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Ministro das Cidades Ministro da Defesa e Presidente Caixa Econômica Federal assinando Decreto
A maior vitória da AMARP—FAA Presidida pelo Excelentíssimo Senhor Genivaldo da Silva foi à conquista da tão
sonhada casa própria para os Cabos a Capitão das Forças Armadas, pela primeira vez na história do Brasil se lutou por
uma lei e se concretizou ela através das parcerias dos Ministros da Cidade bruno Araujo – Ministro da Defesa Raul
Jungmann e Presidente da Caixa Econômica Federal, esta vitória se deu após Genivaldo da Silva se tornar Alto
Comissário de Direitos Humanos do World Parlament of Security And Peace – Parlamento Mundial de Segurança e Paz
e se tornar imortal da ABCP Academia Brasileira de Ciência Politica onde assumiu a cadeira n.o 43 Patrono Duque de
Caxias representando as Forças Armadas do Brasil, posteriormente este Presidente do Parlamento e da Academia em
contato com Excelentíssimo Senhor Nereu Gois se firmou oficialmente a parceria para atendimento da demanda das
Casas financiadas 100% pela Caixa Econômica Federal, lembrando que para outros Estados do Brasil esta Lei atendera
Policiais Militares e Bombeiros.
Agency WPO NEWS.
The biggest victory of AMARP.-FAA presided by His Excellency Mr Genivaldo da Silva was the conquest of the so
dreamed house itself for the cables to the captain of the armed forces, for the first time in the history of Brazil if he fought
for a law and materialize it through partnerships of the Ministers of the city bruno Araujo - Defense Minister Raul
Jungmann and President of Caixa Econômica Federal, this victory gave after Genivaldo da Silva become High
Commissioner for Human Rights of the World Parlament of Security And Peace - World Parliament of security and peace
and become immortal from the ABCP Brazilian Academy of Science politics where he assumed the chair no 43 Patron
Duque de Caxias representing the Armed Forces of the Brazil, later this Parliament's President and the Academy Contact
Sir amauri gois has become officially the partnership to meet the demand of homes financed 100% by the Caixa
Econômica Federal, remembering that for other states of Brazil this law will attend military police officers and fire fighters.
Agency WPO NEWS.
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De ordem do Deputado Federal Izalci Lucas, encaminho em anexo o convite para participarem do lançamento da
FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA FAMILIA MILITAR.
Que acontecerá na próxima quinta feira, às 9:00 horas no auditório FREITAS NOBRE – no subsolo do anexo IV da
Câmara dos Deputados. Assim, fica toda a Família militar convidada para o referido evento uma vez que serão tratados
de temas pertinentes a toda categoria.
Qualquer dúvida, entrar em contato com nosso gabinete pelos telefones: 61 – 3215-5602 – falar com Patricia ou Paulo.

Atenciosamente
Paulo Socha
Chefe de Gabinete do
Deputado IZALCI LUCAS
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O Senador Paulo Paim Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado ira ser homenageado com a mais alta
honraria da WPO o Titulo de Benfeitor da Humanidade em Sessão Solene no Senado Federal contando com a presença
de varias lideranças civis e militares.
Homem combatente Senador Paulo Paim sempre esteve vigilante as violações dos direitos humanos em todos os
segmentos sociais, atualmente defende há não aprovação da reforma da previdência, pois segundo ele e rasgar toda a
CLT que garante ao trabalhador uma estabilidade e na atual reforma retira todos os direitos inalienáveis deixando o
trabalhador sem e mínima segurança com relação ao seu futuro.
Temos certeza que outros Senadores irão ponderar esta questão da reforma previdenciária com muita cautela, pois o
Brasil esta atento a estas mudanças e muitos movimentos já se levantaram contra esta famigerada reforma.
Parabéns Senador Paulo Paim.
Agency WPO NEWS.
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Doutor Luiz Carlos um dos mais renomados cirurgiões na área de odontologia
recentemente foi empossado como Alto Comissário de Direitos Humanos – Benfeitor
da Humanidade da WPO e Amigo das Forças Armados pelos seus relevantes serviços
prestados ao progresso da odontologia em Brasília.
Na foto o Presidente da AMARP-FA Genivaldo da Silva em seu consultório no
Shopping Liberti Mol Torre B sala 712 onde com muita humildade atende uma gama
variada de clientes dentre muitos alguns famosos e, diga-se de passagem, uma mão
super leve para um cirurgião dentista contrario de muitos que trabalham com mau
humor esse sorriso dele e contagiante passa confiança e conforto aos clientes.
Seu consultório não tem clientes tem fieis amigos que fazem a propaganda boca a
boca razão de tamanho sucesso em sua profissão.
Quando se trabalha com amor e dedicação com certeza e SUCESSO.

