
A velha estratégia dos impérios: 
destruir para conquistar

Depois de seu fracasso em impor Juan Guaidó como presidente 
putativo da Venezuela e tentar enfiar pela goela abaixo do país a 
falsa ajuda humanitária que continha comida sintética, arame 
e outros ingredientes não comestíveis, o governo do presidente 
norte-americano Donaldo Trampo voltou a recorrer a métodos 
de sabotagem já empregados pelos States no Iraque e na Líbia.

Utilizando tecnologia eletromagnética, produziu um 
gigantesco apagão que deixou 80% do território desta nação 
sul-americana sem energia. Este fato tem sido objeto de um 
amplo debate já que um projeto de desenvolvimento autônomo 
e independente não pode ficar à mercê do know-how de 
potências coloniais como a Europa e os Estados Unidos, que 
já demonstraram claramente o seu desejo de se apoderar das 
imensas reservas de petróleo do país andino.

No momento em que Jair Bolsonaro, preposto norte-
americano no Brasil fabricado por meio de mentiras e notícias 
falsificadas e conduzido à presidência nas últimas eleições de 
2018, visita a sede da CIA (Central Intelligence Agency), nos 



EUA, é oportuno lembrar algumas das técnicas de sabotagem 
usadas por essa instituição, responsável desde a sua fundação, 
em 1947, por milhares de ações de destruição, assassinato e 
derrubada de governos constitucionais em todo o mundo.

Veja a seguir um manual que a agência norte-americana 
produziu nos anos 1980 para estimular e orientar a ação dos 
“Contras”, grupos de mercenários a soldo de Washington, 
criados com o propósito de inviabilizar a ação do governo 
sandinista, que havia derrubado as ditaduras pró-ianque da 
família Somoza, responsáveis pelo assassinato do líder nacional 
Augusto Sandino e que perduraram no país de 1936 a 1978. 
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Não cumprir as tarefas de 
manutenção de veículos e 

máquinas.

Esconder e estragar as 
ferramentas.

Jogar as ferramentas nos 
bueiros.
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Chegar tarde no trabalho.

Levar muito tempo para 
cumprir as tarefas.

Dar desculpa de que está 
doente para não precisar 

trabalhar.
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Deixar as luzes acesas.
Deixar as torneiras abertas.

Semear flores nas granjas do Estado.
Monopolizar e roubar os alimentos do Governo.
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Deixar abertos currais do estado.
Espalhar boatos.

Telefonar para hotéis e fazer reservas falsas de hospedagem.
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Derramar líquidos.
Roubar e ocultar documentos chaves.

Ameaçar o chefe por telefone.
Fazer ligações telefônicas com alarmes falsos de incêndios e 

outros delitos.
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Romper correntes elétricas.
Destruir livros.

Quebrar abajures e janelas.
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Pintar slogans antissandinistas.
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Cortar cabos de telefone.

Cortar cabos de sistemas de alarme.

Entupir vasos sanitários utilizando os seguintes 
procedimentos:

a. Molhar uma esponja.

b. apertar a esponja com uma corda até que fique seca.

c. retirar corda.

d. introduzir a esponja no tubo condutor onde a água flui até 
que  - quando a esponja começar a aumentar de tamanho – o 
tubo deixe de executar o deságue.



Jogar cravos nas calçadas e nas estradas.
Colocar cravos debaixo dos pneus dos veículos estacionados.

Jogar terra no tanque de gasolina.
Jogar água no tanque de gasolina.
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Cortar e perfurar o tapete dos veículos.
Quebrar os para-brisas e faróis dos veículos.

Cortar e perfurar os pneus.
Jogar terra no carburador e distribuidor dos carros.
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Perfurar a tampa das baterias elétricas dos carros.
Inverter as conexões dos cabos destas baterias.

Jogar cravos nas células das baterias.
Derrubar árvores nas estradas.
Colocar pedras nas estradas.
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Quebrar a bobina do distribuidor dos carros.
Cortar os cabos das bobinas.

Roubar a tampa do rotor.
Com um perfurador de gelo, destruir o radiador, o tanque de 

gasolina e os pneus.
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Destruir linhas de transmissão elétricas.
Fabricar um instrumento cortante capaz de perfurar os pneus 

mais resistentes dos caminhões.
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Técnica de fabricação de um coquetel Molotov.
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Informações sobre como perfurar um tanque de combustível 
com um perfurador de gelo.

Instruções para a incineração de tanques de combustível com 
coquetéis Molotov.
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