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O mundo está numa encruzilhada perigosa. 

A aliança militar ocidental está num estado avançado de prontidão. E assim está a da 

Rússia. 

Rússia é anunciada como o “agressor”. Confronto militar EUA-NATO com a Rússia é 

considerado. 

Ao habilitar com legislação o senado dos EUA com o “Acto de Prevenção da Agressão 

Russa” (RAPA) “pôs os EUA num caminho para um conflito militar direto com a 

Rússia na Ucrânia”.  

É provável que qualquer guerra russo-americana se transforme rapidamente 

numa guerra  nuclear, uma vez que nem os EUA nem a Rússia estaria disposta a 

admitir a derrota, ambos têm muitos milhares de armas nucleares prontas para 

uso imediato, e ambos dependem de uma doutrina militar oposta das tarefas de 

seus militares, em caso de guerra, para destruir preventivamente as forças 

nucleares do inimigo (Veja Steven Starr, Global Research, 22 de Agosto de 

2014). 

O Acto de Prevenção da Agressão Russa (RAPA) é o culminar de mais de vinte anos de 

preparativos de guerra dos EUA-NATO, que consistem no cerco militar da Rússia e da 

China.: 



A partir do momento do colapso da União Soviética em 1991, os Estados 

Unidos têm  implacavelmente perseguido uma estratégia de cercar a Rússia 

como aconteceu com outros supostos inimigos, como a China e Irão. Ele 

dominou 12  países na Europa central todos eles ex-aliados de Moscovo, e 

impingiu-lhes a aliança da NATO. O poder militar dos EUA está agora 

diretamente nas fronteiras da Rússia (Steven Kinzer, Boston Globe, 03 de 

Março de 2014, ênfase acrescentada). 

Em 24 de julho, em consulta com o Pentágono, o comandante da Europa da NATO 

general Philip Breedlove, chamado para “acumular numa base na Polónia uma 

reserva de armas suficientes, munições e outros suprimentos para apoiar uma 

rápida implantação de milhares de soldados contra a Rússia” (RT, 24 de Julho, 

2014). Segundo o general Breedlove, a NATO precisa de “suprimentos pré-

posicionados, capacidades pré-posicionados e uma área pronta para aceitar rapidamente 

novas forças”. 

“Ele pretende recomendar colocando suprimentos – armas, munições e rações 

embalagens – na sede para permitir um súbito afluxo de milhares de 

soldados da NATO” (Tempos, 22 de Agosto de 2014, ênfase acrescentada). 

“Cenário de Blitzkrieg” de Breedlove deve ser apresentado na cimeira da NATO no 

País de Gales no início de Setembro, de acordo com o The London Times. Ele é parte e 

parcela do acto de prevenção da agressão russa (RAPA) que direciona o presidente 

Obama:  

 “(1) implementar um plano dos EUA e o apoio da NATO para aumentar as 

forças armadas da Polónia, Estónia, Lituânia, Letónia e de outros estados-membros da 

NATO; 

 (2) direcionar o Representante permanente dos EUA junto da NATO para dispor 

de bases permanentes das forças da NATO nesses países” (S.2277 – Congresso 113th 

(2013-2014))”. 

De modo mais geral, um cenário de escalada militar prevalece em ambos os lados 

envolvidos na guerra em manobras militares extensivas. 



Por sua vez, a estrutura dos Estados Unidos patrocinou alianças militares para 

desempenhar um papel crucial no planeamento da guerra. Estamos lidando com uma 

força militar formidável envolvendo uma aliança global de 28 países membros da 

NATO. Por sua vez, os EUA, bem como a NATO estabeleceram além da “região 

Atlântica” uma rede de alianças militares bilaterais com os países “parceiros” 

direccionado contra a Rússia, China, Irão e Coreia do Norte. 

Os preparativos de guerra são invariavelmente acompanhados e precedidos de grandes 

exercícios militares. 

Exercícios  navais multi-guerra dos EUA-NATO estão a ser conduzidos ao largo da 

costa da Flórida em operação FLEETEX, com a participação dos EUA, Canadá, 

Alemanha e Turquia. 

