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Ordem de Demolição 

Demolição do planeta Terra, Seção ZZ9 Plural Z Alfa, de acordo com a 

ordem em exposição no Departamento Local de Alfa do Centauro, para 

construção de uma Via Expressa Hiperespacial. 

 

Prostetnic Vogon Jeltz, comandante da Frota de Construção Vogon, por 

ordem do Conselho de Planejamento do Hiperespaço Galáctico:  

Está encarregado de executar o plano de demolição do planeta Terra, no dia 

21 de Dezembro de 2012 (Data local), de acordo com a ordem de número 

395.632.563.272.658-5, registrada e homologada no Departamento Local de Alfa do 

Centauro, situada a 4,2 anos-luz (distância local) 39.734.219.280.000 quilômetros 

(Trinta e nove trilhões, setecentos e trinta e quatro bilhões, duzentos e dezenove 

milhões, duzentos e oitenta mil quilômetros) do planeta em questão. 

Fica estabelecido, portanto: 

1 – A sequência prévia de vistoria e análise foi executada conforme o 

regulamento, tendo o Conselho de Planejamento deliberado a favor da demolição e 

limpeza do local, possibilitando assim a construção da Via Expressa. 

2 – Nenhuma objeção formal foi apresentada no período de nove meses em 

que o projeto ficou em exposição no porão do Departamento Local. 

3 – A ordem de demolição deve ser lida, de forma clara e objetiva, para os 

habitantes do planeta em voga antes de ser executada, bem como deve ser 

informada a duração do processo de demolição. 

4 – No momento de execução, nenhuma objeção será considerada. 

5 – Após a demolição do planeta, é de dever da Frota de Construção 

executar a limpeza do local, como consta no formulário a ser anexado. 
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O processo de vistoria e análise número 117.663.943.572.458-2 pode ser 

visto no Departamento Local de Alfa do Centauro, sendo obrigatória a presença de 

um ou mais habitantes do planeta Terra, bem como a apresentação do formulário 

de permissão de acesso a processos, ratificado pelo executor do plano de 

demolição. 

 

Vice-comandante da Frota de Construção Vogon 

 

Kwaltz Vogon Zeltj 

 

 


