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conflito. O assassínio do Arquiduque Francisco-Ferdinando,

herdeiro do trono austro-húngaro, a 28 de junho de 1914, em

Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, motivou a

explosacirc.nica desde o princípio do século e no qual estavam

envolvidos também conflitos de interesses entre grandes potências

européias. O crime foi atribuído a uma conjura urdida na S

érvia, à qual a atilde.o enviou um ultimato em 23 de julho,

fazendo exigências descabidas e ofensiva à sua condiatilde.o de

Estado livre e soberano. Nccedil.ccedil.atilde.o em razAacute.ustria,

mudando bruscamente sua atitude conciliatória, declarou guerra à

Sérvia, precipitando os acontecimentos. No dia seguinte, a Rússia

mobilizou em parte os seus exércitos, como resposta aos

movimentos das forccedil.ordm. de agosto, os alemacirc.ncia contra

os russos. Dois dias depois estendeu-se à Franotilde.es franceses

haviam lanccedil.atilde.s em marcha para a FranAacute.ustria. de

outro a Rússia, a Franatilde.o. As operaotilde.es militares

desenrolaram-se em terra, no mar e pela primeira vez, no ar, em

território belga, e estenderam-se pela FranAacute.sia Menor e pelo

Extremo Oriente, até que em abril de 1917 os Estados Unidos da

América, reagindo à campanha submarina indiscriminada dos

germccedil.ccedil.ccedil.ccedil.ccedil.ocirc.nicos cordiais

relaotilde.es iniciadas ainda no período colonial. O primeiro ato



diplomático fora assinado em 8 de abril de 1815  um tratado de

alianccedil.ccedil.atilde. que restringia a liberdade marítima dos pa

íses neutros sensibilizou a opiniatilde.o de dar apoio à causa

aliada. Cada vez mais se complicavam os problemas oriundos da

guerra. Embora partidário da neutralidade absoluta, o Presidente

Wenceslau Braz nccedil.ccedil.ccedil.ados em navios mercantes,

incentivo a greves operárias e tentativas de mobilizaatilde.o das

colacirc.nica. Rompimento de relaotilde.es diplomáticas e

declaraatilde.o de guerra do Brasil. No dia 3 de abril de 1917, o Brasil

foi atingido inopinadamente por uma agressccedil.a, o navio

mercante brasileiro Paraná, de 6 mil toneladas, pertencente à

Companhia Comércio e Navegaatilde.o, foi torpedeado e posto a

pique. Na ocasiccedil.ados, como é de praxe entre os navios

neutros. Depois do torpedeamento ainda foram disparados cinco

tiros de canhccedil.ccedil.ccedil.ccedil.ccedil.ccedil.atilde.s e amigas

do continente americano. (...)" Outros navios mercantes nacionais

foram torpedeados, como o Tijuca, o Macau, o Acari, o Guaíba e

o Tupi, o que levou o Congresso, de pleno acordo com o Executivo,

a reconhecer pelo Decreto nccedil.ccedil.acirc.ncias materiais que

forccedil.otilde.es sofridas. Em um de seus discursos afirmou: "A

luta, inicialmente, circunscrita entre os impérios centrais e um certo

número de Estados europeus, perde o seu caráter primitivo para

assumir o aspecto de um conflito declarado entre os princípios da

democracia moderna e os princípios da velha autocracia

condenada." 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
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