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RESUMO DAS TECLAS DE ATALHO

TECLADO

• Esc ou F8: abre a Janela de Saída

• Barra de Espaço: Pausa

• F1: abre/fecha a Ficha de personagem

• F2: abre/fecha a Janela de Pontuação

• F3: abre/fecha a Agenda

• F4: abre/fecha o Menu de jornal

• F5: abre/fecha o Menu de orçamento

• F6: abre/fecha o Menu de Opções de Som

• F7: abre/fecha o Menu Salvar

• F9: exibe o mapa militar/retorna à tela inicial

• F10:  exibe todo o mapa do mundo/retorna à tela inicial  (por  exemplo,  para
localizar todos os exércitos)

• F11: exibe/fecha mapas comparativos

• Teclas A-Z-E-R-T-Y ou Q-W-E-R-T-Y (dependendo do teclado): altera o modo
de  tempo  para,  respectivamente:  lento,  normal,  avançar,  avançar  para  a
próxima petição, avançar um dia, avançar uma semana, avançar um mês.

• Teclas de setas: move o mapa

• Teclas Page Up e Page Down: mais zoom/menos zoom
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MOUSE

• Clicando  na  roda  do  mouse  com o  cursor  sobre  o  mapa:  As  próprias
posições de mais zoom no mapa no primeiro nivel de ícones 2D. Esta posição
é particularmente útil em confrontos armados, pois permite visualizar todas as
unidades militares no mapa (mesmo unidades remotas) e facilmente selecioná-
los pois eles são representados como ícones 2D.

• Quadro de seleção no mapa: seleciona todas as unidades militares presentes
no solo dentro do quadro de seleção

• Quadro de seleção no mapa + tecla CTRL:  seleciona todas as unidades
militares no solo e nos edifícios no quadro de seleção

• Botão direito do mouse:

– em um país estrangeiro/uma das suas regiões/em suas cidades: abre o
menu de ação para o país estrangeiro/região/cidade (apenas para jogador
Chefe de Estado), bem como o menu de exibição para o mapa e quaisquer
filtros

– em uma de suas unidades militares: abre uma janela com informações de-
talhadas sobre a unidade

– em uma caixa de texto com um número ou uma porcentagem modificável:
exibe o número/porcentagem de acordo com a área clicada (com o mí-
nimo correspondente ao limite esquerdo e o máximo para o limite di-
reito da caixa). O número também pode ir para cima ou para baixo rolan-
do a roda do mouse.

Nota para a versão MAC: Se você não tem nenhum botão de roda
do mouse para clicar, você pode emulá-lo com a tecla [ALT] + botão
esquerdo do mouse.

Da mesma forma,  se você  não tem a roda do mouse,  você pode
ampliar  o mapa com as teclas [ALT]+[SETA PARA CIMA] e [ALT]+
[SETA PARA BAIXO] ou, alternadamente com as teclas [PAGE UP] e
[PAGE DOWN]

Note que você pode centralizar a visualização do mapa em
seu país clicando no pequeno destino exibido no canto da sua foto.
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INSTALAÇÃO E PRIMEIROS PASSOS

INSTALAÇÃO E PRIMEIROS PASSOS

O instalador irá iniciar automaticamente e lhe dará várias opções. Selecione
Instalar  Power & Revolution e a instalação irá começar.

Se a notificação de inserção automatica estiver desativada, abra o DVD no
Desktop,  em seguida abra  o  arquivo  Autorun e  clique duas  vezes  em Autorun  ou
Autorun.exe para iniciar a instalação. Siga as instruções na tela.

INSTALANDO ATUALIZAÇÕES   TÉCNICAS

Pode haver melhorias ao jogo, incluindo correções para problemas menores,
características  adicionais  e  atualização  de  dados.  Estas  melhorias  podem  ser
integradas ao software embora um patch já esteja disponível em nosso site.

Se você estiver  conectado à  internet  cada vez que iniciar  o  programa,  o
programa procura automaticamente essas atualizações. Após a sua confirmação, as
atualizações serão baixadas e instaladas.

AVISO DE EPILEPSIA

Leia antes de você ou seu filho jogar um jogo de video.

Algumas  pessoas  são  suscetíveis  a  ataques  epiléticos  e  podem  ficar
inconscientes com a visão de determinados tipos de luzes piscando ou fenômenos
comuns.

Essas se  expoem a riscos  quando vêem certas imagens  de televisão ou
quando elas jogam certos jogos. Esse fenômeno pode vir à tona mesmo se a pessoa
não tem sintomas ou nunca teve um ataque epilético.

Se você ou um membro de sua família já mostrou sintomas relacionados à
epilepsia(convulsão ou perda de consciência) na presença de estimulação luminosa,
consulte um médico antes de jogar um jogo.

Aconselhamos os pais a serem vigilantes enquanto seus filhos jogam video
games. Se você ou seu filho mostrar sinais de tontura, problemas de visão, olho ou
musculares, espasmos, perda de consciência, problemas de orientação, movimentos
involuntários ou convulsões, pare de jogar imediatamente e consulte um médico.
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INTRODUÇÃO AO JOGO
Em Power & Revolution, você joga com um ou mais chefes de governo ou de

estado (presidente, rei, primeiro ministro) ou um ou mais adversários politicos de um ou
mais países que você escolher no início.

Como chefe de estado:

Você  pode  agir  em  todos  os  domínios  econômicos,  sociais,  militares,
nacionais, estrangeiros, ecológicos e assim por diante. Todos os países do mundo são
representados com suas próprias variáveis e modos de operação.

Mais de mil ações estão disponíveis nos diferentes ministérios do jogo. Eles
refletem os diferentes modos de operação de cada país.

Há ações que você pode executar diretamente (como demitir um ministro, a
criação de uma usina solar, ordenar uma investigação do serviço secreto, elaborar uma
plataforma eleitoral). Há também projetos de leis que você pode propor, mas que o
Parlamento terá que votar em regimes democráticos, é claro (como alteração na taxa
do IVA, o aumento da idade de aposentadoria, exceto partidos politicos, o aumento do
salário mínimo, e alterando o mandato do chefe de estado).

Você também pode gerenciar sua agenda a fim de satisfazer muitas figuras
bem  conhecidas:  chefes  de  organizações  influentes(  por  exemplo,  sindicatos,
associações, instituições religiosas), parentes ( seus pais, cônjuge, médio, chefe de
segurança), chefes de estado estrangeiro, figuras internacionais ( Papa, o secretário
geral da ONU, estrelas internacionais). Através desses encontros, você pode negociar
acordos  sociais,  concluir  acordos  militares,  assinar  grandes  contratos  econômicos,
corromper  os  tomadores  de decisão,  enganar  as  personalidades  da mídia  e  muito
mais.

No mapa mundial ou mapas da cidade, você pode mover operações militares
ou policiais manobrando suas unidades. Você também pode construir uma série de
edifícios, gerenciar cada uma de suas regiões e mover satélites ao redor. O serviço
secreto é inestimável para combater forças opostas e líderes de operações especiais
(por exemplo, desestabilizar o regime, assassinatos, sabotagem). 

Antes  de  tomar  uma  decisão,  você  pode  se  informar  lendo  o  jornal  da
semana, encomendar pesquisas e consultar os mapas interativos e todos os tipos de
gráficos.

As estratégias das muitas personalidades do jogo, notavelmente de chefes
de estado dos outros países, são gerenciadas pelo computador. Essas estratégias são
uma fusão de várias configurações e de seu perfil psicológico em particular.

Por último, você terá que enfrentar uma série de problemas que poderiam
ameaçar  seu deficit  orçamentário  de  poder,  revoltas  populares,  desastres  naturais,
ataques terroristas, conflitos internacionais, guerra econômica . . .

E além disso você vai ter que ficar no poder!
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Como um adversário politico:

A oposição pode ser legal ou illegal e pode conter um exército ou não.

• Lider do partido político

Os partidos políticos de cada país do mundo são transcritos no jogo com
suas  tendências  políticas,  representação  parlamentar  e  os  resultados
eleitorais. Os jogadores escolhem seu personagem e tentam tomar o poder.
Com o orçamento do partido,  os jogadores têm várias ações disponíveis:
Eles podem iniciar  campanhas de financiamento para aumentar  a receita,
financiar  células  violentas  susceptíveis  de  intervir  em  confrontos  de  rua,
comprar urnas para ajudar a tomar as melhores decisões, repartir subornos,
contratar  detetives  para  obter  informações  em figuras  influentes  ...  Como
líder, você toma as decisões mais importantes do partido: dar instruções de
voto em relação às propostas de lei, enviar militantes para protestar nas ruas,
incitar grupos, sindicatos ou associações para se opor ao poder através de
ações de protesto (greve, protestos, bloqueios ...), criticar as ações do chefe
de estado na mídia...

• Candidato as eleições

O método mais tradicional de alcançar o assento superior do estado é ganhar
as eleições democráticas. Uma campanha de eleições é longa e requer muita
atenção:  o  candidato  deve  projetar  a  melhor  plataforma  para  ganhar  a
lealdade, ir de reunião em reunião, maximizando paradas da turnê de acordo
com  resultados  locais,  gerenciar  o  orçamento  da  campanha,  tentar
conquistar  figuras influentes,  participar  de debates televisivos, capazes de
mudar  o  equilíbrio  no  último  minuto.  O jogo  inclui  um cenário  específico
dedicado as "eleições presidenciais americanas de 2016".

• Um plano nas sombras

A oposição também pode ganhar o poder pelo descrédito do atual chefe de
Estado na esperança de que ele/ela seja removido e que novas eleições
sejam  realizadas.  A  oposição  também  pode  se  juntar  a  pessoas  em
proximidade com o poder,  a fim de tentar  um golpe militar  ou criminal.  À
frente  das  revoltas,  eles  dão  instruções  e  manipulam  os  insurgentes,  os
hooligans, ou extremistas armados no terreno. Finalmente, eles podem optar
por ilegalidade e se envolver em combate armado.
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• Líder de uma organização ilegal

Como chefe de uma organização terrorista (ou vários) em seu próprio solo,
os jogadores tentam tomar o poder pela força, para normalizar ou para obter
a independência das regiões controladas. Suas possibilidades de ação são
grandes:  operações  de  recrutamento,  contratar  mercenários  profissionais,
comprar armas no mercado negro, acordos com países, partidos políticos ou
outras organizações terroristas, a fim de receber financiamento, combatentes
ou equipamentos de guerra, solicitar intervenções da ONU através de nações
amigas,  se  infiltrar  em  círculos  de  poder  por  tentativas  de  golpe  ou
assassinatos  de  políticos,  redes  seguras  contra  inimigos  dos  serviços
secretos,  iniciar  protestos  pacíficos,  insurreições  de  gatilho  através  da
manipulação  política,  iniciar  guerras  civis,  comando  e  rebeldes  armados
diretos...

• Senhor da guerra

Os jogadores podem conter um exército de guerra real no início do jogo ou
desenvolver  um  ao  longo  do  tempo,  que  pode  ser  usado  em  áreas
contestadas. Os jogadores controlam todas as manobras militares, no mapa
global do país, mas também a nível local durante cada captura da cidade.
Mesmo que estes exércitos  sejam menos poderosos,  eles são difíceis  de
localizar quando permanecem na sua área de origem e quando eles mudam
frequentemente de posição. Se os jogadores conseguirem derrubar o palácio
presidencial  na capital  ou obter  a independência em regiões sob controle
presidencial, tornam-se então um novo líder global.

MENU DE BOAS-VINDAS

Existem vários botões diferentes no menu de boas-vindas...
• "Simulação  Mundial"  Inclui  mais  de  175  países  disponíveis  e  cerca  de  20

cenários.

• O modo "Tutorial" vai interativamente mostrar a você o funcionamento principal
do jogo jogando como chefe de estado, guiando você até o inicio do jogo.

• Os Bônus dá a você escolhas diferentes.

– Modding: um complemento que você pode obter no site do jogo a partir da
Steam. O complemento modding permite que você crie ambientes e cená-
rios (mods), para reproduzir e compartilhar com outros jogadores.

– Personalização  do  jogo:  esta  é  uma  ferramenta  onde  você  define  os
parâmetros para personagens e grupos no jogo, para anexar imagens a
eles, por exemplo, para tornar mais realista. Para obter mais informações,
vá ao capítulo dedicado a esta ferramenta no final do manual.

– O modo "Quiz" é um jogo que testa seus conhecimentos em várias discipli-
nas.
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– Na janela de pontuação,  a classificação de diferentes células permitem
que você selecione o tipo de pontuação para ver. Você pode exibir sua
própria pontuação ou a classificação de todos os jogadores pela conexão
com a internet.

– Finalmente, você pode acessar o manual do jogo e os créditos.

• As Opções permite ajustar diferentes gráficos, som e configurações baseadas
no jogo.

– Opções de Gráfico: Por padrão, as configurações gráficas são definidas de
acordo com a qualidade do seu computador e da sua placa gráfica, mas
eles ainda podem ser modificados. Se as telas gráficas no jogo ficarem
lentas (por exemplo, durante a fase de guerra no jogo), você pode tentar
diminuir os níveis de detalhe para melhorar o desempenho. Da mesma for-
ma, se o jogo tiver problemas com a RAM ou deixar de funcionar, reduzir
os níveis de detalhe permite que o computador utilize menos recursos grá-
ficos.  As  opções  gráficas  também permite  a  possibilidade de jogar  em
modo "janela" e com uma interface para uma tela grande. Não se esqueça
de salvar as alterações para que quaisquer modificações não sejam perdi-
das.

– Opções de Som: Você pode definir vários níveis de volume no jogo.

– Opções do Jogo: Você pode definir vários formatos de exibição (Celsius ou
Fahrenheit,  Quilômetros ou  Milhas...),  você  pode  optar  por  enviar  sua
pontuação  para  o  site  do  jogo,  ativar/desativar  “Multi-Ordens”  para
unidades  militares  que  se  refere  à  possibilidade  de  combinar
automaticamente  várias ordens às  suas  unidades  militares  (consulte  o
capítulo  “Preparando  unidades  do  exército  e  da  policia”  para  mais
detalhes), ativar save automático em vários intervalos disponíveis.

