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Mensagem ao vivo pela TV Senado no dia 24 abril na homenagem ao Senador Paulo Paim ao ser 

homenageado como Benfeitor da Humanidade e Alto Comissário de Direitos Humanos recebendo no ato da 

homenagem as Medalhas Nelson Mandela e a Cruz da OTH Ordem Templária Humanitária e o Diploma 

de benfeitor da Humanidade das mãos do Presidente da AMARP-FA Genivaldo da Silva. 

Como Embaixador da WPO me sinto honrado como gaúcho de lhe cumprimentar aqui dos Estados Unidos 

num momento marcante para a história do Brasil, vossa Excelência Senador Paulo Paim Vice Presidente da 

Comissão de Direitos Humanos do Senado da Republica Federativa do Brasil. 

 

 

 

Message live on TV Senate on 24 April in tribute to Senator Paulo Paim to be honored as a benefactor of 

humanity and High Commissioner of Human Rights getting in the act of homage the medals, Nelson 

Mandela and the cross of OTH Templar Order, Humanitarian Aid and the Diploma of the benefactor of 

mankind at the hands of the President of the AMARP.-FA Genivaldo da Silva. 

As Ambassador of the WPO I feel honored as gaucho to greet here in the United States a remarkable 

moment in the history of Brazil, Your Excellency Senator Paulo Paim Vice President of the Commission on 

Human Rights of the Senate of the Federal Republic of Brazil. 
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Discurso Presidente do World Parlament of Security And Peace no cerimonial da WPO na Comissão de 

Direitos Humanos do Senado 

Speech by President of the World Parlament of Security and Peace in the ceremonial of WPO in the 

Commission on Human Rights of the Senate 

EXCELENTISSIMO SENHOR SENADOR PAULO PAIM PRESIDENTE COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS DO SENADO DA RREPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

EM NOME DE TODO COLEGIADO DA WPO WORLD PARLAMENT  OF  SECURITY  AND PEACE – 

PARLAMENTO MUNDIAL DE SEGURANÇA E PAZ – ATRAVÉS DOS NOSSOS EMBAIXADORES DA 

PAZ  FRANCISCO CESAR MONTEIRO GONDAR – COMODORO PRESIDENTE DO CENTRO DE 

CAPITÃES DA MARINHA MERCANTE DO BRASIL – CARLOS SAAVEDRA BRAVO VENEZUELA -  

BARBARA JOSEFINA TAYLOR GALINDO – GUATEMALA – DOM BASILIO CALI -  MALTA ITALIA – 

RAAD ABDULATEFF IRAQUE – SUN SOTHY CAMBOJA – DOM MADHU KRISHAN ACADEMY 

GLOBAL PEACE INDIA – MAXIMO CALDERON ARGENTINA – FRANCESCO PAOLO SCARCIOLA 

REPRESENTANTE WPO JUNTO AO VATICANO – ROGER SUN CAMBOJA – PEPE FIGUEREDO 

AGUILERA – ESPANHA  - DAYANA COTY REPRESENTANTE COMUNIDADE INDIGENA 

GUATEMALA – EMBAIXADOR JUVENIS DA PAZ JARDEL CAVALCANTE E JOÃO PAULO – 

EDUARDA THAUANY DA ROSA MISS BRASIL DA WPO -  WALDEMAR ADILIO DE OLIVEIRA 

EMBAIXADOR  WPO JUNTO A ECOSOC ESANGO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DAS 

NAÇÕES UNIDAS – ALTOS COMISSÁRIOS DE DIREITOS HUMANOS JOSÉ AUGISTO SANSÃO 

ASSAD RIO DE JANEIRO -  RICARDO MAGALHÃES GUEDES ARAPIRACA ALGOAS – DOM   

CARLOS AUGUSTO  ORDONIO RIO DE JANEIRO -  SILVIA DE RAÚJO MOTTA BELO HORIZONTE – 

DOVENIL BATISTA BELO HORIZONTE E TODOS DEMAIS INTEGRANTES COLEGIADO DA WPO . 

NESTE MOMENTO  FAZEMOS  JUSTIÇA A UM DOS HOMENS QUE MAIS DEFENDE OS DIREITOS 

HUMANOS NESTE PAÍS, RAZÃO PALA QUAL A WPO PARLAMENTO MUNDIAL DE SEGURANÇA E 
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PAZ POR INDICAÇÃO DO NOSSO ALTO COMISSÁRIO DE DIREITOS HUMANOS GENIVALDO DA 

SILVA PRESIDENTE DA AMARP- FA TEMOS A HONRA DE HOMENAGEA-LO COMO BENFEITOR DA 

HUMANIDADE PELAS CONQUISTAS REALIZADAS NESTA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 

SOB VOSSA PRESIDÊNCIA. 

QUEREMOS TAMBÉM EXTENDER AQUI NOSSOS AGRADECIMENTOS A TODOS OS SENADORES E 

DEPUTADOS FEDERAIS POR TERMOS A MAIOR LEGISLAÇÃO EM FAVOR DOS DIREIITOS 

HUMANOS NO BRASIL. 

QUANDO SE FALA DIREITOS HUMANOS LOGO INTERPRETAM ERRONEAMENTE PENSANDO QUE 

DIREITOS HUMANOS  E DEFENDER BANDIDOS, NÃO E O CASO DA WPO DEFENDEMOS SÍM AS 

VITIMAS DE TODOS OS TIPO DE VIOLÊNCIA. 

SUA VIDA SEMPRE FOI PAUTADA SENADOR EM PRÓL DA DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS, 

TAREFA ARDUA E DE LONGA CAMINHADA. 

QUE ESTA HOMENAGEM HOJE QUE A WPO LHE PRESTA FIQUE MARCADA PARA A SUA FUTURA 

GERAÇÃO. 

HOMENS COMO NÓS MARCAMOS NOSSA PASSAGEM NESTA VIDA TERRENA PLANTANDO UMA 

SEMENTE DE PAZ. 

NUM MOMENTO DE CONFLITO GLOBAL TEMOS QUE DEFENDER A ESPÉCIE HUMANA UMA RAÇA 

EM EXTINÇÃO. 

VOSSA EXCELÊNCIA E UM ICONE  E UM REFERENCIAL QUANDO SE TRATA DE DIREITOS 

HUMANOS DIRIGINDO ESTA COMISSÃO HÁ ANOS COM DEDICAÇÃO E AMOR AO PROXÍMO. 

NOSSOS AGRADECIMENTOS  A TODOS QUE LUTAM E AMAM A PAZ. 

MEU MUITO OBRIGADO QUE DEUS ABENÇOE ESTA CASA DO POVO. 

