
 



 

11 de novembro de 2021                                 Galiza Vermelha 

24 de novembro, campanha internacional em apoio à Guerra 
Popular na Índia e contra a nova operaçom genocida “Prahaar 3” 

Desde Galiza Vermelha recolhemos o 
chamado feito polos comitês de apoio à 
Guerra Popular na Índia na Galiza e na 
Itália ao proletariado internacional, as 
organizaçons revolucionárias e 
democráticas a participarem ativamente 
em 24 de novembro de 2021 na 
campanha contra a nova operaçom 
genocida Prahaar-3 e em apoio à Guerra 
Popular e o PCI (maoísta). 

A atual ofensiva do governo fascista de 
Modi com a nova operaçom genocida, 
Prahaar-3, deve ter umha resposta 
internacional, deve ser difundida e 
combatida ao longo do planeta. O 24 de 
novembro o proletariado internacional 
tem a oportunidade de fazer ver a repulsa 
internacional á nova operaçom genocida 
“Prahaar-3” e o apoio internacional à 
Guerra Popular na Índia e ao PCI 
(maoísta). 

O apoio da revoluçom na Índia tem que ser umha prática real tanto das comunistas da Galiza 
como de todo o MCI (Movimento Comunista Internacional), devido à grande importância que a 
mobilizaçom das grandes massas da Índia na sua guerra popular tem para o triunfo do 
proletariado no mundo. 

A classe operária, os camponeses e os intelectuais revolucionários da Índia, forom quem de 
constituir o seu partido revolucionário, o PCI(maoísta). Um partido de novo tipo que é capaz de 
se enfrentar tanto ao inimigo declarado do povo como ao revisionismo. Um revisionismo que 
tamém é inimigo do povo mas que intenta presentar-se como o seu defensor. 

STOP PRAHAAR-3! 

MORTE AO REGIME FASCISTA E GENOCIDA DE MODI! 

VIVA O PCI (MAOISTA)! 

VIVA A GUERRA POPULAR NA ÍNDIA! 

VIVA O INTERNACIONALISMO PROLETÁRIO! 

Mais informaçom em indiavermella.blogspot.com e guerrapopolare-india.blogspot.com. 

 



 



 

Faga sucesso no "Dia Internacional de Açom" em 24 de 
novembro em oposiçom à "campanha militar prahar"       

operada polo governo fascista Modi! 

 

PARTIDO COMUNISTA DA ÍNDIA (MAOÍSTA) 

COMITÊ CENTRAL 

Comunicado à imprensa - 7 de novembro de 2021 

 

Faga sucesso no "Dia Internacional de Açom" em 24 de novembro em oposiçom à "campanha 
militar prahar" operada polo governo fascista Modi! 

Em 2009, as classes dirigentes indianas enquadrárom a operaçom Greenhunt (guerra contra o 
povo) com o objetivo de desenraizar o movimento revolucionário na direçom dos imperialistas. 
Tantas organizaçons proletárias internacionais, organizaçons de esquerda, organizaçons 
democráticas e organizaçons revolucionárias se manifestárom e se opugérom a esta operaçom. 
E continuando que, em 2011, o martírio do camarada Kisanji (membro do Bureau Político), em 
Milão da Itália, tantas organizaçons proletárias, outras organizaçons e Partidos Maoístas se 
unírom para formar um comitê internacional de apoio à Guerra Popular na Índia (ICSPWI). Nos 
últimos 10 anos, tem apoiado a Guerra Popular na Índia com umha perspectiva internacional da 
classe proletária. Esta organizaçom está se opondo à campanha militar Prahar-3, que é umha 
campanha contra-revolucionária de repressom às classes dirigentes indianas Hindutva. Ao se 
opor à campanha de Prahar e polo apoio à Guerra Popular na Índia, eles decidírom observar o 
Dia Internacional de Açom em 24 de novembro (10º dia de martírio do Camarada Kisanji). O 
Comitê Central do nosso partido está expressando saudaçons revolucionárias ao ICSPWI. O 
partido está apelando para as organizações de massa revolucionárias de todo o condado, 
comitês populares revolucionários e PLGA para fazer sucesso no Dia Internacional da Açom. 
Estamos apelando aos simpatizantes revolucionários de todo o país, organizaçons de esquerda, 
democratas patriotas, forças seculares anti-Hindutva, proletariado, camponeses, estudantes, 
intelectuais, mulheres, minorias, dalit e adivasis para que participem dele e fagam sucesso. 