No planeta girando à direita, você pode selecionar diretamente uma nação,
clicando sobre ela e escolher jogar como chefe de estado ou um adversário politico.
Você  também  pode  clicar  nos  ícones  de  conflito  e  jogar  com  os  principais
protagonistas.  Uma  vez  confirmada,  estas  escolhas  permite  que  você  acesse
diretamente a janela de configurações do jogo (veja o capítulo relevante). Para girar o
planeta por sua vez, clique com o botão direito sobre ele e segure enquando move o
mouse.

Agora descreveremos o modo Tutorial e o jogo Quiz em mais detalhes antes
de passar para o jogo em si.
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MODO “TUTORIAL”

INTRODUÇÃO

Este modo permite a você descobrir rapidamente o jogo em sua totalidade,
iniciando-o a seus principais mecanismos como chefe de estado.

Neste modo, você é acompanhado pelo professor de geopolítica que aparece
em videos diferentes durante todo o seu aprendizado. O professor irá definir objetivos
para serem alcançados.

Esses  objetivos  são  divididos  em  fases.  Cada  fase  são  guiadas  por
mensagens de textos e transmitidos em uma faixa na parte inferior da tela e por uma
seta amarela piscando que aponta para a área que deve ser clicada.

A qualquer momento, você pode reproduzir o video, apenas clicando sobre
ele.
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ELEMENTOS ESPECÍFICOS DA TELA

1. Professor

2. Seta de Ajuda

3. Ajuda de Banda
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MODO ”QUIZ”

INTRODUÇÃO

No Quiz, você pode responder a vários conjuntos de perguntas.

Você pode escolher entre três modos de jogo.
• Jogo Rápido: Selecione o Quiz que você deseja jogar!

• Desafio: Escolha o tipo de desafio que você desejar—"Sem Erros", onde você
responde muitas perguntas sem cometer erros ou "Time Attack"— onde você
responde rapidamente as perguntas com as respostas certas no tempo certo.

• Jogo Personalizado: Escolher três temas entre os temas propostos. Definir o
número de questões e seu nível de dificuldade.

Na parte esquerda da tela são exibidas as informações referentes a
cada quiz:

• O nível  necessário;  seu nível  de  jogador,  exibido  no canto  superior  direito.
Deve ser maior ou igual ao nível de teste para poder jogar.

• Os temas tratados

• O número de perguntas

• A duração (o número de segundos que você tem que jogar  no quiz).  Esta
duração pode ser ilimitada.

• Os bonus:  O  número  de  pontos  que  você  pode  ganhar  no  quiz  que  será
adicionado à sua pontuação total do jogador. Você não pode acumular pontos
fazendo o mesmo teste várias vezes. No entanto pode melhorar sua pontuação
de teste para tentar obter o número máximo de pontos.

• Sua pontuação para este quiz.

Para iniciar o teste, clique em <OK>.
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INTERFACE

A interface que especifica o Quiz e seus elementos:

1. O tema e o nível de dificuldade que você selecionou.

2. A pergunta, com o seu número e o total de perguntas.

3. As respostas sugeridas.

4. O cronómetro que serve como uma contagem regressiva e limita o tempo
de resposta de uma pergunta ou Quiz.

5. A pontuação do Quiz, ou número de pontos de bonus ganhos.
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PROCESSO

A primeira pergunta é exibida com quatro respostas. Selecione uma delas e
confirme a sua escolha, clicando no botão <Próximo> que irá para o cronômetro.

Para algumas perguntas, as repostas serão substituídas por um mapa. Você
terá que selecionar um elemento do mapa (país,  região ou cidade, dependendo da
pergunta). Então clique em <Próximo>  para  confirmar  sua resposta.  Você também
pode mover o mapa,  mantendo o botão direito do mouse pressionado,  ou com as
teclas de seta do teclado. Você pode ampliar o mapa usando a roda do mouse.

Cuidado, algumas perrguntas tem mais de uma resposta certa. Se este for o
caso, selecione as respostas apropriadas antes de confirmar.

Uma  vez  que  sua  seleção  for  confirmada,  as  respostas  aparecerão
automaticamente. Então clique novamente em <Próximo> para ir a próxima pergunta.

Se  você  não  tem  tempo  para  responder,  a  resposta  certa  aparecerá
automaticamente. Então você irá para a próxima pergunta.

Ao final  do Quiz,  você pode ver  o número de respostas certas que você
acertou e a sua pontuação. Para sair do teste a qualquer momento, clique no botão
vermelho no canto superior direito.
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“SIMULAÇÃO DO MUNDO"

O menu de Simulação do Mundo permite iniciar um novo jogo e carregar um
jogo salvo.

• A opção de carregar um jogo salvo o levará para um menu onde você pode
selecionar um jogo. Seus jogos são listados em ordem cronológica. Selecione
o jogo que você deseja carregar e clique em <OK>.

• Para iniciar um novo jogo, acesse a janela de seleção do jogo.

JOGO

No painel, "Selecione um jogo", selecione o cenário que você deseja jogar.

Alguns cenários definem objetivos específicos a atingir dentro de um certo
tempo. Outros são contextos políticos.  O cenário "Governos 2016 Modo Livre",  por
exemplo propõe que você jogue em qualquer país do mundo em 1ª de Janeiro de
2016, com o único objetivo de se manter  no poder tanto tempo quanto possível;  o
cenário, "Oposição Democrática 2016 Modo Livre" propõe que você se dirija a qualquer
partido político de oposição do mundo sem um limite de tempo definido com o objetivo
de se tornar chefe de Estado.

Dependendo do seu sucesso, cada cenário pode ganhar pontos (ver “Detalhe
de Pontuação” abaixo). Dependendo do número de pontos ganhos, você poderá subir
de nível  e assim ter  acesso a novos cenários.  Você precisa de 1.000 pontos para
alcançar o cenário nível 2 e 10.000 pontos para alcançar o cenário nível 3.

No canto superior direito do painel, há um resumo do seu nível e pontuação.
Você também pode criar e selecionar outro jogador lá.

Uma vez que você selecionou o cenário,  clique em “OK” para acessar o
painel de configurações do jogo.
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TELA DE CONFIGURAÇÕES

Uma vez que você selecionou o cenário,  clique em “OK” para acessar  o
painel de configurações do jogo

Neste painel, você pode:
• Escolher os personagens: a primeira tela será aberta na qual você seleciona

um país ou grupo terrorista. Em seguida, na segunda tela, você pode escolher:

– jogar como um chefe de estado ou personagem clicando em uma das fo-
tos

– jogar  como um oponente  democrático  ou partido  político,  selecionando
uma célula na lista ou clicando em uma parte do parlamento, em seguida,
o líder do partido

– jogar como uma organização terrorista ou um líder da organização

• Mudar personagem clicando na foto.

• Mudar seus nomes e sobrenomes
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• Configurar seu jogo usando os cursores para as seguintes áreas:

– Dificuldade: O jogo tem três níveis de dificuldade: iniciante, experiente e
professional. No nível iniciante, você receberá conselhos do Professor e
opiniões  de  seu  partido  politico  sobre  as  leis  que  gostaria  de  propor.
Quanto maior o nível, mais difícil será criar a classificação em termos de
popularidade  e  ser  o  mais  forte  dos  inimigos  militares.  O  nível  de
dificuldade  opera  em  uma  série  de  fatores,  por  exemplo,  sobre  a
relevância das leis introduzidas pelo chefe de estado quando você joga a
oposição ou a aceitação de acordos de normalização e de independência
pela inteligência artificial.

– Desastres:  Este  nível  permite  ajustar  a  probabilidade  de  catástrofes
naturais  e  provocadas  pelo  homem.  Quanto  maior  for,  mais  desastres
ocorrerão no planeta. O nível mais baixo, não haverá nenhuma catástrofe.
Colocando o cursor no meio irá configurá-lo no modo realista.

– Belicismo: Este nível permite ajustar a probabilidade de guerras entre as
nações e seu grau de aceitação pelo povo. Quanto maior for, maior será a
frequencia  de  guerras  provocadas  pelos  países  usando  inteligência
artificial. Um nível mais alto significa também que as pessoas terão menos
reações negativas em relação a atitude do belicismo do seu governante.
No nível mais baixo, a inteligência artificial não pode desencadear uma
guerra entre as nações e o mundo será completamente pacífico, exceto
para as guerras que foram inicializadas com o jogo. Colocando o cursor no
meio você irá configurá-lo no modo realista.

– Terrorismo: Este nível permite ajustar o grau de atividade terrorista não
estabelecida em terreno militar. Quanto maior for, mais ataques terroristas
acontecerão  com  frequência.  O  nível  mais  baixo,  não  haverá  muitos
ataques terroristas. Colocando o cursor no meio voce irá configurá-lo no
modo realista.

– Agitação: Este nível permite ajustar o grau de reatividade das pessoas e
grupos sociais para ações impopulares por seu governante. O nível mais
elevado  significa  uma  maior  amplitude  de  manifestação,  protestos  e
greves. Colocando o cursor no meio você irá configurá-lo no modo realista.

NOTA: Para salvar os pontos do jogo na internet e aparecer no ranking do
jogo, você precisa jogar no modo realista, ou seja, os cursores para todos os
desastres,  belicismo,  terrorista  e  manifestação precisam estar  na posição
intermédia.  As  Pontuações  serão  gravadas  não  importando  o  nível  de
dificuldade que você escolher.  Além disso,  se  você não estiver  no  modo
realista, você ainda pode gravar seus pontos como JOGADOR (número de
jogos, pontos de perfil, etc).

• Selecione a velocidade do jogo, a moeda exibida no jogo, e se os caracteres
são os mesmos para cada jogo ou diferentes e aleatórios.

Uma vez feitas todas as seleções, clique em <OK> para iniciar o jogo.
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CÁLCULO DE PONTUAÇÃO

Cenário "Livre"
O resultado é a soma de vários elementos.

A pontuação no cenário "livre" ("Governos 2016 Modo Livre"), por exemplo, é
composta principalmente do "bônus de popularidade cumulativa", que é a soma dos
índices de popularidade diárias que são acima do que eram no início do jogo.

O outro componente importante da pontuação é um cálculo com base no
número de países alinhados com o país do jogador quando jogar como um chefe de
Estado. Quanto mais o jogador concorda com as outras nações do mundo, maior será
a pontuação. Os outros componentes da pontuação são os bônus pelos números de
leis  aprovadas  no  Parlamento,  os  bônus  por  anos  passados,  bônus  pela  agitação
causada jogando como oposição e vários bônus adquiridos durante o jogo.

Pontuação com Objetivo
No modo missão, onde existe um tempo, a pontuação é definida. É a nota

que é exibida na planilha de detalhes da missão. Cada vez que você realizar a mesma
missão com um país  diferente,  você irar  obter  o bonus da missão novamente.  No
entanto, se você repetir uma missão já ganha com o mesmo país, você não irar ganhar
os pontos extras.
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DESCRIÇÃO DA INTERFACE DO JOGO

DESCRIÇÃO GERAL

O mapa ocupa a parte inferior da tela.

No canto inferior direito existe a caixa de mini-mapa, que você pode clicar e
mover rapidamente para o ponto selecionado. Esta  caixa também mostra a data do
jogo e tempo, ícones para gerenciar a passagem do tempo, em particular, um modo de
movimento lento (velocidade adaptada para o progresso das batalhas de cidades) e
exibe os mapas no modo ícones. O botão <+> permite que você configure a interface
avançada (veja abaixo).

Na parte inferior da tela, os botões permitem acessar diferentes ministérios
se jogar como chefe de Estado ou diferentes menus de gerenciamento, se jogar como
oposição. O último botão é para os personagens e grupos do jogo. O botão <+> você
configura a interface avançada (veja abaixo).

No  lado esquerdo,  fotos  de personagens  aparece,  indo a  partir  da  parte
superior da tela para a parte inferior. Esses personagens tem algo a dizer  a você ou
uma reunião com você.

Do lado  direito  um  "telex"  onde  eventos  importantes  no  mundo  são
transmitidos (conflitos, contratos, dirtúrbios internos, desastres, etc), bem como jornais.

No canto superior direito da tela está sua fotografia que lhe permite acessar
seu desktop com o seu índice de popularidade, a foto e a classificação de popularidade
do chefe de Estado se jogar como oposição, e a bandeira de um país ou região, se
tiverem sido selecionados no mapa.  O pequeno ícone "conflito"  abre  um menu de
conflitos que dizem respeito a seu país ou o país selecionado no canto superior direito.

Na parte superior do centro fica a área de exibição dos “emoticons”. Estes
“emoticons” resumem as reações e opiniões das pessoas a respeito de suas ações e
eventos. Eles afetam o seu índice de popularidade.

No modo multi-países, as fotos dos diferentes personagens selecionados são
exibidos no canto superior esquerdo.
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1. mini mapa com ícones de exibição do mapa

2. ícone do tempo

3. area dos emoticons

4. sua popularidade

5. acesso ao desktop

6. ficha informativa sobre o chefe de estado se jogar como oposição

7. acesso a página do país/região selecionado

8. solicitações dos personagens

9. telex

10.  botões dos ministérios/menus de gerenciamento da oposição

11. botão dos grupos e personagens

12. exibição de vários países e personagens
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O MAPA

Movendo o Mapa 3D
O jogo começa com o mapa do mundo centrado no país que você selecionou

ou a zona geográfica apropriada para o cenário atual.

Para mover o mapa, mantenha o botão direito do mouse pressionado e mova
o mouse ao redor. Ou se preferir você pode usar as teclas de seta do seu teclado.

Para zoom, use a roda do mouse ou os botões Next Page e Previous Page.
Note que quanto mais zoom, mais detalhes serão mostrados no mapa. Dependendo da
importância dos locais a serem exibidos, as cidades e outros edifícios começarão a
aparecer em 3D em um certo nível de zoom.  

Ao clicar sobre o botão do meio do mouse, o zoom no mapa começa com os
ícones 2D em primeiro nível.  Esta exposição é particulamente útil  para o confronto
armado, pois permite que você visualize todas as unidades militares no mapa (até
mesmo  unidades  isoladas)  e  para  selecionar  facilmente  eles,  como  eles  são
representados nos ícones 2D.

Nota para a versão MAC     : Se você não tem nenhum botão de roda
do mouse  para clicar,  você pode emulá-lo  com  as teclas [ALT] +
botão esquerdo do mouse.

