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   Estar na linha de frente do sindicato, na fron-
teira entre a direção e o sindicalizado, não é das 
tarefas mais relaxadas que existem no jornalis-
mo. Aliás, meu aprendizado dentro da APES, de 
uma maneira geral, e no TRAVESSIA, em parti-
cular, redefiniu o que um jornalista iniciante, lá 
no longínquo 1999, entendia do que era a fun-
ção.
   Foi um trabalho de readequação. Apesar de 
gostar muito de política, ter participado do Mo-
vimento Estudantil na Faculdade de Comuni-
cação da UFJF, eu vinha da página de cultura 
do Diário Regional, onde trabalhava com várias 
matérias envolvendo arte e comportamento. 
Textos mais relaxados, e por vezes bem humo-
rados, davam lugar, naquele momento, à luta 
em defesa da educação, pelos direitos docen-
tes, buscando conexão entre os vários sindi-
catos da área, entre outras seções sindicais do 
ANDES, centrais sindicais e entidades do movi-
mento social organizado.
   Antes de entrar na APES, já estava me acostu-
mando apenas a escrever textos, matérias e re-
portagens. Com a nova função de jornalista sin-
dical, passava a assumir a fotografia, redação, 
revisão, edição, reportagem e diagramação, 
tudo ao mesmo tempo agora. Minha linguagem, 
meus termos e jargões tiveram que se modifi-
car. Na diagramação, enfrentava o desafio de 
trabalhar direto no computador, o que era novo 
na época. Programas como Page Maker e Corel 
Draw eram coisas “de outro mundo” para mim. 
Tive de dominar “no laço”, com coragem e de-
terminação. A soma de telas de computador 
minúsculas e embaçadas, que hoje pareceriam 
retiradas de algum brinquedo antigo, com a 
necessidade de aprender a utilizar essas ferra-
mentas digitais se refletiram nos primeiros nú-
meros do TRAVESSIA sob minha batuta. Não foram poucos os erros, 
generosamente perdoados pela bondade característica de professores 
e professoras.
   Passados tantos anos, o TRAVESSIA mudou sua direção noticiosa 
para a reflexão. Hoje em dia, novidades ficam velhas em horas e a so-
brevivência do jornal impresso no sindicato apenas se dá na medida 
em que se adequa e se coloca como forma de pensar as lutas. As no-
tícias vão pela rede, a reflexão vai no papel. Sigamos na luta. Viva a 
APES. Viva o Jornalismo sindical. Parabéns aos envolvidos.

 Daniel Goulart é jornalista da APES-JF.

TRAVESSIA N° 01

O editorial questionava o 
que seria do Brasil redemo-

cratizado, após renúncia 
de Collor e eleição de FHC. 

“Enfrentar a Ditadura dos Li-
berais” se tornou motivo de 

luta por uma sociedade mais 
justa. Para todos.
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  Essa edição comemorativa relembra capas 
e matérias que marcaram o Travessia durante 
essas 100 edições do jornal e celebra as lutas 
e vitórias da categoria docente.

Setembro de 1988

HISTÓRICO

Antecedendo 
o Travessia, o 
“Jornal da APES” 
já discutia ques-
tões como o 
processo de 
sucessão reitoral 
da UFJF e relem-
brava a conquis-
ta, em 1984, do 
direito do voto 
docente .

 Boletim especial
O final da famosa 
greve de  1980 foi 
acompanhada por 

vitórias que o movi-
mento docente havia 

alcançado na busca 
por uma “Universida-

de necessária”.

Dezembro de 1980

 Durante o início da década de 1980, os boletins se constituíram 
como o primeiro veículo de comunicação entre a APES e sua base. 
Na imagem acima, a “Carta de Florianópolis”  trazia discussões do 

1º Congresso Nacional do Andes,  e os outros dois boletins focaram 
na eleição da APES daquele ano. 

Março e abril de 1982

Nova sede da 
APES, localiza-
da no centro da 
cidade, oferecia 
aos associados 
galeria de arte, 
biblioteca, mini 
auditório e espaço 
para comemora-
ções. Além disso, 
sindicato discutia 
a implantação do 
Plano de Saúde 
para associados.

Dezembro de 1993

“Manifesto à nação”
Pulicado no “Jornal da APES”, documento 
assinado pelo ANDES, Fasubra e Une con-
clamava a população a defender um projeto 
de Universidade Pública, gratuita, democrá-
tica, autônoma e de qualidade. 
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Novembro de 1996

Travessia é anunciado 
como um jornal que 
seria feito com partici-
pação dos professores. 
Mas ainda não tinha um 
nome. 

Abril de 2013

Capa histórica: 
1000 dias sem 

reajuste salarial 
para os professo-
res universitários.