Nos últimos dias, o fantoche das empresas corporativas internacionais-o fascista Modi fijo 
MOU's* com empresas imperialistas. Modi tinha obtido a primeira posiçom no mundo na venda 
do país e na implementaçom do governo fascista na Índia. Por causa disso, as agências 
internacionais de classificaçom de risco estám anunciando o Modi como o líder popular nº 1 no 
mundo. 

*MOU: Memorandum Of Understanding (Memorando de Entendimento), serve como 
umha expressom de vontade alinhada entre as partes em questom e retrata a intençom de 
umha linha de açom comum.  

Em 26 de setembro de 2021, os ministros chefes de 10 estados do movimento Maoísta e 
funcionários superiores na cadeira do ministro central do Interior, Amit Shaw, tinham traçado 
um plano contra-revolucionário e o tinham dito como um plano de desenvolvimento no qual as 
campanhas opressivas se intensificariam na regiom central da Índia. Recentemente, em 3 de  



 

novembro, eles dixérom que as forças estám prontas e que 24 campos policiais viriam em Odisha 
e Chattisgarh. Nom há nenhum esquemas de bem-estar no chamado plano de desenvolvimento 
declarado polo ministro do Interior. Nosso partido condena esta contra-ofensiva revolucionária 
e também apela para que o povo deste país se prepare para a soluçom dos problemas de vida e 
morte do povo. 

Além disso, há um ano, os camponeses com forte determinação e espírito combativo contra as 
leis antiagrícolas. Por outro lado, os adivasis de Bengala Ocidental, Jharkhand, Odisha, 
Chattisgarh, Andhra Pradesh, Telangana e Maharashtra estám luitando por terra e poder da 
floresta aquática. O governo está implantando e estabelecendo acampamentos policiais para 
suprimir o movimento adivasi em Dandakaranya, Jharkhand, AOB, e Odisha. 

O movimento contra os acampamentos policiais em Silinger, distrito de Sukma, Chattisgarh, 
continua nos últimos 6 meses, apesar de enfrentar umha severa repressom. O objetivo da 
campanha Praha-3 é erradicar todos os tipos de movimentos de massa. As forças dirigentes 
Hindutva estám retratando o movimento revolucionário deixado polo PCI (Maoísta) como umha 
ameaça para a segurança interna. Na verdade, o grupo governante fascista de Modi e Amit Shaw 
som a verdadeira ameaça e a mais perigosa para as vidas e propriedades do povo deste país. O 
grupo governante está se preparando para erradicar o movimento revolucionário sem resolver 
os problemas de vida e morte deste país. Estamos condenando seriamente o programa nefasto 
do governo e apelando para o sucesso no dia 24 de novembro, Dia Internacional da Açom. A 
Prahar e outras campanhas repressivas nom irám deter os movimentos revolucionários. 

Estamos apelando para que as massas intensifiquem o levantamento das massas para a vitória 
da nova revoluçom democrática indiana. Vamos lutar até o fim e alcançar a vitória final. 

- Faga comícios e manifestaçons em aldeias contra prahar no dia 24 de novembro! 

- Faga reunions públicas nos centros de movimento e oponha-se à campanha prahar! 

- Faga campanha de propaganda em grande escala e exponha o mito do bem-estar das forças 
Hindutva e do plano prahar! 

- Queimem as efígies do Modi-Amitshaw-Bhagavath e exponham seu plano repressivo e enviem 
relatórios às organizaçons internacionais de direitos humanos, incluindo o ICSPWI.! 