Celso Dias Neves Presidente da WPO 

Senador Paulo Paim Presidente Comissão Direitos Humanos Senado 

Genivaldo da Silva Presidente da AMARP – FA  

José Roberto Rodrigues de Abreu Sargento da Aeronáutica 

Francisco Eduardo Monte Ribeiro  Sargento da Aeronáutica 

Ivo Santana Martins Segundo Sargento da Marinha  

Cicero Borges Pereira  Sargento da Marinha 

Raimundo Nonato da Silva Sargento do Exercito 

Tenente Rildo Souza Campos 

 
(The Federative Republic of Brazil - Chamber of the National Congress) 
CONGRESSO NACIONAL - Praça dos Três Poderes - Brasília, DF - (04/24/2017) 
Speech to His Excellency Senator of the Federative Republic of Brazil, Mr. Paulo Paim, pronounced by His 
Excellency the President of the World Parliament of Security and Peace - (WPO), Mr. Celso Dias Neves. 
Your Excellency, Senator Paulo Paim, President of the Human Rights Commission from the Senate of the 
Federative Republic of Brazil: 
On behalf of the entire members of the World Parlament of Security and Peace - (WPO) - through our Peace 
Ambassadors, as, 
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- Sir. Commodore President of the Captains Center of the Merchant Navy of Brazil, Francisco Cesar Monteiro 
Gondar; 
 
- Bolivarian Republic of Venezuela, Mr. Carlos Saavedra Bravo; 
 
- Republic of Guatemala, Mrs. Barbara Josefina Taylor Galindo; 
 
- Italian Republic and Republic of Malta, Dom. Basilio Cali; 
 
- Republic of Iraq, Mr. Raad Abdulateff; 
 
- Kingdom of Cambodia, Mrs. Sun Sothy; 
 
- Republic of India, Academy Global of Peace, Dom. Madhu Krishan; 
 
- Republic of Argentina, Mr. Maximo Calderon; 
 
- Representative to the State of the Vatican City, Mr. Francesco Paolo Scarciola; 
 
- Kingdom of Cambodia, Mr. Roger Sun;  
 
- Kingdom of Spain, Mr. Pepe Figueredo Aguilera; 
 
- Indigenous Community Representative of Republic of Guatemala, Mrs. Dayana Coty. 
 
 
Youth Ambassadors of Peace: 
 
 
- Jardel Cavalcante; 
 
- João Paulo; 
 
- Eduarda Thauany da Rosa, Miss Brasil from (WPO). 
 
 
Ambassador to the Economic and Social Council - (ECOSOC) and United Nations Civil Society Participation - 
(iCSO) to the U.N.: 
 
- Mr. Waldemar Adilio de Oliveira, New York City, New York State - the United States of America. 
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High Commissioners for Human Rights in the Federative Republic of Brazil: 
 
- Sir. José Augusto Sansão Assad, Araruama City - Rio de Janeiro State; 
 
- Mr. Ricardo Magalhães Guedes, Arapiraca City - Alagoas State; 
 
- Dom. Carlos Augusto Ordonio, Rio de Janeiro City - Rio de Janeiro State; 
 
- Mrs. Silvia de Araújo Motta, Belo Horizonte City - Minas Gerais State; 
 
- Mr. Dovenil Batista, Belo Horizonte City - Minas Gerais State. 
 
And to all other members from the (WPO). 
 
Right now, we are taking justice to one of the men who most defends the human rights in this country, in 
which is why the World Parliament of Security and Peace - (WPO), and by indication of our High 
Commissioner for Human Rights and President of the Association of Military Remunerated Reserve, Retired 
and Pensioners from the Armed Forces of the Federal District - (AMARP- FFAA), the Mr. Genivaldo da Silva, 
With great pride we have the honor in honoring the Illustrious Senator, Mr. Paulo Paim, as the benefactor of 
humanity due to their achievements of this human rights commission under your presidency. 
 
We would also like to extend our thanks to all Senators and to all Federal Deputies for the highest and 
complete legislation in favor of Human Rights in Brazil. 
 
When mentioning the theme on Human Rights, there is a completely wrong discrimination, in which many 
interpret that Human Rights only work to defend criminals in Brazil, but specifically (WPO) does not work in 
this way. Yes, we defend, but all victims of violence. 
 
Senator Paulo Paim, your life has always been based on the defense of social rights, a difficult task with a long 
way. 
 
And that this homage in which to (WPO) grants you today, be marked for your future generation. 
 
Men like us, mark our passages in this earthly life, by planting the seed from peace. 
 
In a moment of global conflict, we have to defend the human race, an race with risk of extinction. 
 
Your Excellency is an icon and a reference when it comes to Human Rights, always directing this commission 
with dedication and love to the others. 
 
We thank you all, who fight and love for peace. 
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Thank you very much and may God bless this house of the people. 
 
Present at the Federal Senate table: 
 
- His Excellency, Senator and President of the Human Rights Commission from the Senate of the Federative 
Republic of Brazil, Mr. Paulo Paim; 
 
- His Excellency, the President of the World Parliament of Security and Peace - (WPO), Mr. Celso Dias Neves. 
 
 
- His Excellency, the High Commissioner for Human Rights and President of the Association of Military 
Remunerated Reserve, Retired and Pensioners from the Armed Forces of the Federal District - (AMARP- 
FFAA), Mr. Genivaldo da Silva; 
 
 
- The Honored Brazilian Air Force, (1SG) / (Ret.), Mr. José Roberto Rodrigues de Abreu; 
 
- The Honored Brazilian Air Force, (1SG) / (Ret.), Mr. Francisco Eduardo Monte Ribeiro; 
 
- The Honored Navy of Brazil, (2SG) / (Ret.), Mr. Yvo Santana Martins; 
 
- The Honored Navy of Brazil, (1SG) / (Ret.), Mr. Cicero Borges Pereira; 
 
- The Honored Brazilian Army,  (1SG) / (Ret.), Mr. Raimundo Nonato da Silva; 
 
- The Honored Brazilian Army, (1Lt) / (Ret.), Mr. Rildo Souza Campos. 
 
 
 
Translation developed by 
 
Knight from the Order of the Poor Knights of Christ and theTemple of Solomon from the Holy Cross of Malta, 
High Commissioner for Human Rights of World Parliament Of Security And Peace - (WPO), Global Director of 
the World Bureau Intelligence - (WBI) and Ph.D. em Ciencias Virtual de Investigacion Contra El Terrorismo, Sir. 
José Augusto Sansão Assad ∴ Rio de Janeiro -Brazil / Jacksonville, Florida, USA.  
 



Revista          News 
                     E mail revistawponews@gmail.com                                            Edição de abril de 2017 

 

 

 

 
 

Presidente da AMARP=FAA Associação dos Militares dos Militares  Reserva Remunerada, Reformados e  

Pensionistas   das Forças Armadas  Excelentíssimo Senhor Genivaldo da Silva. 

President of AMARP.=FAA Association of Military The Military Reservation remunerated, pensioners and 

pensioners of Armed Forces Sir Genivaldo da Silva. 