Marislene Moreira de Azevedo foi Arbitra do TJAM Tribunal de Justiça Arbitral do Mercosul posteriormente se tornou
professora de mediação e arbitragem do TJAM www.tjammercosul.org
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Pastor Wilson Vidas dos Santos ex-policial civil do Paraná atuou como detetive num
dos maiores escritórios de Curitiba PR atuou como coordenador regional para o
estado do Paraná da OPB Ordem dos Pastores do Brasil foi Vice Presidente e
Presidente da OMEGA Ordem dos Ministros Evangélicos das Americas, atualmente
reassumiu como coordenador regional da OPB no Estado do Paraná, para o Pastor
Wilson não há ordem representativa da classe pastoral mais documentada
credenciada junto ao Governo Federal e ONU que a OPB.
Em seu vasto Curriculum e Jurado da Justiça Estadual do Paraná e Justiça Federal
homem temente a Deus dedica sua vida a auxiliar a classe mais carente de seu
estado, muitas são as obras que já realizou que seria difícil enumera-las, mas e um
exemplo de homem que deve ser seguido por seus amigos.
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Estado Islâmico Recruta ativistas no Brasil
Fonte http://www.jornal.ceiri.com.br/pt/estado-islamico-recruta-ativistas-no-brasil/

O Estado Islâmico, grupo insurgente com maior protagonismo, no momento, está ampliando estrategicamente a sua
área de ação. A América Latina e, mais especificamente, o Brasil são hoje, segundo informações, os novos celeiros para
o recrutamento de jihadistas. De acordo com relatórios de Inteligência do Governo brasileiro, há indícios de que o
Estado Islâmico está tentando recrutar jovens brasileiros para atuarem como “lobos solitários” em diferentes países,
uma vez que não estão na lista internacional de terroristas, o que facilita o acesso a vários países para prática de
atentados.

A opção dos extremistas pelo Brasil não é aleatória, pois além de ser um país que não possui legislação antiterrorismo,
nos últimos tempos tem recebido, principalmente no Estado do Paraná, uma grande quantidade de muçulmanos
refugiados, oriundos de países em crise econômica e em guerra, sobretudo da Síria. Por outro lado, as carências sociais
que têm vitimado a população brasileira e, principalmente, os mais jovens, facilitam a adesão a uma ideologia radical
como sendo a única saída para os problemas. Segundo especialistas, os combatentes estrangeiros nas fileiras do grupo
extremista são jovens, geralmente com problemas sociais ou escolares, que se encontram desempregados ou no
subemprego, decepcionados com a vida, sem perspectivas de futuro e socialmente marginalizados, que procuram, de
algum modo, orientação e respeito que julgam encontrar através da Jihad, que lhes oferece “igualdade de
oportunidades e está na moda”. Este perfil corresponde às características sociais de milhares de jovens brasileiros.

Segundo o jornal Estadão, os relatórios da Inteligência enviados ao Palácio do Planalto alertam sobre a tentativa de
cooptação de brasileiros pelo Estado Islâmico. De acordo com as informações, a coordenação interna das discussões foi
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assumida pela Casa Civil, devido aos preparativos para os Jogos Olímpicos de 2016, que são a principal fonte de
preocupação do Governo brasileiro. Os relatórios visam, também, alertar a presidente Dilma Rousseff sobre os riscos
que a situação representa para o país. Para os envolvidos nas discussões, no Brasil, “a luz amarela está acesa”.