A premissa subjacente a estes jogos de guerra é “guerra global”. Todos os quatro países 

membros da NATO são vizinhos dos corredores marítimos estratégicos que estão 

contíguos às zonas marítimas russas, respetivamente, o Mar e Estreito de bering (EUA), 

o Oceano Ártico (Canadá), Mar do Norte (Alemanha) e no Mar Negro (Turquia). 

Os jogos de guerra da Flórida são baseados na integração e coordenação de operações 

navais contra um inimigo sem nome muti-país: 

 FLEETEX são exercícios multi-guerra navais destinados a promover a 

força de integração e testar vários conjuntos de habilidades de combate de guerra. 

Navios das marinhas de guerra dos EUA, do Canadá, da Alemanha e da Turquia 

participaram nos exercícios. Esta visita porto FLEETEX, são parte de uma série de 

exercícios de treinamento em que SNMG2 irão participar durante a sua implantação 

para o Atlântico Ocidental. Esta é a primeira vez em muitos anos que uma força-tarefa 

da NATO realizou operações transatlânticas na América do Norte. Esses eventos 

oferecem múltiplas oportunidades de formação para os mais altos níveis de 

operações marítimas. 

FLEETEX contará com o fogo vivo anti-aéreo, anti-submarino e cenários de 

movimentação de navios projetados para fornecer treinamento de guerra de alta 

intenção e uma valiosa experiência através da formação de um grupo de trabalho 

integrado. SNMG2, CSG8 e as forças canadenses vão treinar juntos como uma força 



para aprender a trabalhar como uma unidade coesa, em resposta a uma variedade de 

cenários de ameaça. 

Navios  SNMG2 atualmente destacados para a América do Norte incluem o carrochefe 

dos EUA, USS Golfo de leyte (CG 55), o navio alemão FGS NIEDERSACHSEN (F 

208), e o navio turco TCG KEMALREIS (F 247). 

Durante a visita do porto, SNMG2 irá coordenar com representantes da marinha 

canadense e Carrier Strike Group 8 (CSG8) para se preparar para os exercícios ... 

"Qualquer oportunidade que temos de treinar com várias marinhas da NATO, 

simultaneamente, é extremamente valioso", disse o contra-almirante Brad Williamson, 

Comandante SNMG2. "Este período vai permitir-nos construir a integração e o trabalho 

em equipa, e estou animado para treinar e compartilhar experiências entre companheiros 

aliados." 

SNMG2 está permanentemente à disposição da NATO para executar uma ampla gama 

de tarefas, desde as operações do mundo real para o exercício da participação. 

Composição da força varia em nações aliadas de contribuintes ativos numa base 

rotativa. SNMG2 será liderada por um almirante da Marinha dos EUA até junho de 

2015. 

Manobras de guerra no mar Negro 

 

Vale a pena notar que FLEETEX, é um entre várias manobras de guerra navais dos 

EUA-NATO contra um inimigo sem nome. Em julho, a NATO realizou exercícios 

navais no mar Negro, numa área contígua às fronteiras marítimas da Rússia. 

"Breeze" da NATO formalmente organizada pela Bulgária teve lugar de 4 julho a 13 

julho, com a participação de navios de guerra da Grécia, Itália, Roménia, Turquia, 

Reino Unido e dos EUA. 

O cenário subjacente era a "destruição de navios inimigos no mar e organização de 

defesa aérea dos grupos navais e infra-estruturas costeiras. " 

Os exercícios "destinavam-se a melhorar a capacidade tática, e da colaboração entre 

as forças navais dos Estados membros da aliança ... "(Veja Conselho do Atlântico , ver 

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/video-dueling-nato-russia-naval-exercises-on-black-sea


também: Rússia, navios russos e dos EUA navegam em exercícios no Mar Negro , 7 de 

julho, Marinha Número 2014). 

Ironicamente, as manobras do Mar Negro da NATO começaram exatamente no mesmo 

dia em que as do "inimigo sem nome" [Rússia], envolvem sua frota da Crimeia no Mar 

com cerca de 20 navios de guerra e aviões: 

Rússia já deixou claro que não acolher a presença da NATO no Mar Negro. Marinha da 

Rússia deu a conhecer que seguia os exercícios com aviões de reconhecimento e com 

navios de vigilância. 