 

Abhay, Porta-voz 

Comitê Central 

PCI (Maoísta) 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

4 de dezembro de 2021         Comité Galego de Apoio a Guerra Popular na India 

Informe do CGAGPI da campanha do 24 de novembro 

Á informação que estamos a receber permite dizer que á Jornada 
Internacional do 24 de novembro em apoio à Guerra Popular na 
Índia foi um importante êxito do internacionalismo proletário e 
um grande avance na difusão desta heroica guerra das massas 
populares e seu partido, o PCI (maoísta), na Índia. 

De Itália a Tunes, de Equador a Canadá, de USA à Alemanha, do 
Brasil a Dinamarca, da Colômbia à Noruega, do Estado Espanhol à 
Suíça, de Irlanda a México, das Filipinas ao Afeganistão, da Turquia 
a França e Austria milhares de cartazes, faixas, pintadas e demais atos de propaganda deram 
conta da simpatia e apoio das massas de todo o mundo à guerra popular revolucionária na Índia. 

Na Galiza, o nosso Comité impulsou uma intensa campanha fazendo um chamado a outras forças 
políticas e sociais para respaldarem a campanha, mas incompreensivelmente só os companheiros 
e companheiras de Galiza Vermelha tomaram uma posição pública a favor da jornada do 24 de 
novembro. 

Na medida das nossas forças fizemos uma extensa campanha de pintadas e colada de cartazes 
nas localidades de Vigo, Corunha, Ourense, Compostela e Lugo, assim como atos de propaganda 
no Congresso do sindicato CIG-SERVIÇOS e na mobilização independentista em Lugo do “Projeto 
Estreleira”. A campanha culminou-se no 24 de novembro com um boneco de Modi pendurado 
duma ponte em Vigo. Esta campanha na Galiza permitiu abrir a outros setores o apoio a Guerra 
Popular na Índia e receber mais apoios e mesmo a possibilidade de fazer palestras em diversos 
Centros Sociais. 

Mas, claro que nem todo foram apoios. Dos revisionistas e os reacionários não os esperávamos, 
mas de algumas organizações ML, setores progressistas ou até de algumas organizações maoístas, 
esperávamos outra atitude. Há silêncios inexplicáveis e inescusáveis, incompatíveis com o 
Internacionalismo Proletário. 

Não podemos esquecer que o triunfo ou a derrota da Guerra Popular na Índia, é o nosso triunfo 
ou a nossa derrota. 

Também queremos fazer uma autocrítica, dado que ainda que a campanha foi exitosa em termos 
de propaganda e agitação, não fomos quem de golpear duramente ao governo do fascista e 
genocida Modi, coa exceção da ação na embaixada de Milan onde os funcionários se puseram 
nervosos e tentaram evitar a protesta. 

Nas futuras jornadas de apoio temos que ser mais contundentes nas nossas ações e que tenham 
mais repercussão. Fazemos um chamado a constituir Comités de Apoio em todas as partes do 
mundo e preparar futuras jornadas com mais força e contundência. Temos que ser uma 
verdadeira frente de Guerra Popular no Exterior. 

Viva a Guerra Popular na Índia! 

Viva o Internacionalismo Proletário! 

Comité Galego de Apoio a Guerra Popular na Índia 



 

15 de dezembro de 2021                          International Committee to Support the People´s War in India 

Após o Dia Internacional de Açom de 24 de novembro 

O Dia Internacional de açom em apoio à Guerra Popular na Índia e ao CPI (Maoísta), contra a nova 
operaçom genocida ‘Prahaar 3’ foi bem-sucedido. 

Com base no apelo lançado polas comissons de apoio da Galiza e da Itália, ambas desde sempre 
integrantes da comissom de apoio internacional, foi recebido de várias formas num grande 
número de países. 

Devido à variedade de organizaçons e formas, as informaçons sobre o dia ainda estám em 
andamento, também porque várias iniciativas ocorrérom bem além do dia 24 de novembro. 

A Guerra Popular na Índia, que desenvolve um processo de libertaçom das classes oprimidas, 
umha verdadeira esperança para o proletariado e os oprimidos do mundo, nom está sozinha. O 
PCI (Maoísta) resiste e luita e, ao derrotar a operaçom ‘Caçeria Verde’, derrotará o infame ‘Prahaar 
3’! 

