MINHA TERRA MEU SONHO - MI TIERRA MI SUEÑO - MY EARTH MY DREAM
Esse menino desconhecido pode ser a imagem de muitas
outras crianças que acompanharam seus pais na fuga do
regime Venezuelano de Nicolas Maduro.
Apesar de sua pouca idade estuda para dar a sua família
um futuro feliz para não passarem mais pelo que estão
passando nas ruas de Boa Vista.
Seu boné mostra seu amor pela Venezuela Livre.
Essa foto nos faz refletir quanto inseguros estamos
quando um Presidente começa mudar os destinos de uma
nação.
O Brasil já começou através da ANCUR Agencia de
refugiados da ONU montar acampamentos, mas são tantos
refugiados que isso e uma gota no oceano.
Nos da WPO através dos Voluntários de Deus homens e
mulheres cristãs todos os dias agora com ajuda de
doadores anônimos para uma parcela destes refugiados
servem café da manhã almoço e janta.
O Presidente Michel Themer este no carnaval em Boa Vista retornou a Brasília para criação de uma
comissão para atendimento aos refugiados, mas até o momento informações que temos essa comissão não foi
formado e o CASO DOS REFUGIADOS VENEZUELANOS pode se tornar uma questão de “SEGURANÇA NACIONAL, segundo
informações da área de segurança de Boa Vista muitos Iraquianos – Iranianos e Cubanos do Serviço
Secreto de Cuba somado aos milicianos do regime de maduro somam centenas de pessoas infiltradas no meio
dos refugiados sabe-se até que estão vendendo armas de grosso calibre a quem se propuser comprar e claro
isso fatalmente cairá nas mãos de quadrilhas do narcotráfico dentro outras atividades cerimoniosas
nocivas à população de Roraima.
Senhor Presidente Michel Themer a situação dos venezuelanos em Roraima esta se tornando gravíssima, sem
condições mínimas de higiene se veem obrigados defecarem em locais impróprios e urinarem e com o forte
calor de Roraima esse cheiro se espalha colocando já os fragilizados expostos a doenças como a população
roraimense.
E emergencial que as Forças Armadas juntamente com a Força Nacional se desloquem para Roraima para
identificar estes infiltrados que poderão trazer seríssimos problemas da ordem de segurança pública e
nacional.
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This unknown boy can be the picture of many other children who accompanied their parents on the trail of
the Venezuelan regime of Nicolas Maduro.
Despite his young age studying to give your family a happy future not to spend more by who are passing
on the streets of Boa Vista.
His locket shows his love by Venezuela.
This picture makes us reflect how much we are insecure when a president begins to change the destiny of
a nation.
Brazil has already started through the JRS UN refugee agency fit camps, but there are so many refugees
that and a drop in the ocean.
In the Wpo through the Volunteers of God Christian men and women every day now with the help of
anonymous donors for a portion of these refugees serve breakfast lunch and dinner.
The President Michel Themer this at the carnival in Boa Vista returned to Brasilia for creation of a
commission for assistance to refugees, but until the time information that we have this Commission was
not formed and the CASE OF REFUGEES VENEZUELANS can become a matter of national security, according to
information in the area of security of Boa Vista many Iraqis - Iranians and Cubans the Cuban Secret
Service added to the militia of mature scheme add hundreds of people infiltrated in the middle of the
refugees know until you are selling weapons of caliber who proposes to buy and of course it will
inevitably fall into the hands of gangs of drug trafficking within other activities harmful to
cerimoniosas population of Roraima.
Mr President Michel Themer the situation of Venezuelans in Roraima State, this becoming very serious,
without the minimum conditions of hygiene if they see forced defecarem in inappropriate places and
urinarem and with the strong heat of Roraima this smell spreads by placing the already weakened exposed
to diseases such as the population roraimense.
Emergency and that the Armed Forces together with the National Strength moving to Roraima to identify
these infiltrators who can bring seríssimos problems on the agenda of public safety and national
security.
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Este niño desconocido puede ser la imagen de muchos otros niños que acompañaron a sus
padres en la fuga del régimen venezolano de Nicolás Maduro. A pesar de su poca edad
estudia para dar a su familia un futuro feliz para no pasar más por lo que están
pasando en las calles de Boa Vista. Su gorra muestra su amor por Venezuela Libre.
Esta foto nos hace reflexionar cuán inseguros estamos cuando un Presidente comienza a
cambiar los destinos de una nación. Brasil ya comenzó a través de la ANCUR Agencia de
refugiados de la ONU montar campamentos, pero son tantos refugiados que eso y una
gota en el océano. En la WPO a través de los Voluntarios de Dios hombres y mujeres
cristianos todos los días ahora con ayuda de donantes anónimos para una parcela de
estos refugiados sirven desayuno almuerzo y cena. El presidente Michel Themer este en
el carnaval en Boa Vista regresó a Brasilia para crear una comisión para atención a
los refugiados, pero hasta el momento informaciones que tenemos esa comisión no se
formó y el CASO DE LOS REFUGIADOS VENEZUELANOS puede convertirse en una cuestión de
"SEGURIDAD NACIONAL , según informaciones del área de seguridad de Boa Vista muchos
iraquíes - iraníes y cubanos del Servicio Secreto de Cuba sumado a los milicianos del
régimen de maduro suman cientos de personas infiltradas en medio de los refugiados se
sabe hasta que están vendiendo armas de grueso calibre a quien se propuso comprar y
claro eso fatalmente caerá en manos de pandillas del narcotráfico dentro de otras
actividades ceremonias nocivas a la población de Roraima. Señor Presidente Michel
Themer la situación de los venezolanos en Roraima se está volviendo gravísima, sin
condiciones mínimas de higiene se ven obligados a defecar en lugares inapropiados y
orinar y con el fuerte calor de Roraima ese olor se esparce poniendo ya los
fragilizados expuestos a enfermedades como la población Roraima. Y de emergencia que
las Fuerzas Armadas junto con la Fuerza Nacional se desplacen a Roraima para
identificar estos infiltrados que pueden traer serios problemas del orden de
seguridad pública y nacional.
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