


MISSÃO 1

MISSÃO 2

#ESTAMOSJUNTOSCAPITAO

Troque agora a sua foto do seu perfil em todas 
as suas redes sociais por este link que estou te 
enviando agora… Vamos fazer a nossa 
bandeira VERDE e AMARELA ser vista. Ela 
nunca mais será vermelha.

Grave e poste um vídeo nas suas redes sociais 
mostrando sua indignação das injustiças que 
estão levantando contra o presidente 
Bolsonaro e levante a bandeira de que agora é 
a hora do nosso povo fazer o seu papel no dia 
30 de Outubro. Garantir o governo que preza 
pela liberdade, princípios, família e Deus.

CLIQUE E ACESSE O SITE

MANUAL PARA OS INFLUENCIADORES:

Este é o nosso manual de combate para 
fazermos a nossa parte e elegermos o 
capitão Bolsonaro 22 agora no dia 30 de 
Outubro.

Siga à risca as missões que com sua ajuda 
nós iremos nos despedir dessa corja de 
bandidos.

https://fotoperfilbrasil.com.br/


MISSÃO 3
Crie um grupo no Whatsapp e adicione 
pessoas influentes assim como você para 
multiplicar o nosso movimento pelo Brasil e 
eleger o nosso capitão 22 no dia 30 de 
Outubro.

MISSÃO 4

CLIQUE E TENHA ACESSO AOS MATERIAIS

Monte um QG do capitão na sua casa. Essa é a 
oportunidade de você ter o seu próprio 
comitê de campanha e servir a sua 
comunidade com os materiais do capitão 
Bolsonaro 22.

MISSÃO 5

#TÔNAMISSÃO

Cumpra com as suas missões diariamente, 
fique atento a todos os comandos que a gente 
precisa para fazer com o batalhão e eleger o 
Bolsonaro 22.

CRIAR GRUPO WHATSAPP

https://web.whatsapp.com
https://forms.gle/BQy2vjQhabremNEv6


MISSÃO 7

CLIQUE E ACESSE

Participe do “Arrastão Digital” verificando os 
20 principais meios de comunicação do Brasil 
que ficam denegrindo diariamente a imagem 
do capitão Bolsonaro com mentiras. 

A missão é defender o Bolsonaro nesses 
canais que tem provocado narrativas 
inverídicas a respeito dele. Além disso, curta 
os comentários dos outros influenciadores 
que você conhece que estejam apoiando a 
verdade. 

As verdades estão aqui neste link:

MISSÃO 6
Coloque o material do capitão no status do 
seu whatsapp. Pegue apenas informações 
seguras e verdadeiras acessando o nosso 
canal do Telegram através deste link abaixo:

CLIQUE E ACESSE NOSSO CANAL DO TELEGRAM

#BOLSONARO22

https://t.me/jairbolsonarobrasil
https://t.me/jairbolsonarobrasil

