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Os Problemas da Assistência Estudantil na RURAL
A vida do estudante da Rural está cada vez mais

difícil. A dificuldade de se permanecer na Universidade
aumenta  à  medida  que  as  bolsas  de  assistência
estudantil não são suficientes para atender a demanda
de todxs alunxs que necessitam dela, além do seu valor
irrisório.  O  REUNI  foi  um  projeto  de  expansão  da
universidade,  que  foi  implantado  sem  nenhuma
qualidade,  visto  que  se  aumentaram  as  vagas  nas
universidades,  porém  a  verba  destinada  para  a
assistência  estudantil  não  aumentou.  É  ainda
importante  salientar  que  o  Governo  Federal  não
conseguir implementar toda contra-reforma.

Se  compararmos  a  Rural  com  as  outras
Universidades Federais do Rio de Janeiro, a nossa Bolsa
Permanência (BP) é a que possui o valor mais baixo. É
necessário  que  seja  ampliado  o  número  de  bolsas  e
equipar seu valor ao salário mínimo vigente, a fim de
garantir a mínima dignidade possível para o estudante
pobre poder ter seu direito de estudar. Inúmeros são os
casos  em  que  estudantes  que  precisam  da  BP  para
poder  dar  continuidade  aos  seus  estudos  não  são
contemplados  com  ela.  Todxs  xs  estudantes  que
precisam da bolsa, deveriam recebê-la. A precarização
da  Universidade Pública,  principalmente as  que estão
localizadas em regiões periféricas como o nosso caso,
mostra a serviço de quem o Governo está. Os que mais
precisam  da  assistência  estudantil,  que  são  os
estudantes  pobres  filhos  de  trabalhadores,  não  o
recebem, e quando recebem, não é suficiente para se
manter,  obrigando-o  a  se  inserir  no  mercado  de
trabalho precocemente.

O  transporte  é  outra  questão  crucial  para  os
estudantes, e principalmente para os que estudam na
Baixada  Fluminense.  As  manifestações  de  Junho  de
2013  nos  mostraram  claramente  a  insatisfação  da
população  e  da  juventude  a  respeito  do  transporte
coletivo.  É  um sistema de transporte caro,  precário  e
ineficiente.  E  nós,  estudantes  da  Baixada,  somos
obrigados  a  pagar  um  valor  absurdo  por  mês  para
podermos estudar. Especificamente no IM, existe uma
demanda de um transporte para o estudante que saia
da faculdade e vá para o centro de Nova Iguaçu, porque
além da questão da segurança, reduziria  os custos,  já

que muitos alunxs pegam ônibus e pagam R$ 2,80 para
ir somente até o centro de Nova Iguaçu.

Os estudantes do município do Rio de Janeiro e
que nele residem conseguiram um Rio Card estudantil
que lhes dão o direito de 60 passagens por mês. Isso no
entanto está  restrito:  1)  aos  estudantes  universitários
beneficiados  pelos  programas  do  Governo Federal  de
cotas  ou  PROUNI  e  2)  aos  universitários  com  renda
familiar per capita de até 1 (um) salário mínimo. Isso é
muito pouco. É preciso ampliar a lutar pelo Passe Livre
geral e irrestrito. Por um transporte público de verdade
é  preciso  que  nós,  estudantes  oriundos  da  classe
trabalhadora, conquistemos nosso direito ao transporte
público,  gratuito  e  de  qualidade.  Passe  Livre  é  um
direito  de  todxs  nós!  Lutemos  e  o  conquistemos!

Não são só os problemas quanto ao transporte
e a bolsa permanência que atingem os estudantes da
Rural.  A  falta  de  livros  na  biblioteca  afeta
principalmente os estudantes que não têm condições de
comprá-los,  pois  são  caros.  Por  isso,  a  ampliação  do
acervo bibliográfico é fundamental para que tenhamos
um ensino de qualidade. Até porque a bolsa de auxílio
pedagógico é uma parcela de 200 reais para se manter
durante 12 meses. Absurdo!

