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O WORLD BUREAU INTELLIGENCE - WBI, é uma Instância Departamental de SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL DE APOIO
INTER-NÃO GOVERNAMENTAL ÀS FORÇAS OFICIAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE MANUTENÇÃO DA PAZ E DA SEGURANÇA COM
ÊNFASE EM DIPLOMACIA DE CAUSAS HUMANITÁRIAS, DIREITOS HUMANOS, DIREITO HUMANITÁRIO INTERNACIONAL E MEDIAÇÃO
INTERNACIONAL DE CONFLITOS, ATUANDO EM MISSÃO PERMANENTE COM FINS E MEIOS ESPECÍFICOS, a integral, irrestrita e
estrita disposição do Corpo Diretivo Executivo do Parlamento Mundial de Segurança e Paz, que disponibiliza às
Autoridades Nacionais e Internacionais Constitucional e Legalmente Constituídas dos Países Membros com os quais o
Parlamento Mundial de Segurança e Paz mantém entre Boas Relações Diplomáticas e Humanitárias, na área da Ciência
e Política, cuja função principal é em Tempo Real, Articular Burocrática e Diplomaticamente com fins Humanitários
primando pelo Serviço de Inteligência, na qualidade de um Organismo de Caráter Consultivo sem Personalidade
Jurídica, Jurisdicionado e Integralmente Subordinado às Leis Brasileiras, como uma ATIVIDADE AUXILIAR DA JUSTIÇA.
Pelos Seus Princípios de Alto Padrão em Inteligência, firmados entre as Nações Membras, fica terminantemente
proibido todas e quaisquer praticas que possam ser, associadas, correlatas, tipificada ou afins com a prática de
espionagem em quaisquer âmbitos, bem aqueles nos termos da Legislação vigente na República Federativa do Brasil,
bem como em outras legislações, convenções, pactos, protocolos e tratados internacionais que prescrevem sobre o
modus operandi de crime de espionagem e contra espionagem, e das boas práticas dos Serviços Legalizados e
Lícitos de Inteligência e Contra Inteligência frisando com "Fé Pública" World Parlament of Security And Peace,
que atua exclusivamente em Missão Permanente de Diplomacia em Causas Humanitárias. Seus Membros são Peritos nas
mais diversas áreas, criteriosamente selecionados em rigorosíssimo Processo de Sindicância e Análise de
Proficiência e Nomeados através de Portaria, cuja comunicação por dever Ético e Moral do Código Tutorial e do
Regimento Interno, celebrados na forma de Convênio com os Países Membros, passa a ser automaticamente de
Comunicação Obrigatória a Todas as Autoridades que mantém Relações Diplomáticas Humanitárias conosco, trabalhando
sob Confidencialidade e Sigilo Profissional.
The WORLD BUREAU INTELLIGENCE - WBI, is an instance of Departmental SERVICE OF OPERATIONAL INTELLIGENCE TO
SUPPORT INTER-NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION FOR THE FORCES OF OFFICIAL NATIONAL AND INTERNATIONAL PEACE AND
SECURITY WITH AN EMPHASIS ON diplomacy of humanitarian causes, human rights, international humanitarian law and
international mediation of conflicts, ACTING IN THE PERMANENT MISSION WITH THE PURPOSE AND SPECIFIC MEANS, the
integral, unrestricted and stricta provision of Management Executive of the World Parliament of security and
peace, which offers to national and international authorities Constitutionally and legally constituted of Members
with whom the World Parliament of security and peace remains between good diplomatic relations and humanitarian,
in the area of Science and Policy, whose main function is in Real Time, articulate bureaucratic And
diplomatically with humanitarian purposes striving by the Intelligence Service, the quality of a body of an
advisory without legal personality, Jurisdicionado and fully subject to Brazilian laws, AS AN AUXILIARY ACTIVITY
OF JUSTICE.
By its principles of high standard in intelligence, signed between the United Members, is strictly prohibited any
practices that may be associated, arthropoda TYPIFIED or related with the practice of espionage in any areas,
those under the legislation in force in the Federative Republic of Brazil, as well as in other laws, conventions,
treaties, protocols and international treaties that prescribe over the modus operandi of the crime of espionage
and counter espionage, and the good practices of legalized and legitimate intelligence and counter intelligence
by stating with "Public Faith" World Parlament of Security and Peace, which operates exclusively in the Permanent
Mission of diplomacy in humanitarian causes. Its members are experts in diverse areas, carefully selected in
rigorosíssimo process of syndicated and analysis of proficiency and appointed by order in Council, whose
communication by ethical duty and morals of the Code Tutorial and the Rules of Procedure, concluded in the form
of partnership with the Member States, shall automatically be mandatory to all authorities which maintain
diplomatic relations with us humanitarian, working under confidentiality and professional secrecy
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World Parliament Of Security And Peace - (WPO) - World Bureau Intelligence - (WBI)
(Serviço de Inteligência de Organização Intergovernamental e cooperação da análise de
inteligência)
O serviço de inteligência de organização intergovernamental é responsável pela coleta, análise
e exploração de informações em apoio aos objetivos das leis de segurança nacional e
internacional dos países com políticas externas democráticas para o compartilhamento dos
levantamentos investigativos, no qual também se adequa às estatísticas e probabilidades de
ocorrências. Uma vez que foi descoberta às probabilidades, elas são repassadas para às
responsabilidades e decisões dos países que foram supridos com os dados informativos, e assim
passando a se adequar à realidade de tempo e espaço, como uma probabilidade de defesa de ação
e reação.
Os meios das coletas de informações são abertos, podendo ser secretos ou não, que podem
incluir criptoanálise, perícias envolvendo a análise de conteúdo dos áudios visuais, imagens,
fotografias, fonética, reconhecimento de voz, decodificação de transcrição de análise de
conteúdo de vídeos ou imagens, sejam estas estáticas (fotografias) ou em movimento (vídeos),
mapeamentos topográficos e fotografias panorâmicas, decodificações cibernéticas subliminales
fisicamente induzido pelo ser humano, espectral quântica, ou seja (codificação temporal), não
espectral quântica, ou seja por (fenômenos paranormais do tipo poltergeist), e pictografias em
vídeos, imagens e fotografias,
Nota: A cibernética é o estudo interdisciplinar da estrutura dos sistemas reguladores. A
cibernética está estreitamente vinculada à teoria de controlo e à teoria geral de sistemas.
Tanto nas suas origens como na sua evolução, na segunda metade do século XX, a cibernética é
igualmente aplicável aos sistemas físicos e sociais.
O Serviço de Inteligência de Organização Intergovernamental coopera com os seguintes serviços
para os governos com políticas externas democráticas para o compartilhamento dos levantamentos
investigativos de inteligência de segurança, (ameaças domésticas de terrorismo) e inteligência
estrangeira, (coleta de informações internacionais):
- Enviar suprimentos das análises estratégicas e coordenadas geográficas em áreas relevantes
para a segurança nacional e internacional;
- Enviar estatísticas e probabilidades de ocorrências;
- Enviar estudo técnico-científico dos movimentos sociais, políticos, econômicos, culturais e
religiosos, nacionais e internacionais, (inteligência estrangeira) para que se possa entender,
análisar os cenários e detectar anomalias (adversários atuais ou potenciais), para uma
reversão do contexto futuro, ou seja: dividi-los em metas de curto, médio e longo prazo, para
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assim poder se organizar melhor e definir sua estratégia para colocar às novas práticas de
gerenciamento de mudanças estabelecidas;
- Enviar articulações e movimentações no tocante às operações militares;
- Assegurar a proteção de informações que podem ser classificadas como reservadas, secretas e
ultrassecretas, que também inclui às fontes informativas da mesmas.
Observações pertinentes:
A Copa do Mundo FIFA de 2018 ou Campeonato Mundial de Futebol FIFA de 2018 será a vigésima
primeira edição deste evento esportivo, um torneio internacional de futebol masculino
organizado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), que ocorrerá na Rússia, anfitriã da
competição pela primeira vez.
- Data: 14 de jun de 2018 – 15 de jul de 2018;
- Local: Rússia;
- Equipes: 32;
- Período: 14 de junho – 15 de julho;
- Organização: FIFA.
É notório que dentro da Federação Russa contém inúmeras células e atividades terroristas, no
qual esse país está sob ameaça constante dessas células terroristas. A solução para crise
entre os Governos da Ucrânia e da Federação Russa, ainda não surtiu na prática nenhum efeito
significativo.
Ambos os lados possuem inúmeros armamentos do tipo "míssil terra-ar", que também inclui os
principais grupos terroristas da atualidade.
Esses mísseis são projetados para serem lançados por aeronaves
terrestres ou marítimas e também por um único elemento humano, ou
portáteis de mísseis.
Observação: Inúmeros casos já foram registrados envolvendo
interceptadas voando nos espaços aéreos russos e ucranianos, e no
atribuindo a culpa ao outro.

