
 

 

WPO – WORLD PARLAMENT OF 

SEGURITYAND PEACE COROA A 

MISS UNIVERSO MIRIM DA PAZ 

E A MISS  BRASIL JUVENIL DA 

PAZ EM AMERICANA – SP 

Um Projeto de autoria do Dr. Celso 

Dias, Presidente do WPO e 

Embaixador da Paz,, e contando com apoio pleno, do Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal em Exercício de Americana – SP, torna-se programa oficial por meio de 

Projeto Executivo, onde busca-se, estabelecer os princípios da Paz Comunitária, a partir 

das crianças e adolescentes, com os preceitos da Educação Para a Paz. 

Americana, abriu as portas para o WPO, para a gestão  do EDUCAPAZ – Projeto 

Educando Para a Paz, de autoria do Alto Comissário para os Direitos Humanos do 

WPO, onde foca, que o único caminho para o estabelecimento da paz na Comunidade e 

família, só pode ser conceituada, com instrumentos pedagógicos voltados para uma 

educação vincada dentro dos 

preceitos da paz tão almejada por 

todos. 

PREFEITO PAULO SÉRGIO 

VIEIRA NEVES, 

COMPROMISSADO COM A PAZ, 

APOIA  OS PROJETOS DO WPO 

Americana, que possui um 

complexo fabril têxtil, um dos 

maiores da América Latina, na 

pessoa do Senhor Prefeito, traz para 

os americanenses, ação civil de resultado voltada para a formação, de crianças e 

adolescentes, para a consecução da Paz. 

Entendeu o Sr. Prefeito Municipal, da importância do Evento em si 

e no contexto. O Evento, a eleição da Miss Universo Mirim para a 

Paz, e Miss Juvenil da Paz, seria realizado nos Estados Unidos da 

América do Norte, proposta inicial do WPO, mas reunido o 

Conselho de Embaixadores da Paz do WPO, chegou-se ao 

consenso de que, por ter o WPO a sua matriz no Brasil, nada mais 

correto e justo, que  as misses teria que ser brasileiras, e iniciou-se 



o processo de indicação, qual a criança, e a adolescente, que seria indicada, dentro de 

suas prerrogativas de boa aluna, obediente aos pais e temente a Deus. 

O Colegiado foi formado por vários Embaixadores para a Paz 

Mundial e que tem suas bases, em vários países do mundo. O 

compromisso do WPO, - World Parlament of Seguryt and Peace, 

é o de estabelecer a médio tempo, uma base, onde acriança e o 

adolescente, tenham respeitados os seus direitos, na nossa luta, 

contra a pedofilia, a agressão infantil, ao tráfico de crianças, o 

trabalho infantil, o uso indevido da imagem da criança para os 

comerciais na Mídia, e aportar um meio onde, a criança discuta suas necessidades e seu 

projetos de vida futuro. 

O WPO – DENTRO DO PROJETO EDUCANDO PARA A PAZ ESTABELECE EM 

AMERICANA, O “PONTA PÉ” INICIAL NO BRASIL, PARA A CRUZADA 

CIVICA MUNDIAL. 

O World Parlament Of Security And Peace – Parlamento 

Mundial de Segurança e Paz,como gestor no Brasil para, a 

Cruzada Cívica Mundial, neste grande evento em 

Americana, lança, a câmara Mundial do Comércio WPO, 

visando a agregação, de grandes empresas comprometidas 

coma paz mundial e da preservação do meio ambiente, tendo 

suas atividades voltadas,unicamente para a capacitação gestão responsável de meios 

produtivos responsáveis, dentro da cultura da paz e da defesa ambiental. 

AMERICANA SERÁ VITRINE PARA TODO O MUNDO EM EVENTO SEM 

PRECEDENTES 

Se Americana, é conhecida em todo o mundo pelo seu imenso parque têxtil, que produz 

os melhores tecidos da América Latina, e quiçá do mundo, agora adentra no Rol das 

Cidades Ativistas para a Paz Mundial. Adotando a Agenda do WPO, dias 6 e 7 de 

Dezembro, Americana, projetar – se – á, como uma cidade comprometida, com a 

Educação Para a Paz M. De fato, todos estarão com suas vistas voltadas para esta 

pacífica cidade do interior Paulista, na Região Metropolitana de Campinas, a Princesa 

do Interior Paulista.  

DIA 6 E SETE DE DEZEMBRO DE 2014 MARCHA CIVICA DASCRIANÇAS E 

ADOLESCENTES PELA PAZ MUNDIAL E COROAÇÃO DAS MISSES. 



Nos dias 6 e 7 de dezembro de 2014, dois granes 

eventos, onde acriança e o adolescente é o alvo 

principal. Dia 6, a Marcha Cívica para a Paz, das 

crianças e adolescentes da rede Escolar de 

Americana, com a tocha da Paz, que depois do 

Evento, irá para Washington, nos Estados unidos 

da América do Norte, antes de ir para as Capitais 

dos demais Países comprometidas com a Jornada 

Cívica Mundial, para   o ano de 2015, chegar de 

novo em Americana-SP, para a segunda edição, o 

inicio de um novo ciclo, de ação positivas a nível 

Internacional, da luta das crianças e adolescentes, para a consecução da Paz Mundial. 

A Miss Universo Mirim da Paz, receberá a sua Coroa no dia 07 de Dezembro, em 

grande evento, no Teatro Elis Regina de Americana, um dos mais modernos do Brasil, 

com a arquitetura do mestre Oscar Niemeyer. 

Ela é JHULLIA GASCO, uma criança inteligente e culta, que desfilará para os 

presentes, em trajes tradicionais, convidando a todos a lutarem, pela implantação 

da Paz em todo o mundo.  

Em seguida, desfilará a MISS UNIVERSO MIRIM DA PAZ JHULLIA GASCO E 

MISS BRASIL JUVENIL DA PAZ THAUANY EDUARDA DA ROSA, também 

em trajes tradicionais. 

Nosso Embaixador da Paz em Americana, Waldemar Adílio Silva e Oliveira, o 

coordenador do Evento, junto com o Capelão Oficial do 

Capitólio e da Casa Branca, EUA, Rob Schenck, ao final 

do evento, encaminharão para Washington, de Americana 

a tocha da cruzada cívica mundial pela paz, dando assim 

inicio, a Olimpíada Mundial da Criança e Adolescentes, 

pela paz mundial. 

Durante o evento, haverá 

apresentações de crianças cantando 

Coros variados, grupos cênicos 

infantil e juvenil, encenando temas 

sobre a violência infantil, contra as mulheres e idosos. A Banda Marcial de 

Americana,também participara do Evento, além, da execução do Hino nacional 

Brasileiro, apresentara várias peças musicais de seu repertório, abrilhantando o 

evento. 

Várias autoridades civis, receberão, durante o evento, o Diploma de Benfeitor da 

humanidade. Uma realização do WPO  e do Projeto Educando para a Paz, pela 

paz mundial. Parabéns Americana.  



Obrigado PREFEITO PAULO SÉRGIO VIEIRA NEVES, Câmara Municipal de 

Americana, Industria, Comércio e Prestadores de Serviços de Americana. 

 


