
ABAIXO A PEC/215!
PELA IMEDIATA DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDIGENAS!

PELA UNIDADE DO PROLETARIADO NO CAMPO E NA CIDADE!

Fórum de Oposições pela Base

O Governo Dilma (PT/PMDB) tem como centro 2014, foram mais de 450 assassinatos. Em 2014, 
de sua política o projeto neodesenvolvimentista, mar- foram 138 assassinatos.
cado por megaprojetos (PAC), megaeventos, pela E constantemente a Força Nacional  expulsa e 
expansão da fronteira agrícola, a extração de minério massacra indígenas,  impedindo processos de retoma-
de ferro e exploração de recursos energéticos. das de terras da etnia Guarani-Kaiowá.

O proletariado marginal das favelas e os povos Chega de genocídio! O Brasil possui um dívida 
tradicionais no campo são os mais atacados. Se no histórica com os indígenas desde a colonização! É por 
primeiro mandato Dilma paralisou as demarcações de isto que os indígenas se auto-organizam e lutam!
terras indígenas, no segundo empossou a chefe das 

A solidariedade material da cidade é funda-ruralistas, Kátia Abreu (PMDB).
mental para a luta no campo. Mas não basta apenas 

Segundo relatório do Conselho Indigenista apoio nas redes sociais. Devemos criar a unidade polí-
Missionário (Cimi), entre os três primeiros anos do tica entre campo e cidade.
mandato Dilma foram demarcadas apenas 11 terras 

Este objetivo é possível pela construção de indígenas, em média 3,6 por ano – o menor índice em 
oposições do tipo sindicalista revolucionária. comparação com seus antecessores.
Organizações que articulem a luta por terra e liberdade 

Enquanto isso, crescem os índices de assassi- feitas com ação direta de massas, das greves urbanas 
nato de indígenas: 616 homicídios entre 2003 e 2013, e rurais e das retomadas e ocupações de terras.
uma média de 56 por ano. Apenas em MS entre 2003 e 

www.lutafob.wordpress.com | facebook.com.br/lutafob

Filiados:
RECC, ORC, ACS,
CCL, COL, RMC
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