga, que tem uma galeria ali, no 
cinema central ali, Marechal Deodoro. Tem uma galeria ali que é a Epaminondas 
Braga, e aquele era tesoureiro dos correios e telégrafos, de Juiz de Fora. Era 
cunhado do Albino Esteves. Então eles que deram incentivo ao meu velho. O meu 
velho era modesto, ele não foi formado, nem eu também sou formado, porque hoje 
jornalista tem que passar pela universidade. A universidade apareceu depois 
muito tempo, eu já era registrado no jornalismo profissional a muitos anos, quando 
surgiu a universidade que forma. Então a formatura pela universidade é outra 
coisa. Hoje é doutor. Naquela época não tinha nada disso, era jornalista. De 
acordo, trabalhando ali, não tinha instrução nenhuma. Eu vim a fazer um curso de 
jornalismo, muitos anos depois, mas lá em Belo Horizonte. Mas coisas de dia, no 
sindicato de jornalista de Minas Gerais. Mais tivemos dali uma noçãozinha mais ou 
menos, porque meu pai nunca teve essa chance. Meu pai foi presidente da 
associação mineira de imprensa por muitos anos, eu fui para o sindicato de 
jornalistas... Fazia parte, não sei se ainda faz parte dos profissionais.  Naquela 
época era do “Diário Mercantil”.

P/1: O jornal começou em Benfica?

R: Em Benfica é o seguinte. O meu pai nasceu em Olaria, que pertencia a Ouro 
Preto, que depois passou a ser distrito de Lima Duarte.  Meu pai nasceu quando 
pertencia ainda a Rio Preto. Rio Preto é uma cidade daqui, que você deve 
conhecer de nome, né? E o meu pai aos quatro anos de idade a família dele 



mudou para Benfica, ele foi criado em Benfica. A única ligação de Benfica com a 
cidade era a estrada de ferro. Não tinha estrada, não tinha rua, não tinha nada. 
Nada de ônibus que tem hoje toda hora aí, naquela época não tinha nada disso. 
Ele vinha de Benfica para trabalhar em Juiz de Fora pela linha, a pé. Depois ele 
acabou transferindo, achou um emprego aqui, e passou a morar aqui. Então 
quando ele fundou o jornal, ele não estava em Benfica, mas como homenagem a 
Benfica, ele pôs como se fosse a redação em Benfica. E lá ficou um amigo dele 
representando “O Lince”, um rapaz que morreu uns dois anos depois. Nestor 
Campos. O rapaz acabou morrendo. Aí meu pai passou pra cá a cidade, Juiz de 
Fora, né? Por que Benfica era um bairro de Juiz de Fora, né? Benfica era 
simbólico, uma homenagem ao lugar. Por que lá não tinha tipografia, não tinha 
nada.  
 
P/1: Era feito aonde o jornal?

R: Aqui mesmo, eles mesmos faziam o jornal. Acho que alguns exemplares foram 
impressos, não sei se no Farol, no Brasil, uma tipografia que tinha aqui em Juiz de 
Fora. E Benfica era simbólico, tudo uma homenagem aonde ele foi criado, foi 
menino lá, aquele negócio. Mas o negócio é Juiz de Fora mesmo, porque lá era 
um bairro de Juiz de Fora.

P/1: As notícias que vinham de fora do Brasil também, as pessoas que 
mandavam?

R: Naquela época tinha os colaboradores. Depois que eu estava na direção, até 
era eu que redigia aquele noticiário, aquelas coisas, do estado, do Brasil, do 
exterior. Eu que fazia aquilo lá. Aquilo era uma compilação que a gente fazia de 
todas as divulgações. Nós recebíamos de um monte de jornal do Brasil todo. 
Porque colegas, era um coleguismo. A gente mandava para eles e aí eles 
mandavam para a gente. Então aí que publicava lá, você observa lá que os jornais 
eram muitos citados, os nomes o jornal que eu tirei aquela noticia. Para divulgar 
né? Era um meio para divulgar no jornal. Nos Estados Unidos a gente tinha 
também, mandava a revista pra lá também. 

P/1: E as poesias você que escolhia, ou tinha alguém para selecionar?

R: Eu não entendo nada de poesia, nem de trova. Na minha vida eu tentei fazer 
uma trovinha... Nós tínhamos alguém mais ou menos que entendia de poesia e 
outro a gente já conhecia, e divulgava. Mas era “salva-se quem puder” se tivesse 
errado. Mas nós tínhamos sempre alguém. Por exemplo, uma escritora que era 
amiga nossa. Mais deu briga toda a vida. Porque punha essas poesias e a pessoa 
ficava lamentando uns negócio, que estava errado coisa e tal. Então essa moça, 
coitada, ela corrigia e o autor da poesia não aceitava a correção. E ela pegava a 
poesia e alterava enquadrando naqueles negócios, na rima, essas coisas. E o 
autor não queria saber. Mas ela era mantida em segredo, quem era. Mas teve um 
que descobriu quem era e nós paramos com ela. Paramos porque ela fazia aquilo 
como um favor, e acabou dando essa confusão. E depois disso teve uns outros 



que queriam, de vez em quando a gente passava pra eles, quando era gente 
novata. Então deve ter muita poesia errada, porque muito a gente publicava e 
deixava a responsabilidade de quem assinou. 