A solidariedade internacional e internacionalista é umha arma! 

Os mártires da revoluçom indiana som imortais e 24 de novembro de 2021 foi umha homenagem 
internacional ao camarada imortal Kishenji, covardemente assassinado há 12 anos. 

A ofensiva do governo de Modi, a operaçom ‘Prahaar 3’, é e será cada vez mais oposta, nacional 
e internacionalmente. Depois do Dia de Açom de 24 de novembro, na verdade se torna umha 
batalha internacional, umha campanha prolongada que é e será cada vez mais assustadora para 
o regime do fascista e genocida Modi e seus mestres imperialistas no mundo. 

Isso foi dito nas centenas de açons que acontecérom. 

Na Itália, a embaixada da Índia em Roma foi sancionada e o Consulado de Milão atacado com 
umha manifestaçom que se dirigiu aos muitos imigrantes indianos presentes na Itália. O Comitê 
também fijo outra cousa. Os representantes dos trabalhadores indianos já organizados como 
membros do sindicato de classe reuniram-se numha reuniom onde pudérom fazer um balanço 
da situaçom e manifestárom a sua solidariedade com as massas camponesas em luita e as massas 
em armas que luitam sob a liderança do PCI (Maoísta). 

Muito importante, pola primeira vez em um país imperialista, os trabalhadores de Slai Cobas para 
o Sindicato de Classe em várias reunions em 24 de novembro adotárom umha moçom de 
solidariedade com a guerra popular na Índia. Na Itália, aliás, a campanha já começara com os 
protestos contra a cúpula do G20, quando Modi estava em Roma, e também chegou à grande 
manifestaçom de 100 mil mulheres no dia 27 de novembro. 

Todas as cidades da Galiza fôrom atingidas pola agitaçom do Comitê naquele país. 

Pola primeira vez o apelo ao apoio à guerra popular foi recebido no Estado espanhol, com 
iniciativas em várias cidades, organizadas por jovens marxistas-leninistas-maoistas. 

Na Alemanha, houvo reunions, grandes graffitis, faixas em várias cidades. 

O mesmo ocorreu na Irlanda, Grã-Bretanha, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega, Áustria, 
França e Canadá. Umha açom de combate, que o Comitê acolhe com entusiasmo, tivo lugar na 
Suíça. 



 

Os blogs de solidariedade Dazibao Rojo, ISCPWI, Maoist Road, estám documentando a campanha 
com relatórios e imagens. 

Houvo umha grande celebraçom de apoio aos combatentes turcos nos campos de batalha do 
Norte do Curdistão e da Síria. Outros camaradas turcos enviárom umha forte e grande saudaçom 
à guerra popular na Índia, assim como os camaradas filipinos; as Guerras Populares nas Filipinas 
e na Índia sempre marchárom juntas. 

Na América Latina, a solidariedade com a guerra popular na Índia véu fortemente de umha das 
bases vermelhas da revoluçom mundial, o Brasil. Manifestaçons e iniciativas de vários tipos, 
saudaçons solidárias fôrom realizadas na Colômbia, México, Chile e Equador. 

Na África, a bandeira vermelha de apoio à Guerra Popular foi hasteada na Tunísia, abrindo 
caminho de apoio à Guerra Popular neste continente, o que também é umha indicaçom para 
traçar e abrir o caminho da guerra popular em toda a África. 

Na Ásia, o vento da solidariedade internacional passou polo Afeganistão, Nepal e, de várias 
formas, a mensagem chegou a muitos outros países. 

No seio do imperialismo norte-americano, principal inimigo dos povos do mundo e das Guerras 
Populares na Índia e em outros países, que patrocinárom fortemente Modi, a solidariedade 
cresceu com força nas mãos dos camaradas maoístas de várias cidades do Estados Unidos. 

Um dia importante! 