 

Excelentíssimo Senhor Senador Paulo Paim Vice Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado 

Federal a AMARP-FAA tem uma eterna gratidão com Vossa Excelência que foi o único Senador a apoiar a luta 

em prol da conquista de muitos benefícios aos militares da reserva que somam mais de sete milhões fora 

familiares, seu apoio senador foi incondicional para as conquistas que tivemos ao longo destes anos, não poderia 

como Alto Comissário de Direitos Humanos do Parlamento também que sou de deixar de lhe homenagear nesta 

data solene que tenho certeza que será um marco para este Congresso, nunca Vossa Excelência se esquivou de 

qualquer reinvindicação que a AMARP-FA apresentou juntamente Senado e Câmara dos Deputados sempre 

apoiaram as reinvindicações de militares que deram seu suor para manter a segurança nacional de nossa nação, 

hoje muitas conquistas tem sua história como defensor dos direitos humanos, pois militar também e ser humano  e 

nossa classe também nesta data lhe homenageia juntamente com o Parlamento Mundial de Segurança e Paz com o 

Diploma “Amigo das Forças Armadas”. 

Your Excellency Senator Paulo Paim and Vice President of the Human Rights Commission from the 

Federal Senate, the AMARP-FAA has an eternal gratitude to Your Excellency who was the only Senator to 

support the fight for the benefit from the military of the reserve, more than seven million, in which does 

not include the military members families.  
 

Senator, your support was unconditional for the achievements we had along these years, and never could 

not, as High Commissioner for Human Rights of Parliament, in which also I am, could not fail to pay 

homage to you on this solemn date, in which I am sure, will be a landmark for this Congress. 
 

Never Your Excellency has avoided any vindication that AMARP-FA has submitted with the Senate and 

House of Representatives, have always supported every vindication from the military, in which they gave 

their sweat to maintain the National Security of our Nation. 
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Today, many achievements have your historical files, as defender of human rights! Since the military are 

also human beings, in which today our class on this date, honors Your Excellency beside with the World 

Parliament of Security and Peace with the Certificate of "Friend of the Armed Forces". 

 

 

 

 
 

Capitão Jayr recebendo das mãos do Genivaldo da Silva Presidente da AMARP ao lado Senador Paulo 

Paim o Diploma de Alto Comissário de Direitos Humanos da WPO. 

Captain Jayr receiving at the hands of Genivaldo da Silva President of AMARP. beside Senator Paulo Paim 

The Diploma of High Commissioner on Human Rights of the WPO. 
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Agradeço essa homenagem que hoje recebo com muito orgulho me emociona muito as palavras do 

Embaixador Waldemar Adílio que da América me  saudou como gaúcho que somos agradeço suas amáveis 

palavras agradeço a todos integrantes do Parlamento Mundial de Segurança e Paz. 

Esta condecoração que hoje recebo as Medalhas Nelson Mandela e a Cruz da Ordem Templaria 

Humanitária me da força para prosseguir nesta árdua luta pelos direitos humanos quero ver qual Senador 

que faz o que faço e tenha um reconhecimento deste como Alto Comissário de Direitos Humanos e 

Benfeitor da Humanidade do Parlamento Mundial de Segurança e Paz. 

Sempre atendi todas reinvindicações seja do militar do funcionário publico do homem do campo, sempre 

estive presente em todas as lutas pelas discriminações e sempre estarei aqui vigilante a toda violação de 

direitos humanos venha ocorrer quer de onde vier, estas medalhas me dão coragem de prosseguir lutando 

por toda classe social, minha família, meus netos e bisnetos clamam minha presença na família, mas 

sempre estou viajando lutando pelos injustiçados, divido esta medalha com todos os integrantes desta 

comissão de direitos humanos. 

Estas medalhas me dão orgulho porque e isto que vou levar aos meus netos e bisnetos porque e o 

reconhecimento pelo trabalho de uma equipe que no Senado esta vigilante a toda e qualquer violação dos 

direitos humanos. 

Eu pergunto aqui a muitos parlamentares que irão levar para a história do Brasil. 
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Meus profundos agradecimentos a você Embaixador Celso Presidente da WPO   Genivaldo Alto 

Comissário Direitos Humanos da WPO que juntos possamos fazer a diferença. 

Aqueles que vendem suas almas ao Capital Financeiro quero ver vocês receberem uma homenagem como 

esta. 

Em nome de minha família agradeço a todos por esta homenagem que me pegou de surpresa e muito me 

emociona meu muito obrigado. 

Juntos faremos história  

Queria agradecer muito a vocês e dizer isso sim e vida, momentos que marcam nossa passagem por este 

plano terreno. 

Como disse o maior dos Mestres “fazer o bem sem ver a quem”. 

 

Speech of Senator Paulo Paim and Vice President from the Senate Human Rights Commission, in which 

was President of the same commission on several occasions. 

 

Thank you for this homage in which I receive today, and is with great pride and great emotion that receive 

the words from the Ambassador Waldemar Adílio, who in America greeted me as a Gaucho. Thank you 

for your kind words, and thanking also to all members from the World Parliament for Security and Peace. 

 

This award that today I receive, as the Nelson Mandela Medals and the Humanitarian Templar Order 

Cross, give me the strength to continue this arduous struggle for human rights. I want to see which Senator 

who does what I do and who has such recognition of these, like as High Commissioner for Human Rights 

and Benefactor of Humanity from the World Parliament for Security and Peace. 

 

I have always attended to all vindications, it be from the military people, it be from the public servers 

people and it be all people from the field, I have always been present in all fights against all 

discriminations, and I will always be here vigilant to all violations against the human rights, and whoever 

wants come against my fight, can come, because these medals give me courage to continue fighting for 

every social class! My family, my grandchildren and my great-grandchildren, claim my presence in the 

family, but I am always on travel to fight for the wronged! And today I divide this medal with all members 

of this human rights commission. 

 

These medals give me pride, because that's what I'm going to take to my grandchildren and my great-

grandchildren, because it is the recognition by the work from a team, in which we are in the Senate vigilant 

to any and all human rights violations. 

 

I ask to many parliamentarians here who will lead to the history of Brazil: 

 

My eternal thanks to you, Ambassador Celso and President from WPO and High Commissioner for 

Human Rights from WPO, Genivaldo, that together we can make a difference! 

 

Those who sell their souls to Financial Capital, I want to see you receive a homage like this! 
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On behalf of my family, I thank you all for this homage, in which you took me by surprise! I am very 

moved! Thank you very much! 

 

Together we will make history! 

 

I wanted to thank you very much and say: This is life, are moments that mark our passage through this 

carnal plane. 

 

As the said the greatest of Masters: "To do good without seeing Whom." 

 

 

Translation developed by 

Knight from the Order of the Poor Knights of Christ and theTemple of Solomon from the Holy Cross of 

Malta, High Commissioner for Human Rights of World Parliament Of Security And Peace - (WPO), 

Global Director of the World Bureau Intelligence - (WBI) and Ph.D. em Ciencias Virtual de Investigacion 

Contra El Terrorismo, Sir. José Augusto Sansão Assad ∴ Rio de Janeiro -Brazil / Jacksonville, Florida, 

USA. 
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Silvia de Lourdes Araújo Motta coordenadora mundial da pagina da WPO em defesa da violência contra as 

mulheres. 

Silvia de Lourdes Araújo Motta world coordinator of the page of WPO in defense of violence against 

women. 