Da mesma forma,  se você  não tem a roda do mouse,  você pode
ampliar o mapa com as teclas [ALT]+[SETA PARA CIMA] ou [ALT]+
[SETA PARA BAIXO]  ou alternativamente, com o botão [PAGE UP]
ou [PAGE DOWN].

Note que você pode centralizar a visualização do mapa em seu país clicando
no pequeno alvo que está no canto da sua foto.

O Mini Mapa
Você pode chegar a qualquer lugar do mundo com apenas um clique do

mouse. Esta opção é muito prática se você quiser  ir  ao outro lado do  mundo.  Um
pequeno alvo no mapa indica o lugar onde você está no mapa 3D.

Você também pode aumentar o zoom no mini mapa com a roda do mouse.
Você pode se movimentar,  mantendo o botão direito do mouse pressionado, assim
como no mapa 3D.  

Ao clicar  no  botão  "+",  você  amplia  o  mini  mapa  (e  abre  a  interface  de
gerenciamento avançado, veja abaixo).  O mini mapa implantado permite uma visão
geral das tropas e seus movimentos, bem como a evolução no campo de batalha.
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Locais exibidos no mapa

Existem vários tipos de locais:
• cidades

• bases militares: terrestre, naval, aérea, comunicação, espaço

• campos:  campo  militar  para  o  exército  regular  ou  organização  terrorista,
campos de refugiados

• infra-estruturas: linhas de trem bala, gasodutos, portos, aeroportos civis, usinas
nucleares,  poços  de  petróleo,  fábricas  no  mar,  depósito  de  gás,  parques
eólicos, e estações de energia solar.

• locais naturais: vulcões e montanhas

• locais históricos e culturais (simbolizados por uma câmera)

• locais específicos (por exemplo, o Pentágono, o Vaticano, etc.)

Cada elemento do mapa está associado a um ícone específico.  Clicando
sobre ele faz com que uma célula de informações apareça.

Selecionando Países / Regiõese boletim de
informação

A cor da borda do país em que o cursor do mouse estiver colocado mostra a
qualidade da relação que você tem com esse país: se for verde (2 níveis) relação boa,
se for vermelho (2 níveis) a relação não é boa, e se for cinza a relação é neutra. A cor
azul corresponde aos seus territórios.

Clicando uma vez em um país fará com que a sua bandeira apareça no canto
superior direito da tela.  Clicando nesta bandeira exibirá uma janela de comparação
entre o seu país e o país selecionado.

Nesta janela, você pode encontrar:
• A foto do chefe de Estado do país selecionado: Ao clicar nele, a folha do chefe

de estado vai  abrir  e você pode organizar  uma reunião, se estiver  jogando
como um chefe de Estado

• Em alguns casos uma <nota musical> permite que você ouça o hino do país

• Uma lista de informações politicas, econômicas e militares

• Barras  de  comparação  de  quadros,  incluindo  índice  de  desenvolvimento
humano (IDH)

Este índice IDH é calculado anualmente pelo programa das Nações Unidas
para o desenvolvimento (PNUD) e é baseado em três elementos: expectativa de vida
ao  nascer,  escolaridade  (cálculo  com  base  na  taxa  de  alfabetização  e  matricula
escolar), e as receitas medidas pelo PIB por habitante. O valor do IDH é sempre entre
0 e 1. Quanto mais perto de 1, melhor.
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Clicando uma segunda vez no mesmo país ou  em uma das regiões será
exibido a bandeira da região no canto superior  direito.  Ao clicar  neste exibirá uma
janela com informações da região selecionada.

O pequeno alvo visível nas bandeiras lhe permite centralizar o mapa no país
ou região em questão. O ícone de conflito, se presente, vai abrir um menu dos conflitos
deste país.

Menu do botão direito
Ao clicar  no  mapa  com  o  botão  direito  do  mouse,  menus  de  diferentes

contextos serão exibidos dependendo da área selecionada. Este menu do botão direito
do mouse é apenas um atalho: todos os elementos de gestão exibidos na tela também
podem ser acessados de outros botões, incluindo nos ministérios e na Interface de
gerenciamento avançada (veja abaixo a seção sobre a “Interface de gerenciamento
avançada”).  

Alguns exemplos como Chefe de Estado: Se você selecionar um país, pelo
botão  direito  você  pode  marcar  uma reunião  com  seu  chefe  de  estado.  Se  você
selecionar uma das regiões de seu país, você pode iniciar uma construção. Se você
selecionar uma das cidades, você pode criar um festival.

Menu de Exibição do Mapa
Qualquer  área que você selecionar,  no  menu do botão direito  do  mouse

sempre será exibido um submenu com diferentes tipos de mapas e filtros para exibir ou
ocultar diferentes tipos de elementos.

Há também ícones localizados na parte inferior do mini mapa que você pode
usar para ir de um lugar para o outro.

Aqui está uma descrição dos diferentes tipos de mapas:
• Mapa Normal: Este mapa mostra todos os elementos com base no nível de

zoom e sua importância. Em  3D e o primeiro nível dos ícones 2D – acessível
clicando no trackball -.  Todos os elementos são exibidos sem exceções (a
menos que 2 elementos estejam muito próximos um do outro e os ícones não
podem ser exibidos). Este mapa também está acessível através da  tecla de
função F12.

• Map  a  de  infra-estrutura:  Este  mapa exibe  todas  as  linhas  de trem de alta
velocidade,  gasodutos,  portos,  aeroportos  civis,  plantas  de  energia  (usinas
nucleares,  poços  de petróleo,  etc)  dos  seus  países  selecionados  no canto
superior direito, independentemente do nível de zoom e do país selecionado a
partir do canto superior direito.
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• Mapa  de  jogo  guerra:  Mostra  as  posições  de  todas  as  unidades  militares
(unidades  móveis,  bases  militares   ou  acampamentos,  cidades  que  têm
exércitos), bem como as dos países selecionados no canto superior direito da
tela, em qualquer nível de zoom. Em cada uma dessas unidades, a bandeira
relevante da unidade é mostrada, bem como uma barra de medição que indica
o  seu  nível  de  defesa.  Note  que  a  barra  do  medidor  de  bases  militares
estrangeiras só aparecem se você combatê-las. Este mapa também pode ser
acessado pressionando a tecla de função F9.

• Economia e mapas de alinhamento estratégico: Estes dois modos mostram os
alinhamentos militares e econômicos (o estado de suas relações) que seu país
tem com os outros países do mundo. O código de cores utilizado é detalhado
na legenda que é mostrada na parte inferior do mapa. Sua cor é azul.

• Mapa de Comparaçao: Permite que você compare todos os países de acordo
com o critério que você selecionar em uma lista de temas. A legenda aparece
sempre  ao  lado  do  mapa  com  os  valores  numéricos  correspondentes  ao
código de cores. Se você clicar em um país no mapa, o ranking vai aparecer
nesse país. Este mapa pode ser acessado pressionando a  tecla de função
F11.

• Mapa Eleitoral:  exibe as regiões de seu país de acordo com os resultados
eleitorais nessas regiões com cores diferentes: ao clicar em uma região, um
gráfico de pizza dos resultados eleitorais por partido político irá aparecer.

• Mapa Meteorológico: Mostra a temperatura e precipitação em tempo real de
todos  os  países  do  mundo.  Neste  modo,  todos  os  ícones  dos  locais
desaparecem.

• Mapa em tela cheia: mostra o mapa de todo o mundo. Este mapa também
pode ser acessado pressionando a tecla de função F10.

Note que para voltar à visualização anterior, você pode selecionar novamente
o tipo de mapa já exibido.

INTERFACE  DE  GERENCIAMENTO
AVANÇADO

No mini mapa e à direita dos botões do ministério se estiver jogando como
chefe  de  Estado,  há  dois  botões  <+>  que  abrem  a  Interface  de  Gerenciamento
Avançado.

O botão à direita dos ministros exibe todos os ícones do ministério na parte
inferior da tela, desse modo você pode acessá-los diretamente. Para voltar ao modo de
botão grande, clique no <+>.

A interface  de  gerenciamento  avançada  do  mini  mapa  permite  que  você
estenda o mini mapa, que é prático durante as fases de Guerra. Ele também permite
que você abra os ícones do menu Gestão e Militar.

Você  pode  manter  o  mini-mapa  aberto  e  fechar  o  menu  de  ícones  de
gerenciamento clicando no botão ↔.
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• O modo Gerenciamento, permite exibir informações sobre o país selecionado
ou região e executar ações contextuais.

• O modo Militar  (ativado para a exibição de "guerra" ) mostra as tropas do país
ou região selecionado. Você pode dar ordens neste modo.

A interface de gerenciamento avançado apresenta vários quadros. O primeiro
quadro indica o que você selecionou. O Segundo quadro mostra o que inclui na sua
seleção (dados econômicos  ou tropas  militares).  O terceiro quadro  reúne todas as
ações que você pode realizar nesta opção.

No  modo  militar,  três  botões  permitem  selecionar  suas  tropas  de  forma
diferente. O primeiro botão permite selecionar/desmarcar todas as tropas que você tem
no mundo. A segunda, para selecionar/desmarcar todas as tropas exibidas. . Ao clicar
no  ícone  "mover",  por  exemplo,  todos  se  deslocam  para  o  local  selecionado.  No
entanto,  você pode desmarcar  as  tropas,  clicando sobre  elas.  As  tropas  indicadas
correspondem à região selecionada no mapa: país, região, cidade, quadro de seleção,
as batalhas da cidade.

O terceiro botão abre duas exposições: uma "por grupo" e a outra "por tipo".
A tela “por tipo” mostra todas as unidades do mesmo tipo e mesmo nível (por exemplo,
todos os tanques nível 3). A tela “por grupo” mostra as unidades e como são agrupadas
no mapa (por exemplo, um grupo de tanques em Paris e um grupo de tanques em
Marseille).

Consulte o "Gerenciamento de forças Armadas” abaixo para obter detalhes
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sobre o gerenciamento de unidades.

ÍCONES DO TEMPO

A hora atual,  mês e ano são mostrados no mini  mapa. Do lado, o tempo
passa de acordo com a velocidade do jogo  selecionada.  Você pode parar  o  jogo,
pausar, acelerá, ou avançar o tempo rapidamente clicando em ícones diferentes, que
estão em ordem:  pausar,  lento,  velocidade normal,  avanço rápido,  avançar  para  a
próxima solicitação, avançar um dia, avançar uma semana e avançar um mês inteiro.

Os cálculos da semana acontecem em um momento específico da semana e
requer o programa para fazer grandes cálculos para simular as evoluções de todas as
variáveis  de  todos  os  países  do  mundo.  A  velocidade  dependerá,  portanto,  da
capacidade de seu computador.

Note que, com a  barra de espaço, você pode ativar ou desativar o modo
pausa.

SUA POPULARIDADE

Emoticons
Ao longo do tempo, você verá os efeitos de suas ações. Notavelmente, você

verá como seus concidadãos julgam suas ações através das faces dos emoticons na
parte superior central da tela.

Todos os dias, eles mostram a aprovação ou desaprovação das pessoas em
tempo real, sobre vários temas como segurança, saúde e educação.

Uma variação na popularidade de 0% pode ser acompanhado por carinhas
felizes, como a soma dos efeitos positivos e negativos pode cancelar um ao outro no
final.

Classificação de Popularidade
Sua popularidade é a chave para um jogo de sucesso. Ele é exibido em um

grande número ao lado dos emoticons.

Seu índice de popularidade é o número mais importante no jogo, pois é um
indicador em tempo real que mostra o que as pessoas comuns e personalidades de
seu país acham de você. Se esse número estiver perto de 0%, há uma grande chance
de você perder o jogo...
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SEU DESKTOP

Para acessar o desktop, clique no quadro com sua foto.

Na janela inicial do seu desktop aparece a informação principal, sua curva de
popularidade, e um log de carinhas felizes.

Na parte inferior da janela estão ícones que permitem o acesso, em ordem,
da esquerda para a direita: o retorno para a janela de boas-vindas, o detalhe do Índice,
agenda, menu de jornal, indicadores dos orçamentos dos seus ministérios, se você for
chefe de estado ou os orçamentos de seu partido político ou organização terrorista se
você estiver na oposição, grandes gráficos variados, opções de som do jogo, jogos
salvos, e da saída do jogo.

Com exceção dos gráficos, existem atalhos de teclado para todos os ícones.
Estes atalhos são os  botões de F1 a F8  e correspondem a exibição dos ícones da
esquerda para a direita.
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Agenda
Como um chefe de estado ou líder politico, você terá que organizar reuniões

com personalidades diferentes no país  ou pessoas altamente influentes do mundo,
fazer visitas, participar de diferentes eventos, e muito mais. Sua agenda assim, será
extremamente útil.  

Várias  partes  da  agenda  podem  ser  selecionadas:  O  indicador  na  parte
superior leva você à semana atual. As setas na parte inferior viram as páginas. Os
marcadores na parte inferior direita acessa os diferentes meses do ano e diferentes
anos estão na parte superior  esquerda. O X no canto superior direito você fecha a
agenda. A caixa de '"notas" é reservada para suas anotações pessoais.  

Para  organizar  uma  reunião,  clique  em  um  meio  dia  livre.  A janela  de
seleções de personagem será aberta com uma lista de categorias. Escolha a categoria
de personagem que você gostaria de se encontrar.

De um modo geral, uma reunião dura meio dia. No entanto, certas pessoas
como chefes de estados estrangeiros ou eventos específicos exigem mais tempo.

Você também pode  agendar  uma reunião com um personagem de folha
pessoal dele ou dela, clicando no ícone na parte inferior da agenda.

Para remarcar ou cancelar uma reunião, apenas clique no encontro de sua
escolha e altere a data ou cancele com os botões da janela de interação.

Quando  um  encontro  acontece,  o  personagem  apareçe  com  os  outros
pedidos à esquerda do menu principal. Clique nele  e a janela contextual da reunião
será aberta.
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Menu do Jornal
Este menu dá acesso aos arquivos dos jornais de todo o jogo.  Eles são

organizados em ordem cronológica.