militares, por plataformas
seja, através de lançadores
abate de aeronaves civis
final ambos os lados acabam
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(Serviço
de
Inteligência
de
Organização
Intergovernamental e cooperação da análise de
inteligência)
O
serviço
de
inteligência
de
organização
intergovernamental é responsável pela coleta,
análise e exploração de informações em apoio aos
objetivos das leis de segurança nacional e
internacional dos países com políticas externas
democráticas para o compartilhamento dos levantamentos investigativos, no qual também se
adequa às estatísticas e probabilidades de ocorrências. Uma vez que foi descoberta às
probabilidades, elas são repassadas para às responsabilidades e decisões dos países que foram
supridos com os dados informativos, e assim passando a se adéquar à realidade de tempo e
espaço, como uma probabilidade de defesa de ação e reação.
Os meios das coletas de informações são abertos, podendo ser secretos ou não, que podem
incluir criptoanálise, perícias envolvendo a análise de conteúdo dos áudios visuais, imagens,
fotografias, fonética, reconhecimento de voz, decodificação de transcrição de análise de
conteúdo de vídeos ou imagens, sejam estas estáticas (fotografias) ou em movimento (vídeos),
mapeamentos topográficos e fotografias panorâmicas, decodificações cibernéticas subliminales
fisicamente induzido pelo ser humano, espectral quântica, ou seja (codificação temporal), não
espectral quântica, ou seja por (fenômenos paranormais do tipo poltergeist), e pictografias em
vídeos, imagens e fotografias,
Nota: A cibernética é o estudo interdisciplinar da estrutura dos sistemas reguladores. A
cibernética está estreitamente vinculada à teoria de controlo e à teoria geral de sistemas.
Tanto nas suas origens como na sua evolução, na segunda metade do século XX, a cibernética é
igualmente aplicável aos sistemas físicos e sociais.
O Serviço de Inteligência de Organização Intergovernamental coopera com os seguintes serviços
para os governos com políticas externas
democráticas para o compartilhamento dos
levantamentos investigativos de inteligência de segurança, (ameaças domésticas de terrorismo)
e inteligência estrangeira, (coleta de informações internacionais):