 

SENADOR PAULO PAIM - PARABÉNS 

 

Homenagem-Biográfica-Acróstica- Nº 6358 

Por Silvia Araújo Motta/BH/MG/Brasil (*) 

- 

S-Senador pelo Rio Grande do Sul, desde 2003 

E-E Deputado Federal de 11/Fev/87 a Jan/2003; 

N-Nascido aos 15/Março/1950, em Caxias do Sul, 

A-Assinala o berço natal do casal D.Itália e Ignácio. 

D-Desde os oito anos de idade trabalhou e aos 12 

O-Ocupou vaga: Serviço Nacional/Aprendizagem Industrial. 

R-Representante Sindicalista tornou-se Deputado Constituinte. 

 - 

P-Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas/RS/81. 

A-Atuante Vice-Presidente no Senado tornou-se Presidente: 

U-Unido à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa; 

L-Lembramos do seu importante Projeto de Lei 3.561 de 1997: 

O-Ovacionado e aprovado, para atender cidadãos Aposentados, 

 - 

P-Pensionistas e Idosos! Em 2000, defendeu o Estatuto do Idoso: 
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A-Ações de atendimento em parceria com Estados e Municípios; 

I-Inúmeros Direitos assegurados com seu voto nas Leis vigentes 

M-Mantém apoio incondicional, sem preconceito na Igualdade Racial... 

 - 

P-Pessoas com Deficiência... Defesa do Consumidor e muitos outros... 

A-Apontar sua HONESTIDADE, seu firme CARÁTER, não é necessário: 

R-Reconhecido “BENFEITOR DA HUMANIDADE” titular especial desta 

A-Alta HONRARIA só de quem faz parte da História de sua NAÇÃO... 

B-Bem haja à saudação! WORLD PARLAMENT OF SECURITY AND PEACE 

É-É cadastrada na ECOSOF/ ESANGO/UN/COMUNIDADE EUROPEIA, 

N-Na Presidência Internacional de Dr. Celso Dias Neves/WPO Global. 

S-Seus aplausos ecoarão além das fronteiras, mineiras e brasileiras. 

(*) High Comissioner for Human Rights. Embaixadora Universal da Paz. Comendadora Humanitária da 

Paz.Coordenadora do Núcleo Mundial contra a Violência Doméstica/WPO; Academia Brasileira de 

Medalhística Militar: ABRAMMIL; Presidente-Fundadora da Academia de Letras do Brasil em Minas 

Gerais:ABL-MG. 

- 

Belo Horizonte, segunda-feira, 24 de abril de 2017 

- 

http://www.recantodasletras.com.br/acrosticos/5979407 

- 

http://academiadeletrasdobrasildeminasgerais.blogspot.com.br/2017/04/senador-paulo-paim-parabens-

homenagem.html 

 

  
 

Momento marcante nas coroações das Misses Jhullia Gasco Miss Universo Mirim da Paz da WPO e 

Thauany Eduarda da Rosa Miss Brasil Juvenil da Paz da WPO 

Momento marcante nas coroações das Misses Jhullia Gasco Miss Universo Mirim da Paz da WPO e 

Thauany Eduarda da Rosa Miss Brasil Juvenil da Paz da WPO 

Remarkable moment in the coronations of Misses Jhullia Gasco Miss Universe School of Peace of the WPO 

and Thauany Eduarda  da Rosa Miss Brazil Youth for Peace of  the Wpo. 

 

http://academiadeletrasdobrasildeminasgerais.blogspot.com.br/2017/04/senador-paulo-paim-parabens-homenagem.html
http://academiadeletrasdobrasildeminasgerais.blogspot.com.br/2017/04/senador-paulo-paim-parabens-homenagem.html
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Miembros actuales 

 

Miembros permanentes y no permanentes 

El Consejo de Seguridad se compone de 15 miembros: 

 

Cinco miembros permanentes: China, Francia, Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América y 

10 miembros no permanentes (indicando el año en que termina su mandato): 

Bolivia (2018) 

Egipto (2017) 

Etiopía (2018) 

Japón (2017) 

Italia (2018) 

Kazajstán (2018) 

Senegal (2017) 

Ucrania (2017) 

Uruguay (2017) 

Suecia (2018) 

 

Bolivia, Etiopía, Italia, Kazajstán y Suecia fueron elegidos para el período 2017-2018 Disponible en inglés. 

 

Países que no son miembros del Consejo 

 

Más de 60 Estados Miembros de las Naciones Unidas nunca han sido miembros del Consejo. 

 

 

Un Estado que es Miembro de las Naciones Unidas, pero no del Consejo de Seguridad podrá participar sin 

derecho a voto, en sus deliberaciones cuando el Consejo considera que los intereses de ese país se ven 

afectadas. Tanto los miembros y los no miembros de las Naciones Unidas, si son partes en una controversia 

que se considera por el Consejo, podrán invitarse a participar, sin derecho a voto en las deliberaciones del 

Consejo, el Consejo establece las condiciones para la participación de un Estado no miembro. 
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José Roberto Rodrigues de Abreu Sargento da Força Aérea Brasileira recendo o Titulo de benfeitor da 

Humanidade e Alto Comissário de Direitos Humanos pela sua luta juntamente com a AMARP-FA pelas 

conquistas ainda a serem conseguidas em prol da família militar brasileira das forças armadas. 

 

José Roberto Rodrigues de Abreu Sergeant of the Brazilian Air Force receiving the title of a benefactor of 

humanity and High Commissioner of Human Rights by their struggle along with the AMARP.-FA by 

conquest is still to be achieved in the interests of military family of Brazilian armed forces 

 

José Roberto Rodrigues Abreu sargento de la Fuerza Aérea brasileña de recendo el benefactor de la 

Humanidad y Título Alto Comisionado para los Derechos Humanos para su pelea con el FA-AMARP los 

logros que aún debe experimentar en favor de los militares familia militar brasileña. 
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URGENT ! 

 
José Augusto Sansão Assad 

19 de abril às 15:12 

(Operation against the game of self harm tasks - Blue Whale Game) 

Operation Blue Whale: 

 

(Attention to World Authorities) 

 

The World Bureau Intelligence - (WBI) since the first attacks on American schools by mentally disturbed 

young people came to the sad conclusion that the main motivation for such carnage was a virtual game with 

tasks for terrorist attacks in schools, in which the main Victims were students and several workers in 

education. 

The evil game had its bases of platforms in countries of Asia with tentacles in countries of the European 

east, and all with large Islamic influence, in which includes the (radical Islam). 

Today the game of the blue whale has the same basic characteristics of operation of the evil game from the 

USA schools, but with a differentiated operability. The game of the blue whale is doing a kind of 

psychological laboratory with adolescents of both sexes, ie, (guinea pigs) that at the moment can be 

dismissed by a strategic cause, that is, taken to (collective suicide), so that in the near future, these terrorist 

cells form an army of mentally manipulated teenagers scattered around the world for the service of 

terrorism (teenage robots or zombies). 

Technical information for the World Authorities related to the decoding of the 50 tasks of the game of the 

blue whale: 

Note: All 50 tasks were developed on a behavioral psychological basis for the physical, mental and 

emotional control of the victims (players) through the physical and mental fatigue of each participant. 

