
Proletários e povos oprimidos de todo o mundo, uni-vos! 
 
 

Ao CC do Partido Comunista das Filipinas 
Estimados Camaradas 
 
Neste dia 26 de dezembro de 2013, a FRDDP-Brasil envia saudações vermelhas ao Comitê Central do Partido 
Comunista das Filipinas – PCF, pela passagem dos 45 anos de sua reorganização. Saudamos efusivamente seus 
dirigentes, demais quadros e militantes, bem como as massas que dirigidas e organizadas por ele lutam 
heroicamente pela Revolução de Nova Democracia e o comunismo; saudamos o Novo Exército do Povo – NEP seus 
mandos e combatentes vermelhos, especialmente seus gloriosos e inesquecíveis mártires, bem como a Frente 
Democrática Nacional- FDN e todas as massas populares e minorias nacionais mobilizadas e organizadas por ela 
contra o imperialismo e as classes dominantes locais. 
 
Através das décadas persistindo no caminho revolucionário da Guerra Popular, o PCF converteu-se em uma 
reconhecida vanguarda do proletariado filipino e um destacamento avançado do proletariado internacional. 
  
Com júbilo saudamos as grandes vitórias obtidas pelo Novo Exército do Povo que sob a firme direção do PCF que - 
tem dado provas de heroísmo e sacrifícios, derrotando as sucessivas e genocidas campanhas, tal como a atual 
“Oplan Bayanihan” - financiada e apoiada diretamente pelos USA, através de acertadas e sucessivas Táticas 
Ofensivas e conquistando grandes vitórias para o povo e a revolução, impulsionando a guerra popular no objetivo e 
plano do PCF para passar à etapa do equilíbrio estratégico, convertendo-se o NEP, cada vez mais, em um poderoso 
Exército Popular, coluna vertebral do novo poder vermelho que cresce por todo país sustentados  nas massas 
populares. 
  
Passados 45 anos da reorganização do PCF, o ideal dos fundadores que desbravaram o luminoso caminho da 
Revolução realiza-se nas grandes vitórias da luta pela libertação nacional e social do povo conquistadas pela 
Revolução de Nova Democracia. A Guerra Popular dirigida pelo Partido Comunista das Filipinas é uma tocha que 
ilumina o caminho e impulsiona as lutas de libertação nacional dos países oprimidos e para todas as massas 
populares do mundo, convertendo todo o subcontinente em uma das mais avançadas trincheira da revolução 
proletária mundial. Tais vitórias estão coroadas pelo auspicioso plano por atingir o equilíbrio estratégico, conclamado 
pelo CC do PCF por ocasião do 43º aniversário do NEP. 
 
As labaredas lançadas das trincheiras da Guerra Popular nas Filipinas, Índia, Peru e Turquia têm crescentemente 
incendiado o coração da juventude e de todas as massas do mundo. Seguindo seu exemplo novas gerações do 
proletariado internacional lutam de forma cada vez mais organizada para forjar os instrumentos para a revolução em 
seus próprios países. Tudo isto é por si só uma grande vitória do proletariado que abrem brilhantes perspectivas para 
a revolução proletária mundial. 
 
Neste ano de 2013, nas grandes cidades de nosso país o povo brasileiro levantou-se em grandes ondas de 
protestos. Estas grandes rebeliões populares nas cidades, com o esforço e trabalho árduo dos maoístas e outros 
revolucionários brasileiros, estão se unindo com o crescente desenvolvimento da luta pela terra, onde camponeses 
pobres que têm se erguido contra o latifúndio através do impulsionamento da Revolução Agrária, desenvolvendo um 
forte e crescente movimento revolucionário no campo. Todas estas lutas estão se dando como parte da Revolução 
de Nova Democracia em nosso país, confrontando contra as forças do velho Estado reacionário de grandes 
burgueses e latifundiários, serviçais do imperialismo, principalmente ianque, contra seus gerenciamentos de turno, 
hoje presididos pelo oportunismo do PT/PMDB/PSB, apoiados pelo revisionista PCdoB de Amazonas/Rabelo, enfim 
conta toda a reação. Em dura briga os maoístas e outros revolucionários brasileiros lutam para passar à nova etapa. 
 
A Revolução de Nova Democracia nas Filipinas e a experiência do PCF são uma grande fonte de inspiração para os 
revolucionários brasileiros e apontam o caminho a seguir para massas de nosso país em sua luta pela libertação 
nacional e social, a Guerra Popular Prolongada. 
 

Erguer alto a bandeira do Partido Comunista das Filipinas  
no seu aniversário de 45 anos! 

 
Viva os 45 anos da reorganização do Partido Comunista das Filipinas! 
Viva os 120 do nascimento do Presidente Mao Tsetung! 
Abaixo o revisionismo! Viva o marxismo – leninismo – maoísmo! 
Abaixo a Guerra Imperialista! Viva a Guerra Popular! 
Viva a Guerra Popular nas Filipinas! 
 

26 de dezembro de 2013 

 
Frente Revolucionária de Defesa dos Direitos do Povo - Brasil 