"A aviação da Frota do Mar Negro está prestando atenção especial  ao cruzador de 

mísseis USS Vella Gulf, embora não seja formalmente o chefe de exercícios da "brisa", 

segundo a fonte naval russa NTV. (Ibid) 

 

Implantação das Forças Terrestres na Europa Oriental 

Desde 2006, os EUA têm vindo a construir seu arsenal de armas na Polônia na fronteira 

ocidental da Rússia (Kaliningrado). A implantação das forças dos EUA na Polônia foi 

iniciado em julho de 2010 (dentro de 40 quilômetros da fronteira), com vista à formação 

de forças polonesas no uso de mísseis Patriot. (Stars and Stripes, 23 de julho de 2010). 

Em recentes desenvolvimentos, o Pentágono anunciou no início de Agosto, o envio de 

tropas norte-americanas e as forças da Guarda Nacional para a Ucrânia, como parte de 

uma operação de treinamento militar. EUA-NATO também estão a planear novas 

implementações de forças terrestres (conforme foi descrito pela NATO) na Polónia, 

Letónia, Estónia e Lituânia, bem como na Geórgia e Azerbaijão, na fronteira sul da 

Rússia. 

Essas implantações que estão previstas no projecto de texto da "agressão russa 

Prevention Act" (RAPA) (S.2277 - 113th Congress (2013-2014)) também fazem parte 

de uma estratégia "defensiva" da NATO no caso de uma "Invasão Russa": 

Anexação da Criméia e o conflito no leste da Ucrânia da Rússia têm alarmado Letónia, 

Estónia e Lituânia - como as ex-repúblicas soviéticas, com minorias de língua russa. 

http://www.navytimes.com/article/20140707/NEWS/307070042/Russia-U-S-ships-sail-competing-Black-Sea-exercises


28 líderes da NATO são esperados para discutir planos para tranquilizar a Polônia e os 

países bálticos na cimeira do País de Gales em setembro 04-05. 

Da Alemanha, Angela Merkel, durante uma breve visita à Letónia, na segunda-feira, 

comprometeu-se com a NATO a defender os Estados bálticos, ainda que não vá enviar 

tropas de combate permanente. 

"Qualquer país, incluindo os Estados bálticos, também na Polónia, tem que reforçar a 

sua infra-estrutura ... para que eles possam receber tropas adicionais para situações de 

treinamento e de crise", disse o ministro da Defesa da Letónia Raimonds Vejonis à 

Reuters. 

No caso da Letónia, significaria investimentos na base de Adazi para as tropas 

terrestres, base aérea Lielvarde e Liepaja base naval, disse ele, acrescentando que espera 

que a NATO contribua  nos custos 

Letónia e Lituânia, respectivamente gastam apenas 0,9 e 0,8 por cento do PIB em 

defesa, mas comprometeram-se a cumprir a meta da aliança de 2,0 por cento em 2020. 

"Não há nenhuma ameaça militar direta no momento, mas nós temos que 

desenvolver as nossas forças armadas, temos de criar infra-estrutura, nós temos que 

estar prontos para acolher representantes dos países da NATO, se houver, de 

repente uma agressão militar", disse o ministro. Bálticos e da Polónia declararam que 

precisam de mais infraestruturas militares (Reuters, 22 de agosto de 2014). 

 

Implementações na Fronteira Sul da Rússia com o Azerbaijão e a 

Geórgia 

 

Implantação na fronteira sul da Rússia está a ser coordenada no âmbito de um acordo de 

três países, assinado em 22 de agosto de 2014, pela Turquia, Geórgia e Azerbaijão: 

Na sequência da reunião trilateral de Azerbaijão, Turquia e ministros da Defesa da 

Geórgia, Tbilisi anunciou que os três países estão interessados em trabalhar  num plano 

para reforçar a capacidade de defesa. 

"Os representantes dos governos destes três países começam a pensar em trabalhar um 

plano para fortalecer a capacidade de defesa", disse Alasania, acrescentando que isso é 



do interesse da Europa e da NATO. "Porque, esta rota de trânsito [Baku-Tbilisi -Kars] 

é usada para o transporte de carga da aliança no Afeganistão ", disse ele. 

 

Alasania também observou que estas ações não são dirigidas contra ninguém.  

 

Da Rússia e Obama "Pivot para a Ásia" 

 

No Extremo Oriente, as fronteiras da Rússia também estão ameaçadas pela "Pivot para a 

Ásia" de Obama. 