Cyber Investigation in the service of peace with totally investigative and scientific content, without any form 

of religious intolerance, because our main objective is to corroborate with all the sectors of intelligence from 

the Countries of democratic political regimes, for the eternal search for peace saving lives and world 

security. 

 

(Atenção Autoridades Mundiais) 
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O World Bureau Intelligence - (WBI) desde os primeiros ataques em escolas norte-americanas por jovens 

transtornados mentalmente, chegou à triste conclusão que à principal motivação para tamanha carnificina 

foi um jogo virtual com tarefas para atentados terroristas, em escolas, no qual as principais vítimas eram 

alunos e diversos trabalhadores em educação. 

O jogo maléfico tinha suas bases de plataformas em países da ásia e com braços em países do leste europeu, 

e todos com grande influência islâmica e do (Islã radical). 

Hoje o jogo da baleia azul possui as mesmas características básicas de operacionalidade do jogo maléfico 

das escolas, porém com uma operacionalidade diferenciada. O jogo da baleia azul está fazendo um espécie 

de laboratório psicológico com adolescentes de ambos sexos, ou seja, (cobaias) que no momento podem ser 

descartadas por uma causa estratégica, ou seja, levadas ao (suicídio coletivo), para que num futuro próximo 

essas células terroristas formem um exército de adolescentes manipulados mentalmente e espalhados pelo 

mundo, para o serviço do terrorismo, (adolescentes robôs ou zumbis).  

Informações tecnicas para as Autoridades mundiais relacionado as decodificações das 50 tarefas do jogo da 

baleia azul: 

Nota: Todas as 50 tarefas foram desenvolvidas com base psicológica comportamental para o controle físico, 

mental e emocional das vítimas (jogadores) através do cansaço físico e mental de cada participante.  

Cyber Investigação em serviço da paz com conteudo totalmente investigativo e cientifico, sem nenhuma 

forma de intolerância religiosa, pois o nosso principal objetivo é corroborar com todos os setores de 

inteligência dos Países de regimes políticos democráticos, pela eterna busca da paz salvando vidas e para 

segurança mundial. 

 

http://www.un.org/ 

https://www.interpol.int/ 

http://www.defesa.gov.br/ 

http://www.abin.gov.br/ 

https://www.defense.gov/ 

https://www.dhs.gov/ 

https://www.cia.gov/index.html 

https://www.fbi.gov/…/national-cyber-investigative-joint-ta… 

 

 (Thank you note) 

 

The World Parliament of Security and Peace - (WPO), and the World Bureau Intelligence - (WBI) on 

behalf of all sectors of the intelligence from the countries of democratic political regimes, is grateful for the 

important and essential collaboration given to humankind by the honorable gentlemen, who is family 

father, in which we were proud to quote him: 

 

Our special thanks to the most illustrious family father: 

↓ 

 

The World Parliament Of Security And Peace - (WPO), and the World Bureau Intelligence - (WBI) em 

nome de todos os setores de inteligência dos Países de regimes políticos democráticos, vem a público 



Revista          News 
                     E mail revistawponews@gmail.com                                            Edição de abril de 2017 

 

 

 

agradecer a importante e fundamental colaboração prestada à humanidade pelo honrado cavaleiro e pai de 

família, no qual nos orgulhámo-nos em citá-lo: 

 

Nossos agradecimentos especiais ao ilustríssimo pai de família, 

 

Dr. Theodoreto Velloso de Carvalho Neto - (Advogado inscrito na OAB/RJ sob o número 77.142); 

 

========== 

 

Note: 

- The Blue Whale Suicide game come from Russia, St. Petersburg City and has tentacles in the Central 

Asian countries of Kazakhstan and Kyrgyzstan. 

 

Cyber Address: 

Source by 

- Russian social media Vkontakte; 

- VK for mobile devices; 

- # 57 . 

- https://vk.com/rastamafia118540900 

- https://vk.com/rastamafia118540900 

- https://twitter.com/search?q=%23f57&src=typd 

 

Blue Whale Game name:  

- The name from the game is due to indiscriminate death of the whales around the world; 

- The (person or group) who called the name of the Blue Whale game is probably has or been linked to 

activist organizations from whale life protection. 

 

Note: 

The encodings in which the page administrator (curator) order the players to scratch in their hands, I have 

decoded them, in which they lead to the surahs of the Qur'an. 

 

The 9 names of the game in the west, related to the surahs of the Qur'an, (4, 20, 22, 40, 53, 57, 58): 

1 - Blue Whale; 

2 - A Silent House; 

3 - A Sea of Whales; 

4 - Wake Me Up At 4:20 AM; 

5 - V 4:20; 

6 - F 40; 

7 - F53; 

8 - F57; 

9 - F58. 

http://www.ibeipr.com.br/ibei.php?path=alcorao 

http://www.arabicbible.com/…/1375-list-of-suras-in-the-qura… 
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Note: 

The duration of the game is 50 days, and the player joins a person, in which he is called a (curator), and it is 

this person who will give the 50 tasks from the virtual way. 

 

(The 50 tasks of the game from the Self-mutilation and Suicide of the Blue Whale) 

 

1 - On the arm blade cut f57 (blue whale, 4: 20); 

 

Note: Mark of physical identity from the player in order to facilitate its identification by the terrorist cell. 

 

2 - Wake up at 4:20 and watch scary video; 

 

Note: Movies containing subliminal messages directed to players to experience emotional imbalances and 

are susceptible to the curator physical control. 

 

3 - Cut lengthwise veins of the arm (not deep) only three cuts; 

 

Note: Self-mutilation by psychic induction. 

 

4 - Draw a whale on a piece of paper; 

 

Note: Psychological study and assessments through the player's unconscious changes of personality by 

applied graphics, ie, House-Tree-Person - (H -T- P). A lot chances that this terrorist cell should have one or 

more members who are mental health professionals. 

 

5 - If you're ready to become a whale you write "yes" kn the blade leg, if not, do with their hands whatever 

you want (doing a lot of cuts and so on); 

 

Note: Psychological evaluation if the player is without full control of their conscious choices. 

 

6 - In code; 

 

Note: Psychological evaluation of the player with the objective of applying a task in keeping with his psychic 

evolution to the physical control from the curator. 

 

7 - scratched f40; 

 

Note: Mark of physical identity of the player in order to facilitate its identification by the terrorist cell. 

 

8 - Write in the status #I'm a Whale; 

 

Note: Making the player in an unconscious way be a regimplier of other players subliminally. 
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9 - Should overcome your fear; 

 

Note: The player informs his phobia to the curator, in which the curator will not help the player, but rather 

uses his phobia against the player at the right time. 

 

10 - Get up at 4:20 and go to the roof; 

 

Note: Expose the player at physical risk through physical and emotional fatigue. 

 

11 - It is necessary to scratch out a whale on the hand (or make a drawing on the hand); 

 

Note: This is when the curator truly evaluates whether the player is under complete physical and psychic 

control. 

