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Memória do rádio e da TV é 
preservada em “Cariocas do brejo”
Wilson Cid*

Posso dizer que acompanhei de perto o 

esforço do professor do curso de Pós-

graduação em TV, Cinema e Mídias 

Digitais da Faculdade de Comunicação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

Flávio Lins, para transformar em realidade o 

sonho que vinha alimentando de mergulhar 

nos primórdios do rádio e da televisão em Juiz 

de Fora. Lembro-me bem. Ainda estávamos na 

Redação do jornal “Panorama”, depois “JF 

Hoje”, quando ele descobriu que haviam 

ficado comigo alguns filmes produzidos pelo 

fotógrafo Jorge Couri, na década de 60, para 

um telejornal de cinco minutos diários que 

inseríamos na programação vespertina da TV 

Tupi. Eu fui o redator dessa experiência 

singular, que não podia mesmo ter longa 

duração: certamente nunca se soube de outro 

telejornal que se utilizava de ônibus 

interestadual para sair da redação e chegar ao 

estúdio... Pois, ao se interessar por esse 

material, Flávio nos fez o favor de colocá-lo 

em ordem e recuperar alguns filmes que 

estavam ameaçados de perder a qualidade.

Para quem se dedicar a levantar a história de 

nossa radiofonia no período 1940-1960, como 

propôs o documentário - e, posteriormente, o 

livro em parceria com a também professora da 

Faculdade de Comunicação, Cristina Brandão 

- “Cariocas do brejo entrando no ar: o rádio e a 

televisão na construção da identidade juiz-

forana” - , ainda é possível descobrir algum 

documento, até mesmo profissionais 

sobreviventes para gravar um depoimento. O 

mesmo, contudo, não se pode dizer de nossa 

televisão naquelas duas décadas. Além de ser 

uma passagem brevíssima, dirigentes e 

profissionais de então descuidaram da 

documentação e dos arquivos. Ficou muito 

pouco para se pesquisar, desde a experiência 

pioneira de Olavo Bastos Freire, passando 

pelas transmissões episódicas da TV Mariano 

Procópio, que não sobreviveu e teve suas ações 

convertidas para o capital da S/A Diário 

Mercantil, até chegarmos à TV Industrial, que 

prometia consistência e disposta a se tornar 

grande geradora. Essa expectativa era tão viva, 

que em 31 de maio de 1963, quando embarquei, 

como repórter, no avião que trouxe João 

Goulart a Juiz de Fora, recebi orientação no 

sentido de convidar o presidente a voltar no 

ano seguinte para a solene inauguração da 

emissora. Coincidentes, os destinos da TV 

estariam alterados, e 1964 acabaria chegando 

muito diferente.

Nos muitos encontros que Flávio e eu tivemos, 

ele sempre muito preocupado em me manter 

informado sobre o andamento de seu projeto, 

que procurei estimular sinceramente, passei a 

considerar algo que pela primeira vez vou dizer. 

Aqui e agora: penso que essa empreitada a que 

ele se dedicou, e com grande êxito concluiu, foi 

também passo importante para despertar 

entre nós a necessidade de serem pesquisadas 

as fontes da história da imprensa, do rádio e da 

televisão em Juiz de Fora. Flávio, além de 

pioneiro, deu esse passo imenso, e certamente 

seu livro ficará como a contribuição maior. Mas 

a melhor forma de homenageá-lo é continuar o 

trabalho que ele começou.
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