- Enviar suprimentos das análises estratégicas e coordenadas geográficas em áreas relevantes
para a segurança nacional e internacional;
- Enviar estatísticas e probabilidades de ocorrências;
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- Enviar estudo técnico-científico dos movimentos sociais, políticos, econômicos, culturais e
religiosos, nacionais e internacionais, (inteligência estrangeira) para que se possa entender,
análisar os cenários e detectar anomalias (adversários atuais ou potenciais), para uma
reversão do contexto futuro, ou seja: dividi-los em metas de curto, médio e longo prazo, para
assim poder se organizar melhor e definir sua estratégia para colocar às novas práticas de
gerenciamento de mudanças estabelecidas;
- Enviar articulações e movimentações no tocante às operações militares;
- Assegurar a proteção de informações que podem ser classificadas como reservadas, secretas e
ultrassecretas, que também iclui às fontes informativas da mesmas.
Observações pertinentes:
A Copa do Mundo FIFA de 2018 ou Campeonato Mundial de Futebol FIFA de 2018 será a vigésima
primeira edição deste evento esportivo, um torneio internacional de futebol masculino
organizado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), que ocorrerá na Rússia, anfitriã da
competição pela primeira vez.
- Data: 14 de jun de 2018 – 15 de jul de 2018;
- Local: Rússia;
- Equipes: 32;
- Período: 14 de junho – 15 de julho;
- Organização: FIFA.
É notório que dentro da Federação Russa contém inúmeras células e atividades terroristas, no
qual esse país está sob ameaça constante dessas células terroristas. A solução para crise
entre os Governos da Ucrânia e da Federação Russa, ainda não surtiu na prática nenhum efeito
significativo.
Ambos os lados possuem inúmeros armamentos do tipo "míssil terra-ar", que também inclui os
principais grupos terroristas da atualidade.
Esses mísseis são projetados para serem lançados por aeronaves militares, por plataformas
terrestres ou marítimas e também por um único elemento humano, ou seja, através de lançadores
portáteis de mísseis.
Observação: Inúmeros casos já foram registrados envolvendo abate de aeronaves civis
interceptadas voando nos espaços aéreos russos e ucranianos, e no finais ambos os lados acabam
atribuindo a culpa ao outro.
World Parliament Of Security And Peace - (WPO) - World Bureau Intelligence - (WBI) always
works in the service of world peace.
José Augusto Sansão Assad Diretor Global da WBI – WPO.
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Paula Adriana Pinheiro nova Agente da WBI.
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PAULA ADRIANA PINHEIRO
Rua: Padre Landell de Moura 246/Sobrado nº4
Cidade Industrial De Curitiba – PR
Bairro: Osvaldo Cruz II
CEP: 81170480
Cel.(41)997464196(41)998097573
Email – paulapinheiro_1979@hotmail.com