 

12 - The whole day watching scary video; 

 

Note: Videos containing subliminal messages directed to players to experience emotional imbalances and 

are susceptible to the curator physical control. 

 

13 - Listen to music that they send to you; 

 

Note: Musics containing subliminal messages directed to players to experience emotional imbalances and 

are susceptible to the physical control of the curator. 

 

14 - Cut the lip; 

 

Note: Psychological evaluation if the player is without full control of their conscious choices. 

 

15 - Poke the needle arm; 

 

Note: Psychological evaluation if the player is without full control of their conscious choices. 

 

16 - Make yourself hurt; 

 

Note: Psychological evaluation if the player is without full control of their conscious choices. 

 

17 - Go to the roof of the largest and stand on the edge; 

 

Note: Expose the player at physical risk through physical and emotional fatigue. 

 

18 - Going to the bridge; 
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Note: Expose the player at physical risk through physical and emotional fatigue. 

 

19 - Climb on the crane; 

 

Note: Expose the player at physical risk through physical and emotional fatigue. 

 

20 - Check to trust; 

 

Note: It is when the curator has absolute certainty that the player is under complete physical and psychic 

control. 

 

21 - It is necessary to talk on Skype with a whale; 

 

Note: It is when the curator approaches a member of the same terrorist cell by presenting the terrorist as a 

player in order to psychologically manipulate the real player. 

 

22 - Sit down on the roof of the feet; 

 

Note: Expose the player at physical risk through physical and emotional fatigue. 

 

23 - Again, the job with the code; 

 

Note: Psychological evaluation of the player with the objective of applying a task in keeping with his psychic 

evolution to the physical control of the curator. 

 

24 - Secret Mission; 

 

Note: Psychological evaluation of the player with the objective of applying a task in keeping with his psychic 

evolution to the physical control of the curator. 

 

25 - meet with whale; 

 

Note: It is when the curator approaches a member of the same terrorist cell by presenting the terrorist as a 

player in order to psychologically manipulate the real player. 

 

26 - You say the date of death, and you must accept; 

 

Note: It is when the curator has absolute certainty that the player is under complete physical and psychic 

control. 

 

27 - 4:20 go to the rails; 

 

Note: Expose the player at physical risk through physical and emotional fatigue. 
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28 - Do not talk with anyone; 

 

Note: The risk that the player may knowingly or unconsciously inform the existence of a terrorist cell to a 

third party, so that nobody can prevent the suicide of the player. 

 

29 - Give an oath that you're a whale; 

 

Note: Disclose the Player's schedule to other future players until the last moments of his life during the 

game, making him a martyr. 

 

Note: 

 

From 30-49 you every day you wake up at 4:20, watch videos, listen to music, and every day doing one cut 

on her hand, talking to a whale. 

 

(As 50 tarefas do jogo de Auto-mutilação e Suicídio da Baleia Azul) 

 

1 - Com uma faca, escrever a sigla "F57" na palma da mão e em seguida enviar uma foto para o curador; 

 

Nota: Marca de identidade física do jogador a fim de facilitar a sua identificação por parte da célula 

terrorista. 

 

2 - Assistir filmes de terror e psicodélicos às 4:20 da manhã, mas não pode ser qualquer filme, o curador te 

indicará, lembrando que ele fará perguntas sobre as cenas, pois ele quer saber se você realmente assistiu; 

 

Nota: Filmes contendo mensagens subliminares direcionadas para que os jogadores passem por 

desequilíbrios emocionais e sejam suscetíveis para o controle fisico do curador. 

 

3 - Cortar seu braço com uma faca, "3 cortes grandes" mas é preciso ser sobre as veias e não precisa ser 

muito profundo, envie a foto para o curador, e seguira para o próximo nível; 

 

Nota: Auto-mutilação por indução psíquica. 

 

4 - Desenhar uma baleia azul e enviar a foto para o curador; 

 

Nota: Estudo e avaliações psicológicas através das mudanças inconscientes de personalidade do jogador 

pelo grafismo aplicado, House-Tree-Person - (H -T- P). Grandes possibilidades de que esta célula terrorista 

deva possuir uma ou mais membros que sejam profissionais de saúde mental. 

 

5 - Se você está pronto para se tornar uma baleia escreva "SIM" em sua perna. Se não, corte-se muitas 

vezes "Castigue-se"; 
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Nota: Avaliação psicológica se o jogador está sem o total controle de suas escolhas conscientes. 

 

6 - Tarefa secreta, o curador sempre muda o sexto desafio, baseado no perfil do jogador; 

 

Nota: Avaliação psicológica do jogador com o objetivo de aplicar uma tarefa condizente à sua evolução 

psiquica para o controle físico do curator. 

 

7 - Com uma faca, escrever a sigla "F40" em seu braço; 

 

Nota: Marca de identidade física do jogador a fim de facilitar a sua identificação por parte da célula 

terrorista. 

 

8 - Em sua rede social, escreva “#i_am_whale” no seu status do VKontakte (Rede Social Russa) ou no 

Facebook. O texto quer dizer "Eu sou uma Baleia"; 

 

Nota: Fazendo com que o jogador de uma forma inconsciente seja um arregimentador de outros jogadores 

de maneira subliminar. 

 

9 - Ele te dará uma missão baseada no seu maior medo, ele quer fazer você superar esse medo; 

 

Nota: O jogador informa a sua fobia para o curador, no qual ele não vai faze-lo superar e sim usa-la contra 

o jogador no momento propício. 

 

10 - Acordar as 4:20 da manhã e subir em um telhado, quanto mais alto melhor; 

 

Nota: Expor o jogador em risco fisico através da fadiga física e emocional. 

 

11 - Desenhar uma baleia azul na mão com uma faca e enviar a foto para o curador; 

 

Nota: É quando o curador verdadeiramente avalia se o jogador está sob total controle físico e psíquico. 

 

12 - Assistir filmes de terror e psicodélicos, todas as tardes; 

 

Nota: Filmes contendo mensagens subliminares direcionadas para que os jogadores passem por 

desequilíbrios emocionais e sejam suscetíveis para o controle fisico do curador. 

 

13 - Ouça as musicas que os "curadores" te enviarem; 

 

Nota: Musicas contendo mensagens subliminares direcionadas para que os jogadores passem por 

desequilíbrios emocionais e sejam suscetíveis para o controle fisico do curador. 

 

14 - Corte seu lábio; 
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Nota: Avaliação psicológica se o jogador está sem o total controle de suas escolhas conscientes. 

 

15 - Fure suas mãos com uma agulha; 

 

Nota: Avaliação psicológica se o jogador está sem o total controle de suas escolhas conscientes. 

 

16 - Faça algo doloroso, "machuque-se", fique doente; 

 

Nota: Avaliação psicológica se o jogador está sem o total controle de suas escolhas conscientes. 

 

17 - Procurar o telhado mais alto, e ficar na borda por 22 minutos; 

 

Nota: Expor o jogador em risco fisico através da fadiga física e emocional. 

 

18 - Subir em uma ponte e ficar na borda por 22 minutos; 

 

Nota: Expor o jogador em risco fisico através da fadiga física e emocional. 