Setembro de 1997

Nas suas primeiras edições, 
a última página do Travessia 
trazia os nomes de aniver-
sariantes do mês, de novos 
sindicalizados e de profes-
sores recém-aposentados.
Agosto de 1997

Assédio moral é tema da charge de Mário Tarcitano 
para a edição de nº 85. Antes dele, os desenhos do 
Travessia eram de autoria de Bello, falecido em 2011,  

APES-JF
1978-2013

Junho/
Julho 
de 2013



tores desta matéria em relação ao nome 
do jornal da APES é este nosso prazeroso 
objetivo. Prazeroso porque nos remete ao 
passado cheio de realizações à frente de 
nosso sindicato. Foi para veicular as no-
tícias e as realizações de nosso sindicato 
que criamos o Travessia. 
   Sentimos a necessidade de criar um veí-
culo de comunicação que aprofundasse as 
matérias e permitir que o sindicalizado co-
nhecesse as nossas propostas tais como: 
APES visita você, professor; a efetivação 
do plano de saúde; cartão APES; baile da 
APES; a construção da sede da APES no 
campus (sob a coordenação do prof. Jor-
ge Arbach); combate à implantação do 
ensino pago; o corte do salário dos profes-
sores durante a greve; combate à exclusão 
dos professores de 1º e 2º graus; a organi-
zação dos professores constituindo-se em 
grupos, muitos deles vitoriosos frente aos 
processos judiciais contra o governo; a fes-
ta dos 20 anos da APES; interação com o 
DCE e Sintufejuf; eleições para Reitor; as 
questões sociais internas, finalmente, per-
mitir que o sindicalizado também pudesse 
se posicionar por intermédio de artigos no 
próprio Travessia, e fazer valer o “...solto a 
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   Emergindo em meio a papéis, comunica-
dos e telefonemas de Brasília, reuniões do 
Comando Local de Greve, Assembléias de 
professores, forja-se a chapa  “Perspecti-
va”, para o biênio 1996-1998,  com seguintes 
membros em sua diretoria: Carlos Alberto 
Nacimento (Carneirinho), Dalmer Pacheco, 
Daniela Motta, Eleutéria Maria Machado, 
Alexandra Aparecida Leite, Maria Lúcia de 
Araújo Leopoldo, e Antonio Carlos Barreto, 
para a Associação dos Professores de En-
sino Superior da Universidade Federal de 
Juiz de Fora – APESJF-Seção Sindical do 
ANDES-SN. Neste sentido, convidamos a 
todos para uma pequena viagem no tem-
po em retrospectiva deste período. 
   Perceba leitor que esta parte inicial diz 
respeito ao discurso de posse e também 
do encerramento do mandato da chapa 
“Perspectiva”. Serve agora novamente, 
perfeitamente, ao nosso objetivo de escla-
recer o título desta matéria “Quem és tu 
Travessia?”. Matar a curiosidade dos lei-

voz nas estradas”. Quem gosta de música, 
já deve estar associando o nome à frase 
e chegado à conclusão de que se tratava 
de uma das frase da música “Travessia,” de 
Miton Nascimento. Era uma das músicas 
mais tocadas nesta época e nos inspirou 
para que promovéssemos nossa travessia 
no mar revolto que se configurava para to-
dos nós, naquela conjuntura. Assim nasceu 
o Travessia.

Quando você foi embora/ Fez-se noite em 
meu viver/ Forte eu sou mas não tem jeito/ 

Hoje eu tenho que chorar/ Minha casa não é 
minha/ E nem é meu este lugar/ Estou só e 

não resisto/ Muito tenho pra falar/ Solto a voz 
nas estradas/ Já não quero parar/ Meu cami-
nho é de pedra/ Como posso sonhar/ Sonho 

feito de brisa/ Vento vem terminar/ Vou 
fechar o meu pranto/ Vou querer me matar/ 
Vou seguindo pela vida/ Me esquecendo de 

você/ Eu não quero mais a morte/ Tenho 
muito que viver/ Vou querer amar de novo/ E 
se não der não vou sofrer/ Já não sonho, hoje 

faço/ Com meu braço o meu viver/ Solto a 
voz nas estradas/ Já não quero parar/ Meu 

caminho é de pedra/ 
Como posso…

Quem és tu, Travessia?

Carlos Alberto Nascimento
Professor aposentado e presidente 
da APES entre 1996-1998.

GREVES NA PRIMEIRA PÁGINA

Novembro de 2010

Dezembro de 2012

Novembro de 2015

O boletim da APES noticiou e, 
30 anos depois, a greve de 1980 
continuava como um marco im-
portante na história dos sindica-
tos e movimentos sociais.

Em 2015, a greve nas univer-
sidades e institutos federais 
fez reinvidicações ao MPOG, 
MEC e Governo Federal. “To-
dos juntos pela educação”.

Em 2012, Comando Local de 
Greve avaliou positivamene o 

movimento. Entretanto, o direito 
de greve era ameaçado pelo PLS 
170/11, conhecido como “Projeto 
anti-greve”. “Um retrocesso so-

cial”, segundo 1º vice-presidente 
do Andes-SN na época, Luiz Hen-

rique Schuch. 