Painel de Orçamento
Se você for  um chefe de estado,  você pode ver  de relance as principais

linhas da sua política orçamental. No topo você pode ver a evolução das receitas e
despesas  do governo.  Se você for  a  oposição,  você vai  encontrar  os  detalhes  do
orçamento para o seu partido político ou organização terrorista.

Grandes gráficos variados
Este painel permite visualizar a evolução de alguns indicadores importantes

de todo o país.

Opções de Som
Você pode definir diferentes níveis de aúdio: efeitos sonoros, musica, vozes e

o volume geral do jogo.

Salvando
Para salvar  o  jogo  corretamente  será  exigido  uma grande quantidade de

tempo  de  compressão,  o  que  depende  da  capacidade  de  seu  computador.  A
compressão é absolutamente necessária, pois reduz o tamanho do arquivo de backup
no seu computador.

SAIR DO JOGO

Clique na sua foto para acessar o seu desktop, e em seguida, selecione o
botão  sair  no  canto  inferior  direito  da  janela.  Você  também  pode  sair  a  qualquer
momento pressionando o botão Escape do teclado.

Note que neste momento, você será proposto com a opção de enviar sua
pontuação para a internet, acrescentando todas as informações do jogo e ranking que
serão enviados para o site do jogo. Para gravar a sua pontuação, você precisa de um
nome de usuário e senha. Se você não tiver um, o jogo vai dar a opção de criar um
clicando no botão "Novo". Este será seu “nickname” na internet.

Para salvar as pontuações do JOGO na internet e aparecer no ranking do
jogo, você precisa jogar no modo realista, ou seja, os cursores de desastre, belicismo,
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terrorista  e  agitação  precisam  estar  no  modo  intermédiario.  As  pontuações  serão
gravadas não importando o nível de dificuldade que você escolher. Além disso, se você
não  estiver  no  modo  realista,  você  ainda  pode  gravar  seus  pontos  como  jogador
(número de jogos jogados, pontos de perfil, etc).
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AÇÕES COMO CHEFE DE ESTADO

Os sete botões na parte inferior da tela dão acesso a diferentes ministérios.
O oitavo botão diz respeito a todos os grupos e personagens do jogo.

Passsando  o  cursor  sobre  os  botões  (ou  clicando  neles),  sub  menus
aparecem. Você pode selecionar o tema que desejar.

Da esquerda para a direita, os sete botões representam os seguintes temas:
Orçamento de estado e das finanças,  econômia nacional  (incluindo energia e meio
ambiente,  polícia  e  exército,  áreas  sociais  (  incluindo  trabalho,  família,  saúde,
habitação e transporte), cultura e educação (incluindo pesquisa, mídia e esporte), tudo
que  for  relativo  à  política  interna  (  incluindo  gestão  de  eleições  e  sua  equipe
ministerial), política externa (notavelmente com todas as organizações internacionais,
incluindo as Nações Unidas).
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INFORMAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  NO  CANTO
SUPERIOR ESQUERDO

O  canto  superior  esquerdo  de  uma  folha  de  ministério  é  uma  área  de
informações reservada para exibir dados e estatísticas relativas ao Ministério.

Esta parte geralmente inclui:
• o orçamento estimado do Ministério para o ano civil em curso e orçamento do

ano anterior

• o  gráfico  de pizza  do  orçamento  do governo,  destacando  o  orçamento  do
Ministério em causa

• a foto do ministro relevante

• um  gráfico  ilustrando  o  tema  em  questão.  Clicando  na  pequena  seta  irá
mostrar uma lista de valores estatísticos com os valores para o ano atual e o
ano em que o jogo começou. Se um valor tiver um pequeno ícone de diagrama
no inicio da linha, clicando neste ícone será exibida uma janela de tempo e
gráfico de comparação de países.

• outras  personalidades  no  jogo  relativas  a  este  domínio.  Clicando  na  sua
imagem, você poderá acessar sua folha e, portanto, marcar uma reunião com
eles clicando no ícone da agenda.

INDICADORES  DE  ORÇAMENTO  NA PARTE
SUPERIOR

Os dois indicadores representam os orçamentos do Ministério e do governo.
No início do jogo, os controles deslizantes estão no centro. Eles se movem para as
zonas  vermelhas  e  verdes,  dependendo  da  sua  poupança  e  despesas.  Abaixo  o
orçamento  ministerial  e  o  défic  das administrações  públicas  (ou  excedentes)  está
indicado.

Clicando  sobre  estes  indicadores  leva  você  ao  painel  do  indicador  de
orçamentos do Ministério. Este mesmo painel é acessível a partir do seu desktop.

IMPORTANTE

Há uma diferença entre orçamento anual e orçamento provisório de
um ano:

• o  indicador  de  orçamento  na  parte  superior  corresponde  ao  orçamento
estimado para os próximos 12 meses. Quando você modifica os valores de
orçamentos, os indicadores vão ser reposicionados em conformidade. Então
eles se tornarão em valores de orçamento provisório. Isto torna possível avaliar
as consequências de suas ações sobre o orçamento, para qualquer período do
ano.
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• o orçamento exibido à esquerda é uma estimativa para o ano corrente, ate 31
de Dezembro.

Você irá encontrar a mesma exibição anual do Ministério das Finanças, que
lista as receitas totais e despesas para o ano corrente.

GESTÃO DO MINISTÉRIO NA PARTE DIREITA

A parte direita da janela inclui diversas ações que você pode realizar neste
ministério. Eles estão espalhados por vários separadores.

Esses são os tipos de guias que você pode encontrar.

Orçamento
Nesta  guia,  você  pode  gerenciar  a  mão  de  obra  e  os  sálarios  dos

funcionários  públicos  se  o  ministério  for  grande  (nos  setores  da  polícia,  saúde,
educação e forças armadas). Você também pode determinar a repartição do orçamento
ministerial entre os diferentes setores.

Assim que um valor é modificado, a economia ou a despesa associados a
esta alteração aparece na parte inferior da janela. Para validar as suas escolhas, clique
no botão <Confirmar>.

Para  cada  tema,  você  pode  posicionar  várias  “estrelas”  nos  orçamentos.
Cada  estrela  tem  um  custo  financeiro  e  humano,  que  significa  que  cada  estrela
concedida  ou  removida  terá  uma  consequência  direta  no  jogo,  quer  seja  no  seu
orçamento  (orçamento  ou  despesa),  sobre  o  nível  de  emprego  (contratação  ou
demissão), ou na opinião pública (popularidade).

Inserindo um Valor
Existem várias maneiras de alterar um valor em um campo de entrada: Você

pode clicar  nos botões "+" e "-";  você pode posicionar o cursor do mouse sobre o
campo e usar a roda do mouse para aumentar ou diminuir o valor; você pode clicar no
campo de entrada onde você gostaria de definir seu novo valor, com a linha exibida
abaixo do campo de entrada que representa o valor atual de referência. Você também
pode clicar no campo de entrada e digitar os valores no teclado.

Construção
Nesta guia você pode construir diferentes edifícios. Clique em um deles e,

em seguida, selecione o número de construções que deseja construir na janela que se
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abre. O custo e duração da construção são mostrados em seguida.

Após a confirmação, você irá notar que o número na coluna “objetivo”  foi
alterado. A partir desta data, o número na coluna “atual” irá aumentar dependendo da
duração da construção, até atingir o número que foi definido como objetivo.

Existe também edifícios para colocar direto no mapa. O retorno de alguns
deles irá depender de sua localização.  

Estes edifícios aparecem pela primeira vez com a legenda “em construção”.
Você pode verificar o número de dias restantes para o término clicando sobre eles.
Você também pode parar a construção a qualquer momento (parando a construção
você não irá gastar mais dinheiro e nem vai reembolsar o dinheiro já gasto).

Legislação
As ações nesta aba são os projetos de lei que precisam ser aprovados pelo

Parlamento, para que possam ser aplicados.

Quando  selecionado  um deles,  uma janela  se  abre  com um  valor  a  ser
definido ou uma proposta para confirmar o valor. Uma vez confirmado, seu projeto de
lei será submetido ao Parlamento. Se você clicar novamente sobre o projeto de lei, que
de  agora  em  diante  terá  um  ícone  da  Assembleia  Nacional,  uma  nova  janela  de
informações será aberta com a data de votação e os votos estimados para cada um
dos partidos na Assembleia Nacional. Você poderá ver as chances de sucesso do seu
projeto de lei  a  ser  votado.  Mesmo que isso  não pareça bom, você sempre pode
cancelar seu projeto de lei.

Nos  Estados Unidos,  Alemanha e Itália,  seus  projetos de leis  devem ser
votados por ambas as câmaras parlamentares, altos e baixos, para ser aplicados. Para
esses países, os votos de ambas as câmaras são exibidos.

Vários  ícones  podem  aparecer  na  parte  inferior  da  janela  de
legislação:

• Link da Wikipédia: Clicando sobre este irá carregar uma página da Wikipédia
no seu navegador sobre a legislação selecionada.

• Aparecer na Televisão: Ao clicar sobre este ícone significa que você decidiu
aparecer  na  televisão  para  promover  a  aprovação  deste  projeto  de  lei  no
Parlamento ou limitar sua impopularidade. Após confirmado, seu rosto e um
ícone de TV será exibido na esquerda do pedido. Clicando nele lançará o video
de flash da sua aparência. A aparência vai ser pouco eficaz, mas certifique-se
de não abusar, porque pode danificar a sua credibilidade.

• Plebiscito:  se  você  selecionar  este  ícone,  o  projeto  não  será  votado pelo
Parlamento, mas sim pelo povo. Nem todas as leis podem ser votadas por
plebiscito.  Elas  devem  ser  leis  relativas  à  sociedade.  Este  ícone  só  está
disponivel se o país adotou esse processo de plebiscito em sua constituição.

• Reforma: Essa opção permite combinar vários projetos de lei a serem votados
de uma só vez, no Parlamento. Estes projetos devem ter um tema comum,
para serem combinados. Ao clicar no ícone “Reforma” vai abrir um menu onde
você pode criar uma nova reforma, nomear ou adicionar um projeto de uma
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reforma existente.

O  OITAVO  BOTÃO:  PERSONAGENS  E
GRUPOS

Clicando no oitavo botão leva você a um sub menu com diferentes tipos de
grupos (sindicatos, associações . . .) e um ultimo botão para Personalidades.

Os Grupos
À sua esquerda, as janelas dos grupos mostram os símbolos de todos os

grupos do país, no que diz respeito ao tema selecionado. À direita estão as ações à
serem realizadas.

Algumas ações exigem que você selecione uma ação (por exemplo, bloquear
uma união) e depois selecionar o  grupo em questão à esquerda.

O Botão Personalidades
Este  botão  abre  o  painel  de  categorias  dos  personagens,  que  permite

acessar todas as fichas dos personagens no jogo.

Cada personagem tem uma série de variáveis específicas para ela ou ele,
que  determinam  a  sua  psicologia  e  comportamento.  As  variáveis  incluem  idade,
tendência  política,  carisma,  rede  de  influência,  e  nível  de  proteção.  Estas
características podem ser desmascaradas através do lançamento de investigações do
seu serviço secreto.

Estas investigações são sorteadas aleatoriamente no inicio do jogo. No modo
"personagem estatico", os personagens não mudam de um jogo para o outro. No modo
"personagem aleatório", eles são recalculados em cada jogo novo.
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Fichas do personagem
Além do logotipo do grupo e bandeira, diferentes símbolos podem aparecer

na ficha dos personagens. A  Assembleia Nacional, se for um membro do Parlamento,
uma medalha se você deu a ele ou ela, uma cama de hospital se a pessoa estiver
doente,  um portão se a pessoa estiver  na prisão,  um coração se a pessoa é seu
amante ou a amante, uma caixa de cédula se a pessoa for um candidato(a) à eleição,
um gravador de fita se  você já lançou uma investigação contra a pessoa, um arquivo
se você tem informações sobre a pessoa do serviço secreto.

[Índice] Copyright Eversim 2016 41



AÇÕES COMO LÍDER DE PARTIDO E
ORGANIZAÇÃO TERRORISTA

As ações são encontradas nos menus acessíveis a partir dos botões na parte
inferior da tela.

O primeiro botão abre uma tela de informações sobre o país em questão.

O último botão abre uma tela dos tipos de pessoas com quem têm uma
reunião.

Os  outros  menus  são  apresentados  da  mesma  maneira  como  chefe  de
Estado com listas  de ações  nos partidos  de direita e informações nos partidos de
esquerda.
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REAÇÕES ÀS SUAS AÇÕES

PEDIDOS À ESQUERDA

A borda esquerda da tela é reservada para os pedidos dos personagens
nacionais e internacionais que gostariam de partilhar os seus conselhos e observações
com você ou aqueles que têm uma reunião com você.

Com o tempo,  muitos  pedidos podem começar  a ser  acumular  causando
espera de muitas pessoas.

Pedido Clássico
Existem  muitas  solicitações  do  tipo  "memorando"  que  são  mensagens

deixadas  por  seu  interlocutor,  e  solicitações  “diretas”  onde  seu  interlocutor  vai
diretamente a você.

Cada solicitação é formulada da mesma forma. Inclui:
• a foto de seu interlocutor

• a bandeira do seu interlocutor se um personagem estrangeiro

• o logotipo, grupo ou organização do seu interlocutor, se tiver um

• as informações de solicitação à direita da foto: o nome do personagem, cargo,
data do pedido e título

Fora  as  solicitações  básicas,  os  pedidos  podem  ser  ignorados  sem  ser
aberto  clicando  no  X  com  uma  vida  limitada.  Se  você  não  quiser  lê-los  eles
desaparecerão depois de alguns dias.

Clicando na foto do personagem,a janela do pedido é exibida.

Alguns pedidos são nada mais, nada menos que perguntas feitas por seu
interlocutor. Você terá que responder clicando em <Aceitar> ou <Recusar>.

Se você clicar no X no canto superior direito da janela, o  pedido não será
excluído e será retornado à lista na tela da esquerda. Para excluir uma solicitação
definitivamente, clique no botão <OK> (ou no botão <Aceitar> ou <Recusar>).