Os  problemas  enfrentados  diariamente  pela
comunidade acadêmica permanecem os mesmos: salas
sem ar condicionado ou com eles defeituosos, falta de
água,  de  infraestrutura  (iluminação,  transporte)  que
gera  insegurança,  principalmente  paras  mulheres,  e
prédios com problemas estruturais gravíssimos, que põe
em  risco  a  integridade  de  todxs.  Além  disso,  xs
trabalhadores terceirizadxs sofrem com a precariedade
das suas condições de trabalho.

Por todos esses problemas e os que não foram
citados, que são muitos, é necessário que os estudantes
se organizem para lutar e conquistar seus direitos com o
objetivo de termos uma Universidade Pública, Gratuita
e  de  Qualidade  para  todos  estudantes  pobres  e
oriundos da classe trabalhadora. Por uma Universidade
dos  Trabalhadores  para  os  Trabalhadores!  Que  a
universidade  se  pinte  de  negrx,  de  operárix,  de
indígena, de camponês(a). Avante!
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POR MAIS ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL!  LIVRE ACESSO JÁ! 
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A REPRESSÃO NO INTERIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO:
REITORIA E DIRETORES EM BUSCA DO PODER ABSOLUTO!

Temos visto do ano passado para cá um aumento
na  repressão  por  parte  dos  aparelhos  coercitivos  do
Estado,  aumento  esse  que  julgamos  estar  ligado  as
incessantes  e  pungentes  manifestações  que  têm
atormentado  o  Estado  e  o  nosso  verdadeiro  inimigo:  a
burguesia.

Colocando assim os nossos opressores em estado
de constante alerta desde o grande levante de junho de
2013  até  o  presente  momento.  Desde  as  greves  de
diversas  categorias  de  trabalhadores  como  garis,
rodoviárixs  e  professorxs  e  culminando  com  os  atos
ocorridos  na  Copa  do  Mundo  da  FIFA,  que  vieram  por
diversas  vezes  acompanhados  de  uma  grande  revolta,
propagando uma grande rebelião e  levando a atos  cuja
tática se baseava na ação direta e por conta disso dezenas
de  integrantes  da  FIP  (Frente  Independente  Popular)
foram abruptamente presos,  tendo suas casas  invadidas
por  policiais  encapuzados,  sendo  deliberadamente
perseguidos  por  um  posicionamento  político-ideológico
contrário  ao  conservadorismo  governista  (PT,  PCdoB)  e
para-governista (PSOL, PSTU, PCB), o que se configura num
cerceamento de caráter fascista e ditatorial. 

Não  obstante,  coisa  muito  semelhante  tem
ocorrido dentro dos muros burocráticos, conservadores e
indeléveis da UFRRJ. Repetitivamente a reitoria propõe ao
Conselho  Universitário,  que  se  diga  de  passagem  é
hierarquizado  e  vertical  configurando-se  como  anti-
democrático,  propostas  que  procuram  controlar,
aprisionar, calar e intimidar as mobilizações no interior da
universidade. 

Primeiro a Reitoria propôs a formalização de um
movimento estudantil  oficial, identificado organizações e
militantes  que  atuam  na  universidade.  Através  de
subjugamento as formas de cadastro e aparelhamento, tal
como o governo federal fez com a UNE (União Nacional do
Estudante), submetendo nos ao legalismo, engessando e
controlando  o  movimento  estudantil  na  universidade.
Entretanto, a OCCI-Rural, se colocou frontalmente contra
esta política ditatorial, impedindo, por enquanto, o avanço
do cadastro do poder disciplinador da reitoria.