O "Pivot para a Ásia" do ponto de vista militar consiste em estender os destacamentos 

militares dos US na região Ásia-Pacífico, bem como aproveitar a participação dos 

aliados de Washington na região, incluindo o Japão, Coreia do Sul e Austrália. Estes 

países assinaram acordos de cooperação militar bilateral com Washington. Como são 

aliados dos EUA, eles estão programados para estar envolvidos nos planos de guerra do 

Pentágono contra a Rússia, a China e a Coreia do Norte: 

Japão e Coreia do Sul fazem parte de um grande projeto militar dos EUA que 

envolve o estacionamento de sistemas de mísseis e de forças rápidas, como 

previsto durante a administração Reagan. (Mahdi Darius Nazemroaya,  Aliança 

militar global para cercar a Rússia ea China, Global Research, 05 de outubro de 

2007) 

 

Esta estratégia do Pentágono de cerco militar exige tanto uma centralizada tomada de 

decisão militar (Pentágono, USSTRATCOM) como uma coordenação com a NATO e 

os vários comandos regionais dos EUA. 

 

Enquanto a Rússia está formalmente dentro da jurisdição do Comando Europeu dos 

EUA (USEUCOM), os planos de guerra dos EUA referentes à Rússia são coordenadas 

de Sede Comando Estratégico dos EUA (USSTRATCOM), em Omaha, Nebraska, que 

por sua vez está em ligação não só com US Comando Europeu (USEUCOM), mas 

também com USPACOM e USNORTHCOM, sendo que ambos vão desempenhar um 

papel estratégico no caso de uma guerra com a Rússia. 

 

http://www.globalresearch.ca/global-military-alliance-encircling-russia-and-china/5605
http://www.globalresearch.ca/global-military-alliance-encircling-russia-and-china/5605


Acordo militar EUA-Austrália 

 

Em 12 de agosto, os EUA e a Austrália assinaram um acordo militar que permite o 

envio de tropas dos EUA para a Austrália. Este acordo faz parte do Pivot de Obama 

para a Ásia: 

Os EUA e a Austrália assinaram um acordo terça-feira [12 de agosto], que permitirá que 

os militares dos dois países treinem e trabalhem melhor em conjunto com 

fuzileiros navais e aviadores implantados dentro e fora do país. 

 

"Este acordo de longo prazo irá ampliar e aprofundar as contribuições de nossa 

aliança para a segurança regional ", disse o secretário de Defesa americano Chuck 

Hagel terça-feira. Ele descreveu a aliança EUA-Austrália como o "alicerce" para a 

estabilidade na região da Ásia-Pacífico. 

... 

Desde 2011, o número de Marines lá cresceu de cerca de 250 para mais de 1.100 

agora. O ministro da Defesa australiano David Johnston disse que o território do norte 

aguarda a presença da Marinha, crescendo até o limite de 2.500 Marines. 

Ironicamente, coincidindo com o anúncio do acordo EUA-Austrália (12 de agosto), 

Moscovo anunciou que a realização de exercícios navais nas Ilhas Curilas do Oceano 

Pacífico (que são reivindicadas pelo Japão): 

"Exercícios começaram envolvendo unidades militares da região, que foram 

mobilizadas para as Ilhas Curilas", conforme o coronel Alexander Gordeyev, 

porta-voz do Leste Distrito Militar da Rússia, disse à agência de notícias 

Interfax. (Moscow Times, agosto 12, 2014) 

Os perigos de uma Terceira Guerra Mundial 

 

Embora este novo confronto Leste-Oeste tenha sido rotulado de "Nova Guerra Fria", 

nenhuma das salvaguardas da era da Guerra Fria prevaleceram. A diplomacia 

internacional entrou em colapso. A Rússia foi excluída do Grupo dos Oito (G-8), que 

foi revertido para o G-7 (grupo dos sete países). Não existe um "diálogo de Guerra Fria 

Leste-Oeste" entre superpotências destinadas a evitar um confronto militar. Por sua vez, 



o Conselho de Segurança das Nações Unidas tornou-se um bocal de facto do 

Departamento de Estado dos EUA. 