Se houver  um pedido “direto”,  você verá  legendas  mostrando o  texto  do
interlocutor. Você pode ocultar ou exibir novamente, clicando na seta na parte superior
e à direita das legendas. Você também pode voltar as legendas clicando nos botões
para  cima/baixo  ao  lado direito  das  legendas.  Por  ultimo,  você  pode rever  toda  a
mensagem pressionando o “Play” à direita do rosto dele(a).
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Reuniões
Todas as reuniões que você organizar estarão listadas em sua agenda.

Solicitações de reuniões podem ser feitas através do ícone no canto de cada
foto na agenda.

Quando você começar uma reunião, seu interlocutor aparecerá na caixa de
diálogos. Você pode finalizar a reunião atual clicando no X no canto superior direito.
Isto não irá terminar a reunião definitivamente; Você poderá voltar à reunião clicando
sobre a solicitação novamente. Para finalizar a reunião definitivamente, clique no botão
“terminar reunião”.

Dependendo do personagem selecionado, as sugestões variam na caixa de
diálogos. Por exemplo, você pode negociar com um sindicato, oferecer um cargo do
ministério para um personagem bem conhecido, incentivar o Parlamento a votar no seu
projeto de lei,  propor  contratos estratégicos com um chefe  de estado e  assim por
diante. As reuniões são complementos muito importantes para as suas ações.

Cúpula das Organizações Internacionais
Para esses pedidos, as fotos dos personagens não aparecem no quadro e

sim as logotipos das organizações (ONU, União Europeia, G8, G20, . . ) clicando sobre
eles, aparece uma janela específica para as cúpulas.

Apresentações na Televisão
Estes dizem respeito a newsflashes (resultados eleitorais, por exemplo), as

suas próprias apresentações que você decidiu fazer e também participações de outros
chefes de Estado ou de oposição. Eles podem ser identificados por seus pequenos
ícones de TV. Você pode desligar pressionando o botão <Power> na televisão.

Painel de Solicitações Pendentes
Quando  existe  muitos  pedidos  na  parte  esquerda  da  tela,  aparece  um

pequeno ícone. Esse ícone leva você para um painel listando todas as solicitações
pendentes.

Para cada solicitação, este painel lhe permite ver: o interlocutor relevante, o
assunto da demanda e a data de recepção. Você apenas poderá ve-los clicando sobre
ele,  ou  exclui-los  clicando  no  X  vermelho  na primeira  coluna.  Você  também pode
ordená-los por colunas, clicando sobre os cabeçalhos de coluna.
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TELEPRINTER

À direita está o "teleprinter" onde mostra importantes informações ou eventos
nacionais rolando, ou seja,

• agitação interna: protestos, greves, manifestações

• batalhas da cidade (tumultos civis ou confrontos militares)

• conflitos armados e o seu desenvolvimento

• desastres: terremotos, inundações, fome, etc.

• atos terroristas: ataques, tomada de réfens

Clicando nelas, abre uma janela descritiva que sugere certas ações como
“negociação entre a União que começou a greve” ou “militarmente apoiar um país em
guerra”.

Clicando no símbolo do Globo, na janela, o mapa é posicionado sobre o local
do evento.

As janelas que dizem respeito a conflitos armados, exibem a lista de conflitos
ligados ao conflito selecionado. Se você clicar em um desses conflitos, uma tela de
resumo do conflito será aberto com as ações relevantes sugeridas. O botão Detalhes
permite trazer capacidades detalhadas dos presentes exércitos.

As janelas que dizem respeito as batalhas de cidades abre telas resumidas
semelhantes aos dos conflitos. Se você estiver envolvido em uma batalha, você pode
abrir seu mapa clicando no ícone na parte inferior esquerda e então pode dar ordens a
suas unidades (ver adiante).
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Jornal
As informações do jornal são a chave para perceber como o mundo funciona

e como as pessoas reagem à sua política. Esse jornal é uma importante ferramenta
que pode orientá-lo em suas ações.

O jornal  é publicado toda segunda-feira.  Quando é publicado, aparece no
lado direito da sua tela em sua teleprinter. Basca clicar nele para lê-lo. Então o jogo é
pausado automaticamente e você poderá lê-lo o tempo que quiser.

Para virar as páginas do jornal, clique nas setas na parte inferior direita e
esquerda.  Você  também  pode  acessar  diretamente  as  notícias  nacionais  e
internacionais, clicando sobre os títulos na parte inferior da página. Para ampliar um
artigo, clique sobre ele e clique novamente sobre ele para voltar ao formato original.
Se você clicar sobre a data ou o número do jornal, você pode abrir o menu de jornal e
ler as edições antigas. Este menu também pode ser acessado através do seu Desktop.
Cada foto de um personagem do jornal pode ser selecionado e  uma  página sobre
esta pessoa será aberta.

Para sair  clique no X no canto superior do jornal.

ÍCONES CONTEXTUAIS NO MAPA

Locais  fora  (cidades,  bases,  infra-estruturas)  e  unidades  militares,  outros
tipos de ícones podem aparecer no mapa.

O ícone  "Desastre" motra onde o desastre aconteceu, assim como os botões
de ação que permitem que você envie dinheiro como ajuda.

Os  ícones  de "Agitação  Nacional"  (manifestações,  greves,  protestos,
barricadas) estão sempre associados com uma cidade e se mostra ao lado da cidade.
Se houver muita manifestação em uma cidade,o ícone mudará de símbolo. Clicando
nele, todos os símbolos são mostrados, clique em um que você gostaria de abrir.

Os ícones "Batalhas de Cidades" (civis ou militares) também traz uma tela
especificamente para as cidades. Clicando sobre eles, uma tela de resumo da batalha
será aberta e você pode, então, abrir o mapa da cidade e mover as suas unidades se
estiver tomando parte nos conflitos

Os ícones de "Conflito" mostram que há uma tensão entre dois países ou
organizações terroristas, de uma ameaça de base sobre as fronteiras para uma guerra.
Ao clicar nele, uma lista de conflitos relacionados será aberto se houver de fato vários
conflitos. Na tela de resumo do conflito, você pode, então, tomar a sua posição em
relação a este conflito.  Às vezes é um conflito  secundário,  a conseqüência de um
conflito principal. Neste caso, você será solicitado a tomar uma posição sobre o conflito
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principal.

Há  três  ícones  de  "Terrorismo":  o  terrorista  mascarado  indica  que  uma
organização terrorista está operando de forma clandestina na região. A caminhonete e
o  tanque  indica  que  uma  organização  terrorista  fornecendo  soldados  e  carros
blindados, respectivamente, está presente. Você pode clicar sobre ele para obter mais
informações.  A cor  dos  ícones  indica  o  nível  das  relações  que  você  tem  com  a
organização. Se você clicar sobre a região, a bandeira da região irá aparecer no canto
superior direito com a bandeira de quem controla esta região (país ou organização
terrorista) por baixo.

TELEFONE

Às vezes, seu chefe de gabinete lhe telefonará para falar sobre eventos que
são realmente muito graves, e que, muitas vezes, poderá sujar a sua imagem.
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FORÇAS ARMADAS E GERENCIAMENTO
DE POLÍCIA

No início como Chefe de Estado, na janela “operações militares” do menu de
forças  armadas,  existe  uma  série  de  ações  que  permitirão  que  você  lidere  as
operações sem a necessidade de gerenciá-las de forma direta no campo de batalha.
Assim, você pode atacar um país e ter um chefe das forças armadas para gerenciar as
manobras militares. Nesta situação, as suas ordens, para bombardeio por exemplo,
será dada prioridade às funcões e decisões do seu chefe das forças armadas.

TELA DO MAPA MILITAR

O mapa militar é acessível clicando no ícone do tanque na parte inferior do
mini-mapa, ou clicando com o botão direito no mapa e selecionando mapa de exibição
ou pressionando a tecla F9.

Em  cada  unidade,  existe  uma  unidade  de  bandeira  e  um  contador  que
representa  a  sua  força.  Note  que  o  medidor  de  intensidade  de  bases  militares
estrangeiras só aparece se você enfrentá-los, ou se eles estiverem no intervalo de um
dos seus satélites.

Ao clicar na roda do mouse com o cursor sobre o mapa, as posições de mais
zoom do mapa se posiciona no primeiro nível de ícones 2D que é particularmente útil
em  confrontos  armados  porque  nesse  nível  de  mais  zoom,  permite  ver  todas  as
unidades militares no mapa.

Nota: No Mac, a roda do mouse é substituída clicando o botão esquerdo do
mouse, mantendo pressionada a tecla ALT no teclado (ou a esquerda ou direita).

O nível 2D de mais zoom no mapa, as unidades são representadas por seus
ícones 2D. Sua cor corresponde à cor do alinhamento dos seus países (azuis para
unidades do jogador, verde para aliados e vermelho para inimigos). No nível em 3D,
portanto, mais perto,  as unidades são representadas em 3D com suas bandeiras e
barras de medição indicando a sua defesa (ou seja, o total de pontos de vida para
estas unidades). Existem um máximo de seis barras de tamanhos diferentes, cada uma
delas representando uma força de 10.
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Quando você passa o cursor sobre um grupo de unidades (isto é, um único
ícone no mapa que representa várias unidades do mesmo tipo agrupadas), ele exibirá
seu ícone 2D se você estiver em 3D e, independentemente se você estiver em 2D ou o
modo 3D, vários tipos de informações serão exibidas:

• dentro do ícone, estrelas (de 1 a 5) que correspondem ao nível de qualidade
desta unidade

• a direita do ícone, o número de unidades que constituem o grupo e o símbolo
da sua ação em curso.

• abaixo do ícone, o número total de pontos de vida das unidades no grupo.
Quando a unidade recebe dano, a perda correspondente de pontos de vida
também são exibidos em uma pequena bolha acima, com o tamanho da bolha
sendo proporcional como uma porcentagem do que a unidade sofre.

• uma seta que indica os movimentos ordenados.

Note  que  o  medidor  de  intensidade  de  bases  militares  estrangeiras  só
aparece se você enfrentá-los ou se entrarem no intervalo de um de seus satélites
(consulte a seção "Satélites e Centro de Comunicação" abaixo) ou se eles forem vistos
por um drone.

Se você clicar com o botão direito em uma unidade, prédio ou cidade, uma
tela  de  informações  será  aberta  mostrando  em  particular  o  país  possuidor  ou
organização e, finalmente, o controlador se eles são diferentes e seu elemento. Esta
tela também irá mostrar um ícone de câmera que lhe permite ver a partir de ponto
subjetivo da unidade (para mais, consulte Ordens de Unidades).

OS DIFERENTES TIPOS DE UNIDADES

Unidades em Batalha na Cidade
Todas as unidades policiais e manifestantes são inicializados logo no início

de cada batalha na cidade. Para a polícia, os seus números dependem da importância
da  cidade  e  o  nível  da  polícia  no  país.  Para  os  manifestantes,  os  seus  números
dependem da importância do grupo de protesto e a gravidade das suas razões para
estar  insatisfeitos.  A colocação  de  todas  estas  unidades  na  cidade  também  está
predeterminada no início da batalha. Eles não podem ser gerenciados ou movidos,
exceto para a batalha da cidade.

A polícia  pode  usar  vans  para  se  mover  mais  rapidamente  para  locais
importantes. As unidades militares também podem entrar em combate a partir de sua
sede para a cidade ou trazidos de fora da cidade.

As forças de demonstração são constituídas por manifestantes com sinais e
hooligans. Se o grupo de protesto tem quaisquer extremistas armados, eles podem se
envolver em confrontos de seus esconderijos por toda a cidade.
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Detalhes  sobre  as  unidades  militares  e
organizações terroristas

No  início  do  jogo,  as  unidades  militares  estão  estacionadas  em  suas
respectivas  bases-terrestres,  aéreas  e  navais  (acampamentos  rebeldes  para
terroristas) - correspondente ao seu tipo de unidade e também em cidades para certas
unidades. Neste caso, eles estão estacionados em suas sedes e comandos também
estão posicionados no palácio do chefe de estado.

Cada tipo de unidade vem com 5 níveis de qualidade, representados por
estrelas, com 5 estrelas sendo o nível máximo de qualidade.

Estes são os diferentes tipos de unidades:
• 4 tipos de unidades terrestres para um país:

– soldados que se deslocam no mapa com jipes

– commandos, mais fortes do que os soldados, eles se movem por helicóp-
tero secreto no mapa do mundo. Ataque de commando heliborne:: um co-
mando heliborne não é visível para o inimigo, contanto que não ataca o
alvo. Uma vez que o ataque é concluído, o comando irá automaticamente
deixar seu helicóptero e voltar para a base. Será, então, visível e pode ser
destruído. Um comando pode causar sérios danos ao inimigo, mas muitas
vezes perde muitos homens durante seus ataques.

– tanques: eles atacam nas proximidades do mapa do mundo e pode enviar
conchas em uma batalha de cidade

– lançadores de mísseis: quando um míssil é lançado, ele vem mais ou me-
nos perto de seu alvo de acordo com a sua escala de acordo com o núme-
ro de estrelas. lançadores de mísseis não podem entrar ou ficar estaciona-
dos nas cidades.

• 4 tipos de unidades terrestres para uma organização terrorista:

– extremistas armados: eles se movem em picapes no mapa do mundo

– mercenários: mais fortes do que os extremistas armados

– picapes blindadas equipadas com metralhadoras

– tanques: mais forte do que caminhonetes armadas
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• 3 tipos de unidades aéreas:

– aviões de combate: se aproximam do seu alvo antes de lançar o míssil e
retornam à sua base depois de cada tiro. Eles só pousam em bases aé-
reas militares.

– helicópteros: depois de destruir o alvo, eles pairam no ar aguardando or-
dens. Helicópteros não podem ser estacionados nas cidades. Eles causam
menos danos do que aviões de combate ou lançadores de mísseis, mas,
ao contrário deles, não há vítimas civis durante ataques em uma cidade.

– drones: há drones que só realizam reconhecimento e outros que podem
lançar mísseis. Como aviões de combate, eles só podem pousar em bases
aéreas.

• 4 tipos de unidades navais:

– porta-aviões: leva vinte e cinco aeronaves. Além de ataques realizados
com aviões de combate, eles também podem atacar diretamente bases de
contato ou outras unidades marítimas.

– submarinos convencionais: não são visíveis para o inimigo exceto quando
em contato com outra unidade ou detecção por satélite ou base de comu-
nicações.