 

19 - Subir em uma grua e ficar na borda por 22 minutos; 

 

Nota: Expor o jogador em risco fisico através da fadiga física e emocional. 

 

20 - Próximo passo o curador irá verificar se você é de confiança; 

 

Nota: É quando o curador possui a certeza absoluta que o jogador está sob total controle físico e psíquico. 

 

21 - Encontre outra baleia azul, "outro participante", o curador te indicará no Skype; 

 

Nota: É quando o curador aproximar um membro da célula terrorista se apresentando como um jogador a 

fim de manipular psicologicamente o verdadeiro jogador. 

 

22 - Se pendurar mais uma vez em um telhado alto, mas desta vez precisa fazer algo radical; 

 

Nota: Expor o jogador em risco fisico através da fadiga física e emocional. 

 

23 - Missão secreta, baseada no perfil do jogador, cada um recebe uma missão diferente; 

 

Nota: Avaliação psicológica do jogador com o objetivo de aplicar uma tarefa condizente à sua evolução 

psíquica para o controle físico do curador. 

 

24 - Missão secreta; 
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Nota: Avaliação psicológica do jogador com o objetivo de aplicar uma tarefa condizente à sua evolução 

psíquica para o controle físico do curador. 

 

25 - Reunião com uma baleia azul que o curador indicará, Skype; 

 

Nota: É quando o curador aproximar um membro da célula terrorista se apresentando como um jogador a 

fim de manipular psicologicamente o verdadeiro jogador. 

 

26 - O curador indicará a data da sua morte, e você aceitará; 

 

Nota: É quando o curador possui a certeza absoluta que o jogador está sob total controle físico e psíquico. 

 

27 - Acordar as 4:20 e ir a uma estrada de ferro; 

 

Nota: Expor o jogador em risco fisico através da fadiga física e emocional. 

 

28 - Não falar com ninguém o dia todo; 

 

Nota: Não correr o risco que o jogador possa informar de maneira consciente ou inconsciente a existência 

de uma célula terrorista para terceiros, para que ninguém possa impedir o suicídio do jogador. 

 

29 - Fazer um voto de que você é realmente uma Baleia Azul; 

Nota: Divulgação do cronograma do Jogador para outros futuros jogadores até os últimos momentos da sua 

vida durante o jogo, tornando-o um mártire. 

 

Nota: A partir do (30.º Trigésimo dia ou Trigésima Tarefa) até o (49.º Quadragésimo nono dia ou 

Quadragésimo nona Tarefa) o jogador deverá acordar todos os dias às 4:20 da manhã, assistir a vídeos de 

terror, ouvir música que “eles” lhe enviam, fazer 1 corte em seu corpo por dia, falar “com uma baleia”. 

 

 

Cyber Investigation by, 

 

Knight from the Order of the Poor Knights of Christ and theTemple of Solomon from the Holy Cross of 

Malta, High Commissioner for Human Rights of World Parliament Of Security And Peace - (WPO), Global 

Director of the World Bureau Intelligence - (WBI) and Ph.D. em Ciencias Virtual de Investigacion Contra 

El Terrorismo, Sir. José Augusto Sansão Assad ∴ Rio de Janeiro -Brazil / Jacksonville, Florida, USA. 

(04/19/2017) 

 

The World Parliament Of Security And Peace - (WPO) and the World Bureau Intelligence - (WBI) always 

works in the service of world peace. 

 

http://parlamentworld.org/site/ 

http://parlamentworld.org/site/world-bureau-intelligence 

http://parlamentworld.org/site/world-bureau-intelligence
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 A raça humana mais uma vez se prepara para entrar em 

guerra. Um Colapso global, é o que estamos prestes a 

viver. As guerras no Oriente Médio e o terrorismo 

deixaram o mundo em alerta ao longo desses anos. 

 

  

  Os conflitos na Síria ja passam de 6 anos, começaram 

com a guerra civil que tomou grandes proporções 

principalmente devido as inúmeras denuncias contra o 

ditador Sírio, Bashar Al-Assad. Hoje se calcula que o 

conflito gerou uma enorme crise humanitária, são mais 

de 5 milhões de refugiados, espalhados pelo mundo, 

aproximadamente 500 Mil mortos e inúmeros feridos. 

Demorou um tempo até que forças internacionais 

entrassem no país, desde 2014,os EUA junto com Reino 

Unido e França começaram os bombardeios no 

território Sírio. 

 

 

 A crise humanitária dos refugiados atingiu com força a Europa, fazendo com que os 

países repensassem sobre muitos aspectos, pois acontecia um conflito de realidades, 

pessoas com costumes, tradições e culturas diferentes chegavam agora em solo 

europeu pedindo asilo, muitos abriram suas portas outros as fecharam, e a medida 

que isso tomava proporções cada vez maiores, os países que se atingiam, direta ou 

indiretamente, por esse conflito foram obrigados a rever suas legislações, 

principalmente relacionadas ao exterior. Junto com o conflito na Síria, o mundo já 

vinha enfrentando o terrorismo, que já é alarmante a bastante tempo, esse cenário 

vem deixando o mundo cada vez mais instável, outras crises aparecem, umas por 

consequências das outras. 
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As economias mundiais estão abaladas devido a instabilidade mundial, as pessoas 

cada vez mais são descrentes das religiões vigentes no mundo, a medida que a 

tecnologia e as informações aumentam, as pessoas estão mais informadas, mais 

curiosas, mais buscadoras da verdade, as corrupções já não passam mais 

despercebidas, os escândalos ao redor do mundo hoje tomam proporções maiores, os 

homens já cobram mais dos governos e governantes, já não se conforma mais com 

uma vida cega e manipulada e devido a isso vemos o mundo fervendo em vontade de 

evolução, em todos os aspectos. 



Revista          News 
                     E mail revistawponews@gmail.com                                            Edição de abril de 2017 

 

 

 

 
O controle 

 
A manipulação e o controle das massas é um assunto ainda pouco discutido, mas 

existe de fato e precisa ser exposto. Existe um grande plano por traz de tudo com a 

intenção de melhor controlar o mundo e seus habitantes através de coisas que usamos 

em nosso dia a dia, nós não percebemos, mas com a chegada da era digital aumentam 

as formas de controle, todos os dias deixamos nas redes sociais, sistemas bancários, 

de serviços, etc, dados pessoais, informações sobre o que nós gostamos de fazer, o 

que gostamos de vestir, para onde gostamos de ir, quanto gastamos por mês, o que 

consumimos, o que compramos em nossos cartões de credito, onde gastamos nosso 

dinheiro, e sem contar conversas particulares em um chat, troca de e-mails, e muito 

mais. Grandes empresas cada vez mais criam artefatos de controle, já se tem notícias 

sobre o chip de implante que substituiria documentos, cartões e dinheiro, empresas 

em alguns países já utilizam o chip como cartão magnético de ponto e acesso. 