EUA-NATO não vai, no entanto, ser capaz de vencer uma guerra convencional contra a 

Rússia, com o perigo de que um confronto militar levará a uma guerra nuclear. 

Na era pós-Guerra Fria, no entanto, as armas nucleares não são mais consideradas como 

uma "arma de último recurso" sob a doutrina da Guerra Fria de "destruição mútua 

assegurada"(MAD). Muito pelo contrário, armas nucleares são apregoadas pelo 

Pentágono como "inofensivas para a população civil envolvente, pois a explosão é 

subterrânea". Em 2002, o Senado dos Estados Unidos deu sinal verde para o uso de 

armas nucleares no teatro de guerra convencional. Armas nucleares são parte da "caixa 

de ferramentas militares" para serem usadas juntamente com armas convencionais. 

Quando a guerra se torna paz, o mundo está virado de cabeça para baixo. Numa ironia 

amarga, as armas nucleares são agora confirmadas por Washington como "instrumentos 

de paz". 

Além de armas nucleares, também está previsto o uso de armas químicas. 

Métodos de guerra não-convencionais também são contemplados pela US-NATO 

incluindo a guerra financeira, sanções comerciais, operações secretas, guerra 

cibernética, a geoengenharia e tecnologias de modificação ambiental (ENMOD). Mas a 

Rússia também tem uma extensa capacidade nessas áreas. 

Os líderes ocidentais em altas reuniões oficiais estão envolvidos num 

empreendimento criminoso que ameaça o futuro da Humanidade 

 

É que estamos a lidar com um cenário de III Guerra Mundial, que é o objeto da Cimeira 

da NATO no País de Gales, organizado pelo primeiro-ministro britânico David 

Cameron. A agenda desta reunião já foi definida por Washington, a NATO e o governo 

britânico. Ela exige, de acordo com a PM David Cameron, em uma carta dirigida aos 

chefes de Estado e chefes de governo dos Estados membros da NATO antes da Cimeira 

de que: 



"Os líderes [dos países da NATO] devem rever o relacionamento da NATO de 

longo prazo com a Rússia na cúpula em resposta a ações ilegais da Rússia na 

Ucrânia. E o PM ao querer usar a cúpula para concordar como a NATO vai 

sustentar uma forte presença na Europa de Leste nos próximos meses para 

oferecer tranquilidade aos aliados lá, com base nos trabalhos já em curso 

na NATO ."  

 

É essencial para minar a "linha do tempo militar", nomeadamente: 

 

1) bloquear a realização da próxima Cimeira da NATO no Celtic Manor Resort, 

em Newport, País de Gales (imagem à direita) em 4-5 setembro, através de 

pressão política e protestos em massa. O objetivo deste local NATO, é 

"construir uma política consenso "para uma guerra contra a Federação 

Russa, o que poderia levar o mundo a uma Terceira Guerra 

Mundial. Portanto, é essencial para quebrar este "consenso político". 

 

2) Além dos 28 países membros da NATO, representados por seus respectivos 

chefes de Estado e chefes de governo, a NATO "parceiro" destes países também serão 

por ela representados. Ao todo, os governos de 60 países estarão presentes. Assim, é 

fundamental para iniciar uma grande campanha contra a guerra em todo o 

mundo, em todos os 60 países a parar a Cimeira da NATO no País de Gales. 

3) bloquear a adoção da "A agressão russa Prevention Act" (RAPA) no 

Congresso dos EUA, através da pressão sobre os senadores e membros do 

Congresso, devendo ser entendido que o texto do comunicado Cimeira da 

NATO (que já existe em forma de projecto ) é muito semelhante ao de "Lei de 

Prevenção A agressão russa". RAPA está atualmente bloqueada no nível da 

comissão. Independentemente de ser adoptada ou não, a substância da legislação 

proposta é importante porque prepara o terreno para o estabelecimento de um 

"consenso político".  

  

4) iniciar um debate e protesto movimento anti-guerra ampla ao longo dos EUA 

e dos Estados membros da NATO. 



5) minar a legitimidade da agenda militar EUA-NATO-Israel através de contra-

propaganda dirigida contra a cobertura da mídia em geral; 

 

A opinião pública mundial devem estar cientes desses planos de guerra iminente. 

Espalhar a palavra por toda parte. 

 
 

 

 

 

 

 