– submarinos nucleares: a mesma função que submarinos convencionais,
exceto que eles podem lançar mísseis intercontinentais.

– cruzadores: sua escala varia de acordo com o número de estrelas.

GERENCIANDO AS TROPAS NO MAPA

Na interface de gerenciamento "simples", para dar ordens a uma unidade no
mapa do mundo ou no mapa de batalha de cidade, clique sobre ele. Se for em uma
base, selecione e, em seguida, Aponte o tipo de unidade que você deseja. Em seguida,
um menu de comandos será aberto. Para fechá-lo, pressione o botão Esc ou clique
sobre uma área vazia do mapa.

Na interface de gerenciamento avançado, clique em um país, região, cidade
ou base ou fazer um retângulo de seleção com o mouse para fazer com que as tropas
correspondentes  disponíveis  apareçam  na  área  selecionada.  As  ações  disponíveis
aparecem na terceira parte da tela de gerenciamento avançado.
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Os Diferentes Comandos
• Movimento: Uma vez que seu pedido foi selecionado, uma seta com direções

em  relação  a  distância  e  o  ícone  de  comando  aparecem.  Em  seguida,
selecione  o  destino  desejado  e  a  unidade  se  moverá  ao  destino.  A seta
vermelha indica que o movimento não é possível (exemplo: movendo um navio
na terra).  Você pode cancelar  uma ação pressionando Escape ou o  botão
direito do mouse. Note que as unidades terrestres podem atravessar os mares
em barcaças.

• Ataque: O mesmo ícone quanto ao movimento, mas desta vez você terá que
selecionar  o  alvo.  Você  não  pode  atacar  a  si  mesmo.  O  programa  irá
considerar  como um movimento  simples.  No modo "Ataque",  uma unidade
terrestre irá parar para lutar contra um inimigo em seu caminho. Na interface
de gerenciamento avançado, você pode selecionar uma região para atacar.
Suas tropas tentarão capturar todos os lugares da região.

• Comando de ataque por transporte aéreo: Um comando por transporte aéreo
não está visivel ao inimigo, desde que ele não tenha atacado você. Quando o
ataque é concluido o comandante automaticamente deixa o seu helicóptero e
volta para a base. Em seguida o helicóptero será visível pelo inimigo e poderá
ser destruído. Um ataque desse tipo pode causar danos graves ao inimigo,
mas muitas vezes perde muitos homens durante suas invasões.

• Reconhecimento: permite que um drone sobrevoe uma região e localize rotas
para campos inimigos camuflados ou identificar as forças presentes em bases
ou  cidades.  Nota-se  que  drones  mais  sofisticados  também  pode  lançar
mísseis.

• Parar: para a unidade no local.

• Retornar para a base: A unidade volta para a sua base.
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• Posto: Altera a base original da unidade. A unidade então se direciona para a
base selecionada em um cargueiro. Portanto, você não poderá dar comandos
a estas unidades até que elas cheguem ao destino.

• Lançar um míssil: Você precisa primeiro selecionar o tipo de míssil se tiver a
autorização necessária para mísseis químicos ou nucleares; caso contrário, ele
sempre será um míssil convencional. Os mísseis atômicos dependem de sua
tecnologia  (você  também  pode  tentar  adquiri-los).  Todos  os  mísseis  são
contados e seu número é indicado no canto inferior esquerdo da sua caixa.
Uma vez que o míssil é selecionado, clique no alvo. Você pode lançar mísseis
em batalhas de cidade com aviões de combate,  lança-mísseis,  cruzadores,
submarinos nucleares ou drones. Um mapa de batalha de cidade será aberto e
você irá selecionar o ponto de impacto. O míssil vai bater muito perto do ponto
designado  e  pode  ocasionalmente  causar  baixas  civis  e  isso  é  fortemente
impopular  (A Inteligência  Artificial  do  exército  raramente  vai  lançar  mísseis
contra cidades).  Helicópteros também pode participar  da mesma forma nas
batalhas das cidades, exceto que você deve selecionar um alvo que não irá
causar vítimas civis.  A ordem de lançamento de um míssil para um grupo de
unidades vai lançar um único míssil para todo o grupo. Se você quer lançar
mísseis  múltiplos  (ou  seja,  com várias  unidades),  então você deve usar  a
ordem de "Bombardeio". É o mesmo que 'Lançar um único míssil', exceto que
a unidade selecionada ou unidades continuam a bombardear o alvo até ser
completamente destruído.

• Bombardeio:  O mesmo funcionamento do “Lançar  um míssil”  exceto  que a
unidade  continua combatendo até destruir o alvo completamente.

• Dividir em grupos: Com os botões "+" e "-"  em torno do número de unidades,
você pode selecionar o número exato de unidades que executarão uma ordem
determinada. Você também pode usar, como em qualquer campo, a roda do
mouse ou o botão direito do mouse para especifícar  o número de entrada.
Quando você selecionar  o comando,  a ordem so irá funcionar para aquele
grupo de unidades  especificado. Se for um movimento de grupo, o grupo se
dividirá em dois. Por padrão, o número de unidades selecionadas é o número
total de unidades. Portanto não há divisão de grupo.

• Para consolidar as duas unidades, clique em uma unidade e a coloque em
outra unidade.

• Modo Multi-Ordem ativo: você pode encadear ordens dadas a suas unidades.
Suas  diferentes  trajetórias  serão  mostradas  no  mapa.  Neste  modo,  as
unidades não vão esperar  até o final  da lista de ordens para agir,  mas irá
executar  imediatamente  a  primeira  ordem  selecionada.  Para  sair  do  modo
multi-ordem e confirmar  a  série  de  pedidos,  clique com o botão direito  do
mouse sem mover o mouse ou pressione a tecla <Escape>.

• Patrulhamento: após selecionar pelo menos um ponto de movimento no modo
multi-ordem,  isso  permite  a  você  ter  unidades  de  patrulhamento  ou  mais
pontos de movimento.

• Construi  ndo um acampamento: isso só está disponível para as unidades de
soldado em território inimigo ou para extremistas armados de uma organização
terrorista. Selecione um ponto para construir um acampamento.
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• Camera 3D: Quando você clica em uma unidade no mapa, você verá um ícone
de câmera no seu menu, que pode ser usado para mudar a visualização 3D. O
ponto de vista usado é o de topo e move-se junto com a unidade. Você pode
mudar de unidade para outra, clicando sobre eles. Para voltar ao mapa normal,
clique no ícone da câmera na parte inferior. Este ponto de vista funciona para
ambas as unidades militares e civis( aviões, trens, barcos).

Ordens de unidade específica para as batalhas da cidade

Ordens padrão (movimento, ataque...) funcionam da mesma maneira em batalhas de
cidade:

• Coquetel Molotov: esta é uma ordem específica para os hooligans. Selecione
um ponto de destino e a unidade irá lançar um único coquetel molotov nesse
ponto depois de ter abordado se não estiverem perto o suficiente. Se o ponto
de destino for uma unidade inimiga, um edifício ou um lugar, então a unidade
de ataque vai jogar coquetéis até que o alvo seja destruído.

• Granada de gás lacrimogêneo: esta é uma ordem particular da polícia. Atirar
uma granada é a mesma operação com o coquetel, mas a unidade só vai jogar
uma única granada de gás lacrimogêneo. Somente unidades e hooligans dos
manifestantes são afetados por essas granadas. Eles irão, em seguida, fugir
da zona de impacto; se eles não conseguem fugir, então eles vão permanecer
no local  inativo e  incapaz de se  defender.  A polícia  pode muito  facilmente
prender os manifestantes e hooligans quando eles estão sendo intoxicados
com gás  lacrimogéneo.  Além disso,  essas  prisões  não  podem resultar  em
mortes acidentais, ao contrário do que poderia acontecer em combate normal.

• Granada de combate: esta é uma ordem particular para unidades de soldados
e comandos. Isso funciona como um coquetel Molotov, mas causa mais danos
porque  afeta  todas  as  unidades  presentes  em  torno  do  ponto  de  impacto
dentro de um determinado raio.

• Tiro  de  lança-foguetes:  essa  é  uma  ordem  específica  para  unidades
extremistas  armados  e  mercenários.  Atua como um lançador  de  granadas,
salvo que tem rastreadores  e  segue o  adversário.  Um foguete  causa mais
danos do que uma granada de combate. Lembre-se que o número de foguetes
é limitado e, portanto, têm custo.

• Atirador: essa é uma ordem particular de comandos. O atirador pode disparar a
uma grande distância com uma maior taxa de sucesso.

• Lançar um míssil  do tanque: selecione um alvo e  o tanque pode enviar um
míssil ou um bombardeio. No último caso, ele irá lançar mísseis até que o alvo
seja completamente destruído.

• Construir  uma barricada:  esta é  uma ordem particular  aos manifestantes  e
hooligans. A barricada impede unidades de passar, por isso vai permitir a você
bloquear  o  acesso  e  ganhar  algum  tempo,  sabendo  que  uma  batalha
prolongada da cidade civil garante pontos de impopularidade para o chefe de
estado do país. Ele pode ser destruído, selecionando-o como um alvo durante
uma ordem de ataque.
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• Fugir/Recuar: a ordem fugir para as unidades civis e a ordem de retirada para
unidades  armadas  resulta  em  sair  da  cidade  e  abandonar  a  batalha.  As
unidades armadas serão transferidas para uma base ou um campo perto da
cidade.

Comandos comuns para diversas unidades
Para  enviar  ordens  comuns  para  várias  unidades  móveis:  Selecione  um

quadro sobre o mapa mantendo o botão direito do mouse pressionado. Quando você
soltar o botão, irão aparecer as setas de movimentos. Todas as unidades incluidas no
quadrado ficarão selecionadas e prontas para receber as ordens de destino. Os tipos
de unidades e seu modelo em causa são exibidos em pequenos quadros.

Você  também  pode  dar  ordens  comuns  a  várias  unidades  móveis  ou  a
unidades  que  estão  estacionadas  em  sua  base.  Para  fazer  isso  faça  um  quadro
mantendo o botão esquerdo do mouse e o botão CTRL pressionados. O quadro deverá
cobrir todas as unidades que você deseja selecionar. Depois de ter feito seu quadro de
seleção, em seguida solte o botão CTRL e execute o objetivo comum de se mover ou
atacar.

Na interface de gerenciamento avançada ,você pode enviar comandos para
várias unidades por padrão, incluindo as unidades que não estiverem nas proximidades
clicando em CTRL a cada vez.

O modo multi-ordem também funciona com várias unidades selecionadas.

A Tela modo Guerra
Você pode acessar o mapa no modo “Guerra” clicando no ícone na parte

inferior do mini mapa, ou com botão direito sobre o mapa, selecionando a exibição de
mapa ou pressionando a tecla F9.

Em cada uma dessas unidades a bandeira relevante é mostrada, bem como
um símbolo indicando seu poder. Observe que os medidores de energia das bases
militares estrangeiras só aparecem se você lutar contra elas  ou se eles entrarem no
perímetro de ação de um dos seus satélites (consulte a seção “ Satélites e Centros de
Comunicação”,  abaixo).  Ao clicar  com a  roda  do mouse,  o  zoom  do  mapa estará
posicionado no primeiro  nível  dos  ícones  2D.  Isto  particulamente  é  muito  útil  para
confrontos  armados,  porque  a  este  nível  de  zoom,  você  pode  visualizar  todas  as
unidades militares no mapa.

Nota para a versão MAC:  use a tecla [ALT]  + botão esquerdo do
mouse, em vez do botão de roda do mouse.
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CONFLITOS  BÁSICOS  E  AS  REGRAS  DE
BATALHA DA CIDADE

Para  assumir  uma  cidade,  não  deve  haver  quaisquer  unidades  opostas
presente.

Para tomar a capital da cidade, você deve capturar o bunker no palácio do
chefe de estado com um assalto que dure vários dias.

Para assumir uma região, você deve ocupar a maioria dos prédios e áreas da
região.

Se você assumir a capital do seu inimigo, o conflito pára e seu inimigo se
rende. Se você é um chefe de Estado, um tratado de paz será então enviado para
você, que vai propor a você anexar ou colonizar o país, ou recuar e organizar eleições
livres. Se você é um adversário ilegal, você se torna o novo Chefe de Estado. Se um
oponente legal, novas eleições são organizadas.

Em  uma batalha  de  cidade,  tendo  um  edifício  abre  novas  possibilidades
(apelando para as massas na televisão, saqueando banco, exigindo novas eleições
parlamentares,  libertando  prisioneiros  na  sede  da  polícia  ...)  mas  cuidado  com  o
conselho de seu conselheiro, ministro da interior ou general do exército.

Em uma batalha de cidade liderado por civis, desde que as pessoas aprovam
do movimento de protesto,  a ocupação de lugares e edifícios irá resultar  na perda
constante de popularidade para o chefe de Estado. Quanto mais lugares ocupados,
mais importantes as perdas. Além disso, durante uma batalha de civis da cidade, a
organização  manifestante  tem  alguns  esconderijos  na  cidade  a  partir  do  qual
extremistas  armados  podem  vir.  A  implantação  dessas  unidades  pode  ter
consequências graves,  se ainda não houver  unidades armadas no terreno:  por  um
lado, a entrada de tropas militares do país para a batalha. Por outro lado, o risco do
movimento descendente em impopularidade.

Você pode assumir todas as cidades de um país para obter um tratado de
paz.
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REGRAS  RELATIVAS  ÀS  ORGANIZAÇÕE
TERRORISTAS

Existem organizações terroristas que têm participações e um exército em
solo e aqueles que vivem em sigilo.

O único meio para estas organizações adquirir participações é iniciar uma
revolta e capturar uma cidade com seus extremistas armados.

Existem regras diferentes para as organizações que já possuem um
exército em solo:

• Seus ac  ampamentos: eles só são visíveis para a organização que prende-los,
mas eles podem ser descobertos por países que utilizam métodos diferentes
(drones de reconhecimento, satélites, infiltração pelos serviços de inteligência)
ou se as unidades militares encontrá-los em suas estradas. Além disso, depois
de várias  semanas,  o  campo se torna visível.  O seu nível  de  cobertura  é
indicado na sua ficha de informação:  É  altamente  recomendável  que você
envie regularmente unidades para construir novos campos.

