
QUEREMOS 

GUERRA!



Aflito com a imagem 

do governo e das forças 
armadas frente ao 
desastre da pandemia, o 
alto oficialato do 
exército, da marinha e 
da aeronáutica do 
Brasil decidiu criar uma 
guerra para desviar a 
atenção da população e 
tentar recuperar
algum moral. 



Generais do exército, 

almirantes da marinha e 
brigadeiros da aeronáutica 
estão em reunião 
extraordinária para decidir:

Com qual país entrar
em guerra

Que motivos usar para
convencer a população

Como começar o conflito

   1...

   2...

   3...



Vocês são esses 

militares, poderosos e 
influentes. No início 
da reunião, cada um se 
apresenta com sua 
patente e nome de 
guerra. Por exemplo:
 
...general Silva 
...almirante Santos 
...brigadeiro Souza

Generais são do 

exército, almirantes da 
marinha e brigadeiros 
da aeronáutica.



Todos concordam 

que a guerra é 
necessária, isso é 
ponto pacífico. Mas 
cada um tem suas 
próprias ideias a 
respeito dos três 
pontos de pauta.

Além disso, um alto 

oficial sabe que nunca 
está errado: acredita 
que suas sugestões 
sempre são as 
melhores e toda 
opinião contrária é 
bobagem desprezível.



Se algum ponto da 

discussão chegar a um 
impasse ou uma 
sugestão contrária 
parecer especialmente 
idiota, você pode 
convocar a OPINIÃO 
PÚBLICA. É um velho 
procedimento usado 
pelo alto oficialato 
para testar ideias e, ao 
mesmo tempo, 
sacanear com o moral 
uns dos outros.



Quando quiser enfrentar 

alguém com a OPINIÃO 
PÚBLICA, você se dirige
a um oficial (que não é o
autor da ideia) e faz uma 
pergunta do tipo

...O que um jornalista 
esquerdista diria dessa 
sugestão de invadir o
Uruguai, general Silva? 

...O que um deputado da 
oposição falaria dessa 
proposta de bombardear
Cuba, almirante Santos?



O oficial finge que é esse 

tipo de pessoa e a representa. 
Discursa ou faz perguntas para 
um quarto participante (que 
não é você nem o autor da 
ideia sendo discutida). 

...Mas de onde sairia a verba 
para essa invasão do 
Uruguai, general Pires, já 
que falta dinheiro até 
mesmo na saúde?

...Há estimativas de vítimas 
civis nesse bombardeio de 
Cuba, almirante Rodrigues?



Cabe a esse quarto 

oficial responder aos 
questionamentos e 
defender a ideia da 
maneira que achar melhor, 
como se fosse o porta-voz 
das forças armadas diante 
da OPINIÃO PÚBLICA.



Depois da defesa, 

todos avaliam se a ideia 
passou no teste da 
OPINIÃO PÚBLICA e se é, 
portanto, boa ou não. Se 
for considerada ruim,
ela é rejeitada 
imediatamente e seu 
autor perde um pouco de 
moral. Se for aprovada, 
quem a colocou em 
dúvida é que perde moral 
e  passa a ser visto como 
um invejoso das boas 
sugestões alheias.



O procedimento da 

OPINIÃO PÚBLICA pode 
acontecer várias vezes. 
Mas se um oficial usá-lo 
três vezes sem sucesso 
todos podem 
considerá-lo um imbecil 
e se recusar a 
representar outros 
personagens para ele.

Quando os três 

pontos de pauta e todos 
os detalhes forem 
decididos, a reunião 
acaba. É hora da guerra!
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