Objetivo
Atuar nas Agência da Inteligência de todos os países.Trabalhar para as Agências não Formal e
me colocando a disposição para trabalhos de uma identidade de fachada .

Formação Acadêmica
Universidade Positivo Pós – Graduação em Eventos
Atuação: Organização em Promoção de Eventos(PCO- Profissional Congresso Organizar) Gestão em Hospitalidade
Gerenciar Eventos, com Amplo conhecimento e Habilidades para trabalhar com Eventos Artisticos, Promocionais,
Técnicos, Científico, Esportivos, Sociais, Culturais, Festivais, Shows, Espetáculos, Simpósios, Festas, Feiras e
Exposições . Os conhecimentos em Gestão Estratégica, Legislação, Recursos Humamos, Marketing, Finanças
Operacionais e outros Etc...

Universidade Positivo Gastronomia Tecnólogo.
Atuação: Gestão Estratégica de Empreendimentos Gastronômicos - Gestão De Empresas Gastronômicas - Habilidades
de Manuseio e Produção - Técnica Dietética - Gastronomia - Tecnologia em Gastronomia Restaurantes ( Gestor de
Bares e Restaurantes, Chef De Cozinha Nacional e Internacional, Hotéis, Clubes, Casas Noturnas e Similares,
Indústrial, Hospitalares, Festivas , Buffe Executivos, Catering, Eventos Sociais) e Gastronomia em Geral .

Formação Profissicional
2002-2017- Olimpic LTDA (Universidade Positivo )
Cargo: Gerência Geral
Atividades: Administração de Equipe de trabalho - Elaboração de cardápios

- Controle de Estoque - Controle

de Vendas - Contratação - RH - Gestão do Fluxo de caixa - Gerenciamento de Compras - Controle de Vendas Controle Financeiro - Ferramentas de Gestão - Inovadora de Produtos Alimentícios , e serviços e crescimento dos
negócios permanentes de melhoria e buscar excelência para a empresa . - Chefia e Liderança : A Organização dever
ajudar a desenvolver as Habilidades conhecimentos dos colaboradores para exercer as atividades diárias .

Responsabilidades Social Gestão Ambiental. -

Controle da Fichas de

Desperdícios de resíduos consumidos nos local da empresa. - importante Realçar ao colaboradores consumo
consciente com o uso controlado de água , Ar ,Energia e contaminação do Solo .

Instrutora Gestão Ambiental e das Normas Vigilância Sanitária
Para reduzir os impactos Ambiental produzidos pela exploração do Homem A Gestão Ambiental Engloba três grandes
áreas : Econômica ,Social e Ambiental. As Atuação do Gestores Ambiental está ligada, principalmente as atividades
Econômicas que podem gerar algum Impacto na Sociedade e no meio Ambiente. -Vigilância Sanitária : Orientação
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sobre manipulação de alimentos - Produtos Perigosos como Químicos e Biológicos -Contaminação cruzada - Panilhas
de controle de de mercadorias e de alimentos - Planilhas controle de recebimentos frios e crus - Planilhas de
Buffe de temperaturas

Missão da Empresa
Enovar e Proteger a Saúde de seus Clientes , Alunos e Colaboradores com capacitação em cursos - Gastromotiva na
Universidade Positivo - Nível Superior na Univercidade Positivo.

Visão
Ser uma empresa como Referencia para melhor atender garantindo a melhoria constante.

Valores
Respeito a Diversidade Humana Consciência das necessidades individuais das pessoas.