Existem projetos para criação de eletrodomésticos capazes de controlar nossas 

atividades, geladeiras capazes de listar e transmitir informações privilegiadas sobre o 

que entra em nossa geladeira, do que nos alimentamos, a quantidade de alimentos 

que consumimos, lixeiras inteligentes capazes de controlar também nosso lixo 

pessoal, e nao para por ai, nossos aparelhos smartphone e computadores são o 

principal meio de controle, ja que ali depositamos toda nossa vida. É preciso discutir 

sobre a influência desses meios de controle na sociedade humana, é preciso usar os 

recursos que temos com sabedoria, a tecnologia é nossa grande aliada na busca de 

avanço em todos os sentidos, através dela a raça humana cada vez mais cresce e 

evolui, mas precisamos tomar cuidado pois ela também tem poder destrutivo e 
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controlador, cabe a nós a utilizarmos da maneira certa. Enfrentamos hoje uma grande 

doença da era digital, a doença do smartphone, isso vem deixando as pessoas 

vulneráveis a diversas situações, brincadeiras de crianças não são mais as mesmas e 

elas não crescem mais tão saudáveis e espertas quanto antes, é preciso retomar 

antigos valores, voltar a conversar em grupo, interação pessoal, etc.  

Termino com as palavras de nosso Presidente Dr. Celso Dias Neves.  

"Nunca estivemos tão próximo de uma Catástrofe  Global como no momento em que 

estamos vivendo e necessário que todos Embaixadores da Paz de todos organismos 

internacionais se unam cobrando imediato cessar fogo" 

 
 
 

Jorge Elias Ferreira 
Alto Comissário de Direitos Humanos WPO  
Rio de Janeiro 13/04/2017 
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Sarith Suniaga Senadora do World Parlament  of Security And Peace- WPO  com o  

Senador Luis Alberto Orellana. 

Miembro del Parlamento della Comunida Europea. 

Esa foto fue el Jueves 27 de Abril 2017 
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Nosso Embaixador da Paz no Iraque Bagda Raad Abdulateef Mahdi em encontro formal com 

Embaixador do Brasil no Iraque troca de informação sobre a paz no oriente medio. 

Our ambassador of peace in Iraq Baghdad Raad Abdulateef MAHDI in formal meeting with 

Brazilian Ambassador to Iraq exchange of information on peace in the Middle East. 
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Meus agradecimentos pessoais, ao  meu Presidente da WPO e Embaixador dos Direitos humanos  Mons. Dr. Celso 

Dias Neves, pelo o espaço a mim  concedido. Para  minha homenagem ao senhor Senador Paulo Paim, pela sua grandeza e 

grande coragem na defesa dos menos favorecidos e na desigualdade social que encontra-se o nosso País. As manifestações 

de elogios e condecorações dadas ao Senador da República no dia 24/04/2017, no Senado na audiência dos Direitos 

Humanos. Faz jus, e merecimentos ao trabalho do senador e de todo corpo dos direitos Humanos WPO, e seus associados.   

Manifesto a minha gratidão ao  meu nome ser citado pelo Presidente Mons. Dr. Celso Dias Neves, pois me representou  e ao 

nosso grupo de Altos Comissários da WPO e Direitos Humanos, Nobremente,  agradeço  pois me representou 

brilhantemente, no Senado  com a lista citada ao vivo pela TV Senado, observado pelo País todo naquela manhã, onde não 

pude comparecer devido a compromissos inadiáveis. Deus abençoe o seu trabalho Poderosamente Senador Paulo Paim , em 

nome do Pai , do Filho e do espírito santo ,amém. 

“O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho.”  

― Abraham Lincoln 

 

 Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e 

maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: Ame o seu próximo como a si mesmo. 

Jesus Cristo 

Quando o sonho se desfaz, 

Deus reconstrói. 

Quando se acabam as forças, 

Deus renova. 

Quando é impossível conter as lágrimas, 

Deus dá alegria. 

Quando não há mais amor, 

Deus o faz nascer. 

Quando a maldição é certa, 

Deus transforma em bênção. 

Quando parecer ser o final, 

Deus dá um novo começo. 

Quando a aflição quer persistir, 

Deus nos envolve com a paz. 

Quando a doença assola, 

Deus é quem cura. 

Quando o impossível se levanta, 

Deus o torna possível. 

Quando faltam palavras, 

Deus sabe o que queremos dizer. 

Quando tudo parece se fechar, 

Deus abre uma nova porta. 

Quando você diz: não vou conseguir, 

Deus diz: Não temas, pois estou contigo, amém. 

S.B.S Dom Carlos Augusto Ordônio de Barros O.S+G. 

Mar Carolus Ordonius I, nos sagrados Ofícios de Philarca de Flavia Neápolis de Samaria e Patriarca de Canaã e toda terra 

Santa, da Santa Igreja Católica Apostólica  Sírio Bizantina. 

 



Revista          News 
                     E mail revistawponews@gmail.com                                            Edição de abril de 2017 

 

 

 

 
A metamorfose constante dos Direitos Humanos. 

 

Os Direitos Humanos podem ser indagados atualmente como uma forma de estudo antropológico de natureza jurídica, onde seu cume se 

encontra a dignidade do ser humano.  

 

Os Direitos Humanos tiveram o seu nascedouro histórico na Paz de Westfália em 1648, onde pela primeira vez o direito reconheceu a 

liberdade de cultos religiosos de forma igualitária de crenças católica, luterana e calvinista.  

 

Na mesma linha os direitos básicos da dignidade humana, foram se cristalizando na formalidade jurídica na Revolução Francesa em 

1789, e posteriormente se globalizando em 1948, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas.  

 

Entretanto, essa mesma Declaração não deve vista como estática e imutável, mas como processo de metamorfose constante.  

 

Vemos atualmente um reconhecimento expressamente evolutivo dessa metamorfose jurídica, na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, tais como os direitos de minorias sociais de indígenas, negros e homossexuais por exemplos.  

 

Concluindo, os Direitos Humanos sempre sofreram, e sofrerão uma metamorfose em paralelo ao desenvolvimento humano. 

Theodoreto Velloso de Carvalho Neto  

Advogado inscrito na OAB/RJ - 77.142. 

 

The constant metamorphosis of Human Rights. 

 

Human Rights can be asked today as a form of anthropological study of a legal nature, where its summit is the 

dignity of the human being. 

 

Human Rights had their birth history in peace of Westfália in 1648, where for the first time the right recognized 

the freedom of religious worship equally beliefs Catholic, Lutheran and Calvinist. 

 

In the same line the basic rights of human dignity, were crystallising in legal formality in the French Revolution 

in 1789, and subsequently if globalizing in 1948, through the Universal Declaration of Human Rights of the 

United Nations. 

 

However, this declaration should not seen as static and unchanging, but as a process of constant metamorphosis. 

 

We see today a mutual evolutionary expressly for this metamorphosis, in the Universal Declaration of Human 

Rights, such as the rights of minorities of Indians, blacks and homosexuals by examples. 

 

In conclusion, Human Rights always suffered, and will suffer, a metamorphosis in parallel to human 

development. 

Theodoreto Velloso de Carvalho Neto 

lawyer registered in the OAB/RJ - 77,142. 
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