• Suas unida  des:  enquanto estiver  jogando como uma organização terrorista,
suas unidades são invisíveis para os outros enquanto eles permanecerem em
suas regiões controladas (o controlador da região é mostrado pela bandeira
sob  a  bandeira  regional  quando  é  selecionado).  Como acampamentos,  as
unidades se tornam visíveis após um certo período de tempo (consulte sua
folha de informação). Ao jogar como um país que luta contra as organizações
terroristas,  você  pode  procurá-los  por  vários  meios  (drones,  satélites,
movimento de tropas, infiltração).  Exceto para as batalhas da cidade, estas
unidades terroristas com os quais você se envolver são mais fortes em suas
regiões historicamente controladas, isto é, as regiões que eles controlavam no
início do jogo.

• Destruição  de  uma or  ganização terrorista:  vai  desaparecer  de  um território
quando já não possuírem alguma porcentagem das suas forças de partida.
Eles, então, entram em sigilo e não seguram nada no chão.

SATÉLITES E CENTROS DE COMUNICAÇÃO

Outras unidades também serão usadas em tempos de guerra.
• Os  centros  de  comunicação:  Eles  detectam  todas  as  unidades  furtivas

estrangeiras  que  entram  no  alcance,  seja  eles  submarinos,  aviões,  ou
comandos helitransportados. Estas unidades aparecem no mapa

• Os satélites permitem que você veja as unidades encontradas em seu alcance
e,  por  vezes,  detecta  acampamentos  de organização terrorista camufladas.
Você pode mover-se livremente ao redor dos satélites no mapa.
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GESTÃO DA ECONOMIA

Esta seção se destina a jogadores Chefes de Estado.

CONTRATOS ECONÔMICOS

Você pode propor um contrato durante uma reunião com um chefe de estado
ou com os ministérios da economia (segundo botão). Com os ministérios, selecione o
botão do setor desejado — Agricultura, Industria, Serviços, ou Energia. Então clique na
aba contratos que irá permitir que você faça, consulte ou cancele os contratos atuais.

Quando você clicar em "Novo Contrato", um contrato em branco é aberto.  À
esquerda do contrato, selecione o país que você gostaria de fechar contrato e então
escolha o tipo de transação e o produto. Em seguida ajuste o preço, o volume e a
duraçao do contrato. Durante uma reunião você receberá uma resposta imediata de
sua proposição. Caso contrário irá demorar vários dias e pode haver contrapartidas.
Cabe a você aceitar ou renegociar.

Às  vezes  os  chefes  de  estado  irão  lhe  propor  contratos  econômicos
pessoalmente.
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MELHORE A SUA ECONOMIA

Existe  uma centena de setores  econômicos  que podem ser  divididos  em
quatro grandes áreas: agricultura, industria, serviços e energia.

Você  pode  ajudar  um  setor  específico  subsidiando-o.  Isso  favorece  o
investimento. Ou você pode isentá-lo das contribuições, o que favorece o emprego.
Subsidiar  um setor  que  ainda  não  está  operacional  em  seu  país  pode  ajuda-lo  a
começar.

Os contratos permite que você contribua para a melhoria do seu PIB, como já
está relativamente em boa forma se você escolher  um bom parceiro  econômico e
assinar  contratos  que sejam muito  favoráveis  em relação aos  preços  de Mercado.
Esses contratos afetarão os lucros dos setores em causa incentivando o crescimento.
Dependendo  do  setor,  haverá  um  impacto  em  termos  de  emprego  e  impostos
corporativos. Você pode olhar os seus contratos para uma avaliação reabrindo-o, uma
vez assinado.

Você pode declarar embargos ou impor direitos alfandegários para grandes
países exportadores, por razões políticas ou econômicas. No entanto, percebe-se que
seu país  poderia fazer  parte de uma organização internacional  que exija  que você
respeite certos princípios. A OMC, por exemplo, condena embargos entre os membros
da organização.

Você  pode  impor  reduções  de  preços  para  um  produto,  especialmente
alimentos, para ajudar no poder de compra, verificando se os preços são suportados
pelo estado.

Finalmente, você pode nacionalizar ou privatizar totalmente ou parcialmente
um setor de atividade. Se você nacionalizar um setor, o estado compra muitas ações e
os lucros ou perdas serão gravadas na receita federal. Se você privatizar um setor, as
vendas das ações serão adicionadas imediatamente às receitas.

SUPERVISIONE A SUA ECONÔMIA

Nos menus de Agricultura, Industria, Serviços e Energia você tem acesso ao
"Info Mundo", "Info Agricultura/Industria/Serviços/Energia", e “Info Setor”.

A "Info Mundo" mostra o que cada país produz, consume, importa e exporta
(e o preço médio), no setor  selecionado. Assim você pode conhecer os países que
compram muito no exterior, os preços a quem vendem e o que poderia tornar a sua
oferta atraente. Você pode selecionar uma unidade de exibição (em % ou volume) e
ordenar a tabela clicando no título desejado. Você também pode clicar em qualquer
linha para abrir sua folha de descrição.
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"Info  Agricultura/Industria/Serviços/Energia"  mostra  todos  os  setores  do
dominio  selecionado  para  seu  país:  suas  contribuições  para  o  PIB,  os  impostos
corporativos,  os  empregos  gerados,  a  sua  balança  comercial  (diferença  entre
exportações  e importações,  um saldo  comercial  positivo significa que você exporta
mais do que importa),  o preço médio de compra e o preço médio de venda. Você
também pode selecionar outro país e ver as informações dos seus setores.

“Info Setor”  mostra todos os elementos necessários para a fabricação de
produtos do setor.

ENERGIA: PRODUÇÃO E RECURSOS

Existem diferentes tipos de energia disponíveis para você: com base fossil,
solar,  térmica,  nuclear  e  outros  tipos  de  eletricidade.  Para  produzi-lo  você  pode
construir usinas com a guia “Construção” no menu “Energia”. É claro que a maioria
dessas  plantas  necessitam  de  recursos  para  a  função.  Você  pode  procurar  por
recursos em seu território ou adquirir sua energia no exterior.

Algumas plantas de produção e recuperação tem que ser posicionadas no
mapa. Seu local pode ser um fator determinante em seu rendimento, quando se trata
de poços de petróleo e fazenda de ventos, por exemplo. Neste caso, um indicador de
qualidade da terra aparece quando se seleciona a localização da planta.

Finalmente, você pode construir gasodutos se você tiver poços de gás ou
petróleo. Isso permitirá a você distribuir seus recursos para outros países, depois de
obter a sua aprovação para a construção e assinatura de contratos altamente rentáveis
com eles.

O MERCADO NEGRO

Acessível a partir do menu "Forças Armadas", você pode entrar em contato
com o mercado negro para obter material militar que são realmente caros, mas em
sigilo absoluto. Você também pode selecionar o mercado negro, quando criar um novo
contrato para material militar.
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Esta seção se destina a jogadores Chefes de Estado.

ACORDOS ESTRATÉGICOS

Você pode propor um acordo estratégico durante uma reunião com um chefe
de estado ou do menu de política internacional.

Para este ultimo, abra a janela de Diplomacia e selecione a guia Alianças.
Então será apresentada a lista de todos os países. Para cada um dos países, você
pode  ver  o  tipo  de  aliança  estabelecida  e  os  diferentes  direitos  que  foram
concedidos.Para criar um acordo ou modificar um já existente, clique no país em causa
e o documento será aberto. Quanto aos contratos econômicos, a resposta chegará em
alguns dias e dependerá das relações que você tem com o país.

A parte esquerda do acordo mostra os dois países em causa, e a parte direita
mostra os detalhes do tipo de acordo, os direitos de passagem militar no seu país e no
país em causa e o  número de bases militares que podem ser estabelecidas. Como por
um contrato econômico, você pode aceitar, recusar ou modificar os termos do contrato.

Às vezes, os chefes de estado virão propor contratos econômicos com você
pessoalmente.

SERVIÇO SECRETO

O  serviço  secreto  tem  meios  extremamente  variados  e  eficazes  à  sua
disposição.

Você  é  o  juiz:  levantamento  de  personalidades  e  de  revelação  de
escândalos, o roubo de um partido politico, a infiltração de grupos terroristas (para lutar
contra eles ou ajudá-los . . . ), assassinatos, fraude eleitoral, gerenciamento de redes
estrangeiras, agentes secretos . . .  

Quanto ao gerenciamento de suas redes estrangeiras, você pode especificar
o destino da rede—infiltração de grupos políticos, toupeias, sabotagem . . .

Assim, você pode espiar um chefe de estado e desenterrar escândalos em
torno dele ou dela e chantagens ou explorar este na ONU.

Você também pode interferir nos assuntos internos de outro país e financiar
seus partidos politicos, sindicatos e grupos terroristas . . .

Tudo  isso  no  entanto  deve  ser  manipulado  com  precaução,  como  o
escândalo pode estourar a qualquer momento se você não tem os meios para suas
ambições de jogo.
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ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

Para  acessar  as  organizações  internacionais,  abra  o  menu  de  política
internacional.  A  partir  daí,  você  pode  selecionar  a  ONU  ou  a  qualquer  outra
organização, se você é um membro dela ou não.

Algumas organizações têm ações específicas. Na ONU, por exemplo, você
pode começar a votar em uma resolução contra um país, mostrando provas de seu
comportamento, prova fornecida pelo seu serviço secreto.

Você também pode criar suas próprias organizações internacionais no menu
“Novas  Organizações”.  Podem  ser  criados  quatro  tipos  de  organizações:  Mercado
econômico,  a  união  monetária,  os  países  produtores  e  alianças  estratégicas.  O
sucesso da organização que vai lhe trazer popularidade, depende do orçamento que
você decidir atribuir-lo, bem como outros fatores.

ALINHAMENTO ENTRE AS NAÇÕES

Você pode ter aliados econômicos e militares. Os aliados econômicos irão
colocá-lo em prioridade e irão negociar os preços de contratos mais facilmente com
você. Alianças militares podem prometer vir defendê-lo em caso de ataque e também
podem deixar você atravessar o seu território e criação de bases em seu solo.

Você pode usar diferentes meios para varias essas alianças.
• Contratos econômicos

• Acordos estratégicos

• Doações financeiras

• Auxílio de desastre

• Auxílio de guerra

• E muito mais.
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CONSELHOS PARA OS CHEFES DE
ESTADO

O PROFESSOR

No nível  iniciante, você receberá a ajuda de um professor de geopolítica.
Quando seu ícone acende, significa que ele tem um novo conselho para você. Clique
no ícone e ele lhe dará os conselhos. O conselho irá aparecer no menu do professor.
Você poderá acessá-los clicando no pequeno ícone ao lado do professor.

O professor nunca lhe dará uma mensagem já lida.

Os  conselhos  do  professor  podem  se  relacionados  com  o  contexto  dos
eventos do jogo ou ser várias dicas com nenhuma relação com sua situação atual.

OS  ESSENCIAIS:  ORÇAMENTO  E
POPULARIDADE

Os indicadores de orçamento nacional e a classificação de popularidade são
dois dos valores mais importantes do jogo. Se um deles estiver muito ruim, é muito
provável que você perderá rapidamente.

Orçamento
Os detalhes do orçamento nacional podem ser vistos nas finanças, que são

acessíveis a partir do primeiro botão.

Existem as despesas e as receitas. Você pode jogar com as duas linhas para
tentar fazer algumas econômia.

Se você gastar muito, o défice será alto e o indicador do orçamento nacional
se moverá para a zona vermelha. Se um défice for alto demais, significa que é ruim
para as finanças nacionais, e como resultado serão reembolsados mais dívidas a cada
ano.

Popularidade
Metade  da  popularidade  "pura",  em  outras  palavras,  fora  do  programa

politico, é um reflexo da opinião do povo. A outra metade consiste no Conselho de
todos  os  grupos  importantes  e  personagens  que  compõem  o  seu  país  e  que
influenciam as pessoas em diferentes níveis.

A qualquer momento, você pode solicitar pesquisas de opinião a partir  da
guia Comunicação no botão Política Nacional do sub menu Chefe de Estado. Existe
três levantamentos de precisão diferentes que tem três durações diferentes. O mais
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preciso dos levantamentos  dá uma visão detalhada dos resultados das eleições, se
houver eleição.

ELEIÇÕES

Processo
As eleições presidenciais ocorrem em várias etapas.

Todas as  ações  descritas  são  tomadas  no  sub  menu eleições  do
botão política nacional:

• Primárias:  Eles  não  interessam  a  você,  se  você  estiver  se  apresentando.
Durante esse período, os candidatos de cada partido se apresentam.

• Programa politico: Durante a campanha, você pode definir o seu programa,
que pode incluir  vários  compromissos quantitativos.  Se você for  re-eleito,  o
povo se lembrará de suas promessas de campanha e podem puni-lo se você
deriva deles. Essas promessas são feitas durante as reuniões nas cidades de
sua escolha,  que você deve reservar  com fundos  do partido.  Isso  também
permitirá  que  você  melhore  a  sua  imagem  nas  regiões  das  cidades
selecionadas, e mudar a opinião dos eleitores nesta região.

• Fraude  Eleitoral:  Se  você  quiser,  você  pode  enganar.  Existem  três
possibilidades: destruir cédulas, duplo recenseamento dos eleitores e voto de
pessoas falecidas. Estas ações irão afetar o resultado final mas claro incluirão
algums riscos pois podem ser descobertos e por consequente começarão os
escândalos.  Esses  riscos  são  avaliados  em  função  da  eficácia  dos  seus
serviços secretos.

• Pesquisa: Durante toda a campanha, há inquéritos periódicos que são exibidos
no lado esquerdo da janela de eleições.

• Debate:  um  confronto  entre  os  dois  candidatos  principais  que  fazem
promessas, cara a cara sobre questões sugeridas ou espontâneas. O debate
terá  um  impacto  importante  sobre  os  resultados  finais  das  eleições.  É
recomendável  que  você  salve  suas  melhores  promessas  para  o  debate.  A
promessa já feita perde seu impacto se for feita uma segunda vez.

• Resultados: O resultado final é transmitido ao vivo na televisão.
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Cálculo dos Votos

Os votos são calculados da seguinte forma:
• Cada personagem importante do seu país escolhe seu candidato preferido em

função de suas afinidades.