Foi alimentado de umha forma forte e clara polo apelo do Comitê Central do Partido Comunista 
da Índia (Maoísta): "Vamos fazer do dia internacional de 24 de novembro ... um grande sucesso". 

Neste apelo o CPI (Maoista) destacou os 10 anos de apoio do Comitê Internacional e a grande 
decisom de dar vida ao dia 24 de novembro. O CPI (Maoísta) se reuniu e relançou este apelo aos 
simpatizantes revolucionários, a esquerda, organizaçons democráticas e patrióticas, as forças 
seculares anti-Hindutva, os proletários, camponeses, estudantes, intelectuais, mulheres, Dalit, 
Adivasi. 

Umha ponte revolucionária e solidária foi estabelecida entre os proletários e as massas anti-
imperialistas na Índia e no resto do mundo. Esta ponte desferiu um golpe no regime de Modi e 
no imperialismo. 

Claro, todas as forças maoístas, revolucionárias e antiimperialistas teriam desejado e poderiam 
fazer mais. Mas as condiçons atuais, objetivas e subjetivas, nom o tornárom adequadamente 
possível. 

Porém, camaradas, o 24 de novembro é apenas o começo! 

Limites ideológicos, políticos e organizacionais podem e devem ser superados. 

24 de novembro de 2021 é o novo começo da campanha internacional! 

Fortalecido polo sucesso inicial, fortalecido pola clareza da indicaçom, agora faremos mais! 

Embaixadas, consulados, mestres da economia, indústria e finanças que fam negócios e lucram 
com o regime indiano, instituiçons internacionais que fecham os olhos diante dos crimes do 
regime de Modi contra intelectuais, estudantes, mulheres, massas populares, camponeses e as 
massas em todos os estados da Índia, nom dormirám pacificamente. 



 

Os meios de comunicaçom do regime indiano e do imperialismo primeiro falárom alarmados 
sobre o Dia, depois passárom por ele em silêncio ou censurados, na Índia e em todo o mundo. 

Isso mostra o quanto eles temem a campanha e a importância de desenvolvê-la. 

O primeiro ponto para dar força e continuidade à campanha é organizar um Comitê de Apoio em 
todos os países que participárom do Dia, para reuni-los em um único Comitê Internacional amplo, 
aberto, representativo, baseado na propaganda, açons em todas as formas, informaçom e 
articulaçom entre as massas proletárias e as massas em luita em todos os países, a luita política 
e militante. 

Nom é apenas do interesse da Guerra Popular na Índia, está interligado e intimamente ligado à 
situaçom internacional global. 

As massas indianas estám escrevendo umha página histórica na luita de classes em curso no 
mundo, o desenvolvimento da guerra popular na Índia confirma que este caminho é possível em 
todos os países oprimidos polo imperialismo. 

O proletariado mundial compreende e compreenderá cada vez mais que o avanço das guerras 
populares na Índia e nos outros países em que se desenvolve em várias fases pom em causa o 
equilíbrio de poder nom só na regiom do Sul da Ásia, mas em todo o sistema imperialista mundial. 

Fortalecido por esta convicçom, um encontro internacional, baseado em umha análise cuidadosa 
da situaçom e reunindo todos os possíveis representantes desta campanha, será realizado no 
final de janeiro de 2022 e definirá novos dias de luita, novas formas de iniciativas de solidariedade 
e se fortalecerá os laços entre os Comitês em diferentes países e a guerra popular liderada polos 
maoístas. 

PARAR A FASCISTA E GENOCIDA CAMPANHA MILITAR DE PRAHAAR 3! 

APOIAR AS MASSAS EM LUITA E AS MASSAS EM ARMAS NA ÍNDIA! 

VIVA A GUERRA POPULAR! 

VIVA O PCI (MAOISTA) NA ÍNDIA! 

JUNTO COM OS CAMARADAS INDIANOS: “LUITAMOS ATÉ O FINAL E TEREMOS A VITÓRIA FINAL”! 

VIVA O INTERNACIONALISMO PROLETÁRIO! 

Comitê Internacional em Apoio da Guerra Popular na Índia (ICSPWI) 

Dezembro 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