A questão torna-se mais complexa devido à falta de legislação específica para o combate ao terrorismo e isto, segundo a
Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), é um obstáculo que dificulta o trabalho, principalmente, no
que diz respeito à interceptação cibernética. Para o Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o Poder
Legislativo poderá votar rapidamente uma Lei de combate ao terrorismo, mas a iniciativa cabe ao Poder Executivo.
Porém, o Deputado não descartou a possibilidade de uma proposta partir do Parlamento.

A presença do Estado Islâmico no Brasil é preocupante e merece atenção redobrada por parte das autoridades
responsáveis pela Segurança e Defesa Nacional. Para um país que não tem um histórico de terrorismo e somente agora
parece estar despertando para os riscos que se avizinham e que, até há pouco tempo, eram algo distante, mais do que
estar em alerta é necessário criar mecanismos de prevenção e de combate às ações dos jihadistas. No mês passado,
policiais europeus estiveram reunidos em Brasília, com a finalidade de trocar informações com o Governo brasileiro. Na
verdade, para além da troca de informações, é urgente que o Brasil crie legislação de combate ao terrorismo e trace
uma meta para inibir o aliciamento de jovens para o Estado Islâmico. No Brasil, foram identificados mais de dez jovens
convertidos ao islamismo, fazendo o trabalho de convencimento dos refugiados sírios através das redes sociais.

Se, por um lado, o Governo brasileiro tem como grande preocupação os Jogos Olímpicos de 2016, por outro lado, a
sociedade brasileira está desprotegida. Ao que tudo indica, o Estado Islâmico já começou a atuar através de suas células,
em sites de serviços públicos bastante visitados pela população. Em 11 de março, o site que oferece informações sobre
o transporte urbano de Curitiba foi supostamente hackeado pelo Estado Islâmico, que exibiu uma mensagem atribuída
aos extremistas. Juntamente com o símbolo do grupo, foi exibida uma mensagem em árabe e inglês que dizia: “Nós
estamos em todos os lugares”. Esta foi a repetição do que aconteceu anteriormente com um site não oficial do Clube de
Futebol XV de Jaú, do interior do Estado de São Paulo].
As evidências da presença do Estado Islâmico em território brasileiro elevam o grau de preocupação e passam a exigir
do Governo e dos serviços de Inteligência atenção especial acerca dos acontecimentos recentes com o objetivo de
oferecer segurança aos cidadãos, evitando a falta de controle sobre a situação, num momento em que o país passa por
uma crise política. A realidade atual da política brasileira poderá favorecer a ação do Estado Islâmico, pois os momentos
de crise política interna têm sido uma das estratégias utilizadas pelos jihadistas, em diferentes países, para promover a
desestruturação do Estado e ampliar a sua área de influência.
Edição de março de 2017

Revista

News
João Paulo de Souza Catarinense de Jaguaruna e nosso Embaixador
Juvenil da Paz promete ser um cantor renomado com suas canções
que já fazem sucesso em todo estado um dos seus maiores sucesso e
Amaras de Verdade musica muito pedida onde se apresenta já tem sua
agenda lotada de shows tendo que administrar seu tempo entre shows,
escola e a rádio comunitária onde e apresentador de um programa de
sucesso.
Seu sonho de ser cantor vem desde criança sua voz se enquadra no
estilo de musica que canta e onde comparece e muito sucesso já esta
em seu segundo CD que também promete muito sucesso.
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Coronel Alédio Pinheiro Fernandes recebendo das mãos do Presidente da WPO e do Deputado Federal Izalci seu
Diploma de Alto Comissário de Direitos Humanos numa tarde festiva na Sede Regional do PSDB no Conic de Brasília
onde estiveram presentes altos oficiais do Exercito e lideres comunitários que abrilhantaram a Sessão Solene da
Cruzada Cívica Nacional pela Paz.

Edição de março de 2017

Revista

News

Edição de março de 2017

Revista

C

News

ruzada Cívica Mundial pela Paz adote essa ideia.

Revista WPO NEWS uma publicação do Parlamento Mundial de Segurança e Paz e mail revistawponews@gmail.com
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