P/1: Qual era a tipografia?

R: A tipografia era modesta. Eram máquinas modestas, né? Só no último que a 
gente já tinha uma máquina mais avançada.  Mais nos últimos anos, não foi na 
nossa gráfica não. Fazia na Esdeva. Ela também (Marilda) foi na Esdeva. Foi uma 
beleza o serviço que ela fez lá. Revista grande, fez muitas reportagens. Agora, 
depois o jornal eu continuei fazendo na Esdeva, porque já tinha desfeito da 
gráfica. Hoje é tudo diferente, é tudo máquina.  A transferência começou assim: 
offset, depois entraram essas novas aí, tudo diferente. Depois da máquina 
tipográfica aí começou a vim a offset, que imprimia as cores de uma vez só. Antes 
não, nós imprimíamos colorido, e chamava de Clichê. Clichê eras as peças que 
cravava as fotografias, as coisas. Então pra fazer um colorido, a gente passava 
duas, três vezes na máquina. Nós fazíamos clichê lá no Rio de Janeiro. Clichê 
vinha lá, a capa colorida. Então vinha lá: uma impressão, cor X. Imprimia aquela 
cor.  Depois a cor tal. Vinha outro clichê e jogava em cima desse aqui. 

P/1: E as fotos, quem tirava?

R: As fotos, os fotógrafos todos da cidade colaboravam comigo. Tudo na base da 
amizade. Jorge Cury, Roberto Dornellas, lá da Universidade. E eu também fui da 
aviação, né? Então o Roberto Dornellas e o Jorge Cury e outros fotógrafos aí, eu 
fazia com eles. Muita fotografia que aparece aí foi quando estava construindo a 
Universidade, o Roberto Dornellas fotografando tudo de avião, eu que levava ele 
lá. E então eles colaboravam. Então, em uma certa ocasião, o diretos do "Diários 
Associados", que era meio indiferente com os colegas da cidade, mas eu não  sei  
o que deu nele que um dia ele apareceu na redação nossa, para conversar com o 
meu pai, pedir perdão, porque era isso e aquilo, queria a amizade dele. Ele pôs a 
disposição toda a parte gráfica de lá, fotografia, clicheria, tudo. Então passamos a 
contar com muita divulgação do “Diário Mercantil”, aquele negócio. Eu publicava 
anúncio dele, ele publicava do “O Lince” também. Mas isso foi muito tempo 
depois, que o Renato Dias Filho, superintendente dos “Diários Associados” antigo. 
É imprensa antiga. Imprensa antiga tinha uma rivalidade danada, entre os jornais 
aqui. Tinha muitos jornais picaretas. Picareta é aquele que achacava as pessoas, 
ia numa firma e dizia "o fulano, me dá isso aí senão vai sair algo contra você, e 
tal". Quer dizer que eles ficavam picaretando matérias assim, e nomes famosos 
aqui da cidade eram envolvidos nessa cidade. Eu não vou citar nome. Hoje fala 
imprensa marrom. Imprensa marrom era aquela que fazia chantagem, né? Então a 
imprensa de Juiz de Fora foi nessa base.  No mundo todo foi assim. Todo lugar 
havia isso.

P/1: E o jornal dava lucro? 



R: Não. Ele foi sempre custeado por nós, pela gráfica. A gráfica produzia, imprimia 
e saía de graça a impressão. De graça é modo de dizer, porque a gente pagava 
empregado. Mas quando vai fazer numa gráfica, a gráfica tem que ter lucro. Então 
era mais caro fazendo fora. Mas nós tivemos um colega aqui que fazia um jornal, 
dizia que era diário, mas não era diário. Isso á muitos anos, já acabou o jornal á 
muitos anos. Foi trocando assim de uma porção de donos até que caiu na mão de 
um que sabe o que ele fazia? Ele deixava em branco no jornal, com a data tal, um 
espaço em branco. Chegava o camarada com problemas de imposto de renda, ía 
lá pagava ele e ele imprimia 2, 3 anúncios e pronto. Esse ganhou dinheiro, sem 
despesa nenhuma faturou uma nota. Por que o camarada para justificar imposto 
de renda, essas coisas, precisava de uma publicidade, comprovando a 
publicidade. 

P/1: Vocês gostavam de fazer o jornal?

R: Meu pai era um idealista. O ideal dele né. Morreu pobre, morava dentro da 
minha casa, comigo.

P/1: E você?

R: Eu fiquei pobre. Acabei ficando com a doença do meu pai também. Fui seguir a 
obra dele, continuei.