Agora propôs um Código Disciplinar que concede
a administração um poder títere que tem como princípio a
“Vigilância” e a “Punição”. Em nota, no dia 15 de julho, a
OCCI  se  posicionou  veementemente  contra.  Uma  breve
análise  do  Código  Disciplinar,  que  em  suas  15  páginas
dedicam 7 ao corpo discente, deixa bem claro a intenção
do  total  controle,  uma  vez  que  o  código  concede  a
administração (Reitoria e Diretores) mais poder para punir.
A reitoria deixa os “bolsonaros” felizes, ao propor o total
controle  sobre os  estudantes,  aumentando o poder  dos
“gestores” e inclusive regulando o que se pode dizer ou
não da gestão e da Rural, sobre a desculpa mais fácil do
momento:  de  que  o  aumento  da  penalização  sobre  os
indivíduos  vai  diminuir  determinados  problemas,  como
por exemplo a violência. A administração da universidade,
com apoio de vários setores, quer calar as vozes críticas
que se levantam. 

Muitos têm fechado os olhos para esta questão,
inclusive  a  atual  gestão  do  DCE  (Diretório  Central  do
Estudantes)  que  pouco  fez  a  respeito.  Este  vilipendiou
perversamente a  discussão com suas contínuas políticas
cupulistas  e  de conciliação fazendo,  quando muito,  atos
simbólicos esvaziados e magros quanto ao debate político.
Ainda  com  toda  essa  conturbada  e  nefasta  perseguição
aos movimentos sociais por parte do Estado, temos que
cotidianamente  lutar  contra  o  embrutecimento  do  ME
promovido  pelas  instâncias  burocráticas  (Reitorias,  Pró-
Reitorias e DCE). 

O  recrudescimento  da  política  da  segurança
dentro da universidade se manifestou num caso especial
em que um companheiro estudante foi literalmente preso
pela  guarda  universitária,  depois  de  questionar  a  ação
racista destes em relação a estudantes do ensino médio
no  ponto  de  ônibus  em  frente  a  UFRRJ.  A  ação  dos
servidores da segurança está diretamente ligada à postura
da  reitoria,  respaldada  por  setores  da  “comunidade”
universitária,  em  busca  de  soluções  fáceis  para  uma
suposta redoma idílica que querem criar e viver. Inclusive
o  DCE  que  propôs  abstratamente:  segurança.  Enquanto
isso,  propomos  a  criação  de  comitê  de  autodefesa  das
mulheres, principais vítimas da violência direta e simbólica
(como nos cartazes e chamados de festas). Colocamos em
prática  a  política  classista  para  enfrentar  tal  situação.
Propomos a melhoria da infraestrutura do campus, mais
transporte etc.

Esta situação exemplifica que a universidade não
está descolada da realidade políticomaterial da sociedade,
que é por sua vez dividida em classes, entre burgueses e
proletários, entre os ricos que exploram o trabalho alheio
e os pobres trabalhadores que nada têm além da sua força
de  trabalho,  na  verdade  andam  juntas,  em  uníssono,
ressonantes, tolindo e perseguindo aqueles que lutam por
uma sociedade livre de classes.

Repudiamos  toda  forma de  autocracia,  inclusive
dentro de uma universidade pública que deve ser um lugar
de livre expressão política bem como em todas as esferas
a  que  se  refere  o  gênero  humano.  Repudiamos  as
instâncias burocráticas da universidade, que acima foram
citadas,  buscando  a  emancipação  dos  estudantes  e
trabalhadores da universidade que se refletirá assim em
benefício  da  revolução  dos  trabalhadores  que  hão  de
destruir  o  Estado  burguês  e  subverter  a  estruturação
econômica  atual  baseada  no  capitalismo.  Por  uma
universidade  popular,  de  livre-acesso  e  livre  uso  à
população trabalhadora!

Abaixo  à  repressão,  Abaixo  à  perseguição
política! Pela liberdade de organização! 

Abaixo  o  Movimento  Estudantil  de  Estado,
Oficial e Legalista! Não Vote, Lute!