Formação Adicional
SENAC – COZINHA VEGETERIANA
- Técnicas Gourmet de Preparos de Pratos Elaborados para uma boa alimentação Saudável é Natural, meio de Agregar
no mercado Vegano é Vegetariano - Vegetarianos: Guias Alimentação Saudáveis trazendo Equilíbrio Nutricional e
Sofisticação e Simplicidade no preparo dos Alimentos.
- Vegano : Manipulação de Alimentos Nutrientes Adaptados de Forma a Suprir às Necessidades da Dieta Vegana.
- Técnicas sem Glúten e sem Lactose: Receitas Saudáveis Nutritivas de forma Práticas e simples para pessoas que
buscam uma Alimentação mais leve e saudável.

SENAC - Organização De Eventos Sociais Cerimoniais

- Cerimonialista

papel fundamental
- Na Organização de Eventos Oficiais ,Organizando, Coordenando e Supervisionando todos os detalhes para execução
do Evento . O Setor abrange um grande leque de atuação como : Formaturas , Casamentos, Festas Infantis,
Workshops, Congressos, Convenções, Inaugurações , Bodas, Festas de 15 anos , Bar -Mitzva - Características dos
Diversos tipos de Eventos - Sociais , Esportivos , Culturais , Corporativos e Religiosos - Planejamento e
execução Conhecimento Técnico e Profissional Proporcionando Habilidades e Capacidades de Execução e Logística dos
Eventos ... - Etiqueta Social e Etiqueta a Mesa - Comportamento, Conhecimento e Desenvolvimento pessoal e
profissional tipos de serviços . A mesa convites, trages e andamento e postura. - Cardápios Elaboração de
Cardápios e conhecimento das boas práticas nos serviços de alimentação - Cerimonial Social , conhecimento de
promover e protocolar a fim de promover Tranquilidade e segurança para os anfitriões e convidados. - Alimentos e
Bebidas -Noções Básicas e de mostracao práticas de alimentos e bebidas - Técnicas de Comunicação Verbal Oratória
- Técnica que proporcionam uma boa Comunicação Verbal muito Importante na carreira do Profissional de Eventos . Primeiro socorros - Noções Básicas de primeiros socorros para profissionais de eventos

Fas ( Prefeitura de Curitiba )
Controle de Fluxo de Caixa e Empreendedorismo - Gestão de Finanças : Para as Empresas é imperativo compreender o
controle o contexto e as relações em que estão inseridas e efetuar e Planejamento Financeiros e Analisar de
retorno de investimentos oportunizar novos negócios : Captar e Gerenciar Recursos Escassos ; Gerenciar as
mudanças Econômicas . - Pro- Labore - Demonstrativo de Resultados - Conceitos - Termos Técnicos - Riscos Orçamentos - Compras - Custos
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WORLD BUREAU OF INTELLIGENCY
Antonio de Padua Borges Agente de Inteligência Cibernética
28 Setembro 2017 Acessos: 6912 WORLD BUREAU OF INTELLIGENCY

O Presidente do World Parlament of Security And Peace – WPO Embaixador da Paz Celso Dias
Neves, no uso de suas atribuições legais, torna público a fim que nenhum Cidadão Brasileiro
e/ou Cidadão Estrangeiro residente e/ou em Território Estrangeiro que essa portaria tomar
conhecimento não ignore na forma da LEI.
Fica empossado como Alto Comissário de Direitos Humanos e Agente de Inteligência do WBI World
Bureau Inteligency Agente de Investigação Cibernética contra o Terrorismo - Pedofilia Crimes
Cibernéticos o Excelentíssimo Senhor Antônio de Pádua Borges Commissioner for Human Rights),
DEFENSOR DOS DIREITOS HUMANOS (Human Rights Defender), amparados, protegidos e resguardos pelo
Decreto Nº 6.044 de 12/02/2007 – Decreto Nº 3.637 de 20/10/2000 - Resolução A/HRC/RES/13/13
de 15/04/2010 - Resolução A/RES/60/161 de 28/02/2006 -Resolução A/RES/53/144 de 09/12/1998 –
UNITED NATIONS – UN e Protocolo de Paris – Princípios de Paris Resolução 48-134 20-12-1993
da Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas ONU.
Dado e passado na Cidade de Brasília, Gabinete da Presidência do WPO, aos vinte e oito dias
do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete.
Cumpra-se. Publique-se. Arquiva-se.
Celso Dias Neves
World President WPO.

http://parlamentworld.org/site/world-bureau-intelligence
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WORLD BUREAU INTELLIGENCE – WPO

WBI A INTELIGÊNCIA A SERVIÇO DA PAZ