• Quando um personagem vota, ele ou ela capta eu seu voto todas ou parte das
pessoas sobre as quais ele ou ela tem influência. Isto é principalmente uma
função da popularidade do personagem, o papel do personagem na sociedade,
o carisma do personagem e que o grupo que ele ou ela direciona (um chefe de
partido terá mais influência do que um grande costureiro)  e o engajamento
politico do personagem. Assim, no jogo, você precisará de influenciar tantas
personalidades possíveis.

•  As pessoas pronunciam-se sobre cada um dos candidatos.

• O resultado final de um candidato é meio dependente dos votos recebidos dos
personagens e meio dependente do voto do povo.

• Depois  de  todas  as  pessoas  votarem,  todos  os  resultados  finais  dos
candidatos serão comparados onde determinará os percentuais de ganho por
cada um deles.

PARLAMENTO E AS LEIS

Processo
Quando uma lei é apresentada ao Parlamento, os diferentes grupos politicos

se reunem-se para discutir uma função de  vários elementos, tais como: alinhamento
pelo  grupo  com  relação  a  lei,  a  importância  da  lei,  o  alinhamento  dos  diferentes
membros do grupo como o chefe de estado e o alinhamento do grupo com o Ministério
relevante.

Para  calcular  o  resultado  final  da  votação,  o  resultado  de  cada  um  dos
grupos é pesado em função da sua representação no Parlamento.

Quando  você  cancelar  um  projeto  de  lei,  o  povo  irá  se  lembrar  de  sua
proposição e  irão  castigá-lo se  não concordarem com isso.  Da mesma forma,  um
projeto  que  tenha  sido  recusado  pelo  Parlamento  é  uma afronta  para  o  chefe  de
estado, que sempre perderá alguns pontos de popularidade.
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Meios de Ação

Há muitas maneiras de influenciar uma votação no Parlamento.
• Incentivo:  Durante  uma  reunião,  você  pode  pedir  a  um  parlamentar  para

incentivar a aprovação de uma lei,  o que permitirá que você saiba como o
parlamentar  pretende  votar.  Se  o  parlamentar  aceitar  a  sua  proposta  irá
aumentar  o  voto  do  grupo  politico  que  ele  pertence,  em  função  de  sua
influência no grupo. Um chefe de partido tem cinco vezes mais influência sobre
os membros do seu grupo do que um membro regular.

• Mudança de tendência: A tendência dos parlamentares com o chefe de estado
têm um impacto sobre a configuração do voto. Por exemplo, você pode tentar
mudar a opinião dos parlamentares durante as reuniões. Claro, o resultado
depende de seu próprio personagem, que pode se avaliada através do serviço
secreto.

• Chantagem:  Se  você  estiver  ciente  dos  escândalos  sobre  um  parlamentar
graças a seu serviço secreto, você pode tentar fazer uma chantagem dele ou
dela, não expondo o escândalo em troca de seu voto a favor da lei.

• Corrupção: Você também pode tentar propor subornos para um parlamentar.
Isto  tem que ser  feito  com cuidado,  como qualquer  tentativa  de corrupção
contra você, se o parlamentar for honesto. É altamente recomendado fazer
uma consulta prévia  com o serviço secreto para estar  mais  informado das
personalidade do parlamentar.

• O Ministério: A personalidade do Ministério tem um impacto sobre o resultado
da  votação.  Alterando  os  ministérios,  nomeadamente  com  uma  inclinada
política que é diferente do jogador, o resultado da votação pode ser alterada e
pode às vezes, ser suficiente para a votação do balanço.

• Leis  com  vários  estágios:  As  vezes  é  possível  passar  leis  quantitativas
(imposto por exemplo) em várias fases, a fim de obter um objetivo que caso
contrário será recusado pelo Parlamento.

GRANDES EVENTOS

Agitação
Agitação  (protestos,  sit-ins,  greves)  é  simbolizado  no  mapa  por  ícones

diferentes e refletem sérios problemas na sociedade. Se esta agitação persistir, terá um
efeito duradouro na sua popularidade. Além disso, a agitação que piora pode se tornar
uma batalha na cidade.

Você sempre terá a possibilidade de usar táticas de força bruta para derrubá-
los, mas não há nenhuma garantia de que isso terá os resultados esperados. E você
correrá o risco de baixar drasticamente a sua popularidade. As batalhas da cidade,
como visto acima, são as situações de maior desafio.
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Desastres Naturais
Você  poderia  ser  justamente  acusado  de  negligenciar  os  orçamentos

necessários para a prevenção de catástrofes naturais. Tenha cuidado ao indenizar as
vítimas. Não subestime a importância deste. Finalmente, se os outros países ajudarem
financeiramente, dê um pouco para as vítimas. Caso contrário, você será acusado de
peculato.

Conflito
Entrar  em  um  conflito  cria  uma  celeuma  em  todos  os  níveis.  Além  das

reações  de  seu  povo  e  de  todos  os  personagens  de  seu  país,  as  organizações
internacionais e outros países do mundo irão posicionar-se como uma função do seu
nível de responsabilidade no conflito.

Não  se  esqueça  de  que  todas  as  guerras  exigem  meios  financeiros
significativos também. Às vezes é melhor ter um Tratado de Paz que é ligeiramente
contra a seu favor do que uma má Guerra que te deixa atolado. Alianças militares
formadas antes do conflito podem desempenhar um papel dominante porque os países
aliados podem fornecer apoio militar.

Refugiados
Quando  acontece  uma  catástrofe  natural  ou  quando  um  conflito  eclode,

campos  de  refugiados  podem  ser  configurados.  E  você  pode  estar  disposto  para
construir campos de refugiados para recebê-los ou pedir ajuda de seus vizinhos. Caso
contrario, as consequências na sua popularidade podem ser negativas…

  Da mesma forma, países afetados por desastres ou conflitos podem perdi-
lhe ajuda para construir campos de refugiados.

TECNOLOGIAS E DESCOBERTAS

A pesquisa é fundamental para o avanço do seu país. Através do
desenvolvimento  de novas  tecnologias,  você pode incentivar  setores  relevantes  da
econômia. Por exemplo, através da manutenção de um monopólio da produção de uma
nova tecnologia, melhoria das técnicas de produção ou a vender suas patentes a taxas
elevadas. Outro exemplo: melhorar tecnologias militares permite-lhe desenvolver um
arsenal militars de maior qualidade.

O jogo inclui cem grandes descobertas para os próximos cinquenta anos. Os
desenvolvimentos científicos na sociedade são notavelmente seguidos em anúncios de
jornais.
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EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS

Além do feriado nacional e principais feriados tradicionais, existem eventos
desportivos e culturais que se realizam durante todo o ano.

Esses eventos não podem ser ignorados. Você deve participar deles, criar
novos eventos através do ministério da cultura e dar a seu país todas as chances de
brilhar. Sempre haverá efeitos sobre a opinião pública...   

INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES

No meu de transporte, você pode desenvolver sua infra-estrutura diretamente
no mapa através da construção de portos, aeroportos e linhas de trem bala.

A localização  destas  infra-estruturas  é  essencial  para  calcular  o  impacto
sobre o comércio e o turismo destas infra-estruturas.

BOLETIM INFORMATIVO

Se você assinar os boletins informativos, você receberá todos os boletins
futuros,  mas  você  também  pode  acessar  boletins  anteriores  criados  desde  o
lançamento do Geopolitical Simulator 1. Estes boletins contêm conselhos e explicações
sobre o funcionamento do jogo.
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CUSTOMIZANDO E SALVANDO SEU JOGO

ESCOLHENDO UM KIT

O ícone de customização pode ser acessado no menu bem vindo“Simulação
do Mundo”.

  O primeiro menu Kit permite que você escolha um kit para jogar, excluir ou
gerenciar (criá-los, modificá-los, importá-los ou exportá-los no formato .cus)

Para jogar com um kit, selecione-o e confirme. Ele será adicionado ao seu
jogo.

CRIANDO/MODIFICANDO UM KIT

Para modificar um kit, clique em modificar e, em seguida, selecione-o.

Para criar um kit, você deve dar-lhe um nome.

A customização diz respeito aos personagens e grupos. A janela permite que
você escolha entre os dois.

Kit de personagem
A "Seleção de categorias de personagens" é o menu de boas vindas dos

personagens que divide os personagens no jogo em várias categorias. Depois de ter
escolhido uma categoria, você pode selecionar um personagem. Com a parte superior
da célula, você pode selecionar o país , e com a barra de rolagem à direita, você pode
selecionar o personagem.

Para modificar o personagem, você pode modificar a sua identidade e rosto.
Alterações de identidade se diz respeito ao primeiro e ultimo nome e, às vezes, o sexo
e data de nascimento do personagem.

Para o rosto,  você pode substituí-lo  com uma foto de sua escolha e em
formato .jpg (de preferência 256x256 ou 128x128 pixels) e de preferência copiado no
diretório  documents\Power  &  Revolution\custom\photo\  no  windows  XP  e
documents\Power & Revolution\custom\photo\ no Windows Vista e Windows 7 ou 8.

Para substituir o rosto com uma foto, clique no botão <Foto> e em seguida
selecione o arquivo .jpg de sua escolha. A nova será exibida na janela.

Você também pode  modificar as configurações para os rostos 3D (roupas,
cor do cabelo e tipo, etnicidade, acessórios) pressionando os botões <+> e <->.
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Kit Grupo
A  modificação  Grupo  funciona  no  mesmo  princípio  da  modificação  de

personagens  pelo  simples  fato  de  que  não  existem  qualquer  menu  da  categoria.
Escolha um país,  clicando na bandeira  do  lado esquerdo ou ao digitar  a

primeira letra do país, você pode acessá-lo de forma mais rápida, e a escolha do tipo
de grupo no canto superior direito. Para alterar o logotipo do grupo, deverá ser salvo no
formato .jpg e copiados no diretório My documents\Power & Revolution\custom\photo\
no Windows XP, e Documents\Power & Revolution\custom\photo\ no Windows Vista, 7,
8 ou 10.

EXPORTANDO E IMPORTANDO UM ARQUIVO
CSV

Definições
Um  kit  personalizado  é  um  arquivo  .CUS  com  dados  sobre  todos  os

personagens e grupos de todas as nações do jogo, e é configurado para ser carregado
antes do carregamento do jogo através  do menu de “Personalização”.

Um arquivo  CSV é  um  arquivo  de  dados  relativos  a  todos  os  grupos  e
personagens  de  uma  única  nação  específica  que  podem  ser  facilmente  lidos  e
preenchidos através de softwares de planilha e que se destina a ser integrado em um
kit de personalização.

Usando  um  arquivo  CSV  permite  criar  rapidamente  e  facilmente  kits  de
personalização.

Como proceder
No  Menu  de  personalização  em  Opções,  clique  no  botão  “Exportar  um

modelo CSV”. Clique em um deles, e em seguida, clique em <OK>. Em seguida você
terá que dar um nome ao arquivo CSV que será criado.

Agora  você tem  um  arquivo  CSV  na  pasta  "Custom"  (em  "Meus
Documentos/Power  &  Revolution/Profile"),  que  contém  uma  lista  de  grupos  e
personagens  da nação que você selecionou.  Para  fazer  uma modificação simples,
selecione o arquivo e clique com o botão direito do mouse em “Abrir com…” e escolha
o  Excel ou scalc (Open Office).

Se você usar o scalc, você irá precisar especificar as opções de importação
(janela “Opção de Importar”). Aqui marque a caixa “ponto e vírgula” e desmarque a
caixa “Vírgula”. Em seguida clique em <OK>.
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O que inclui nesta folha?

Para um grupo:
• Coluna A: descrição (não modificável)

• Coluna B: nome do grupo

• Coluna B: sigla do grupo

• Coluna  B:  nome  e  foto  do  grupo.  Este  é  o  nome  da  foto  (formato  .jpg,
preferência  de  256*256).  As  imagens  devem  ser  colocadas  no  diretório
custom/logo.

As outras colunas não devem ser modificadas.

Para o personagem:
• Coluna A: descrição (não modificável)

• Coluna B: primeiro nome do personagem

• Coluna C: ultimo nome do personagem

• Coluna D: o nome do rosto pode ser o nome da foto (.jpg) ou da face 3D (.fg)

• Coluna E: sexo do personagem (M ou F)

• Coluna F: data de nascimento (formato dd/mm/yyyy) Certifique-se de que esta
coluna será exibida neste formato e não no formato dd/mm/yy.

Não é recomendado modificar as outras colunas.

Faça as modificações que você deseja fazer e então salve-o.

Como aplicar as suas modificações
Retorne ao menu ”Personalização" e, em seguida, selecione “Criar um novo

kit” ou “Modificar um kit”. Uma vez criado ou selecionado, clique no botão “Importar um
arquivo CSV” e em seguida selecione o arquivo que você modificou. Ao fazer isso, o kit
estará modificado e incluirá o arquivo CSV selecionado.

É bom saber

Vários arquivos CSV podem ser importados no mesmo kit.

Se um mesmo grupo ou personagem é modificado em vários arquivos CSV
que você importar em um kit, as alterações aplicadas serão aquelas do ultimo arquivo
importado.

Você também pode criar  ou modificar um kit  com uma interface padrão e
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exportá-lo para o formato CSV com o botão “Exportar este kit para o formato CVS”. O
arquivo criado também será salvo no diretório "custom".
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SUPORTE TECNICO

Se encontrar quaisquer problemas técnicos, por favor nos avise:

support@power-and-revolution.com

Você também pode consultar informações detalhadas sobre o jogo
em:

http://www/power-and-revolution.com

Configuração Recomendada para PC
• Windows 10 / 8 / 7

• Processador de 2 GHz

• 4 Gb de RAM

• 4 Gb de espaço em disco

• Placa de som compatível com DirectX 9.0

• Placa de video de 256mb compatível com DirectX

Configuração Recomendada para Mac
• MACOSX 10.6 Snow Leopard ou superior

• Processador de 1,6 Ghz ou superior

• 4 Gb de RAM

• 4 Gb de espaço em disco

• Processador Intel

[Índice] Copyright Eversim 2016 73

mailto:%20support@masters-of-the-world.com

