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Marcos Aurélio de Oliveira Azevedo Alto Comissário de Direitos Humanos 

High Commissioner for Human Rights residente em Boa Vista Roraima 

deixou todos os seus afazeres profissionais para se dedicar a socorrer 

famílias que se encontram desabrigadas nas ruas de Boa Vista Roraima um 

Estado que vive do contra cheque, ou seja, todos são funcionários 

públicos quer do estado ou do município. 

Um Estado que poderia estar rico com impostos gerados por indústrias, 

mas a politicagem que faz parte do cotidiano de Estado que faz 

fronteira com dois grandes países Venezuela e Guiana até hoje nunca se 

preocupou em levar indústrias que já demonstraram interesse quando esse 

Presidente do Parlamento esteve com nosso Alto Comissário Marcos em 

audiência com o falecido Consul de Lethen Teotônio Santa Cruz de 

Oliveira no ano de 2011, depois desta audiência o Presidente do 

Parlamento esteve em audiência com o Presidente da Associação Brasil China Paul Lio que se interessou e 

desde então lethen se tornou um poderoso centro comercial isento de impostos que anualmente levam 

milhões de turistas as compras. 

Um Estado que não gera riquezas através de impostos com parques industriais hoje se vê diante de uma 

grave situação “dar abrigo aos refugiados venezuelanos que fogem do regime do terrorista Nicolas 

Maduro”. 

Nesta semana com as fortes chuvas que caiu em Boa Vista os refugiados tiveram um horror sem abrigo se 

refugiaram onde puderam colocando em risco não só a saúde deles mesmo como a população de Boa Vista já 

que as condições de higiene são zero. 

Todos os dias o numero de refugiados aumenta falam já em mais de setenta mil refugiados numero que a 

capital roraimense não comporta colocando em risco saúde segurança pública superlotando as ruas de Boa 

Vista pedindo única saída para amenizarem a fome. 

O World Parlament of Security And Peace solicita a empresários que puderem oferecer empregos entrar em 

Brasília com Celular +55 61- 920007728  já foram colocados em vários estados refugiados que possuem 

diversas profissões todos chefes de família que buscaram no Brasil um país cujo povo recebe quem 

procura nosso solo verde amarelo com braços abertos apesar também das nossas dificuldades ajudamos 

nossos irmãos venezuelanos da melhor forma possível somos testemunha do sofrimento deste povo que viu a 

Nação mais rica do Mercosul virar hoje um CAOS TOTAL! 
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Marcos Aurelio de Oliveira Azevedo High Commissioner of Human Rights High Commissioner for Human Rights 

residing in Boa Vista Roraima ceased all his chores professionals to dedicate themselves to assist 

families who are homeless on the streets of Boa Vista Roraima State that lives against check, i.e., 

they are all public officials either the state or the municipality. 

A State that could be rich with taxes generated by industries, but the politicking that is part of the 

everyday life of State that makes border with two large countries Venezuela and Guyana until today 

never bothered to bring industries that have already shown interest when the President of the European 

Parliament met with our High Commissioner Mark in audience with the deceased Consul of Lethen teotonio 

Santa Cruz de Oliveira in the year 2011, after this hearing, the President of Parliament was in 

audience with the President of the Association Brazil China Paul Lio who was interested and since then 

lethen became a powerful tax free shopping center that annually take millions of tourists the 

purchases. 

A State that does not generate wealth through taxes with industrial parks today is faced with a serious 

situation "give shelter to refugees fleeing the Venezuelan terrorist regime of Nicolas Maduro". 

This week with the heavy rains that fell in Boa Vista refugees had a horror homeless refuge where they 

might put at risk not only the health of them even as the population of Boa Vista already that the 

hygiene conditions are zero. 

Every day the number of refugees increases speak already in more than seventy thousand refugees number 

that the capital roraimense does not involve putting public safety at risk health superlotando the 

streets of Boa Vista asking for single output to amenizarem hunger. 

The World Parlament  of Security and Peace calls for the entrepreneurs who can offer jobs get in 

Brasilia with Cell Phone +55 61 - 920007728 have already been placed in various states of refugees who 

have various professions all heads of families who sought in Brazil, a country whose people receives 

those who seek our soil green yellow with open arms in spite also of our difficulties we help our 

brothers Venezuelans in the best possible way we witness the suffering of people who saw the richest 

nation of Mercosur turn today a total chaos! 

 

WHAT SAPP WPO BRAZIL +55 60 981518881 
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Celso Dias Neves Presidente da WPO esteve em Boa Vista Roraima por 3 vezes numa delas teve uma 

audiência com o Ex Governador Anchieta cuja pauta foi a criação do polo industrial solicitando urgência 

na implantação do polo industrial que geraria milhares de empregos e milhões em impostos as industrias 

fabricantes de produtos que abasteceriam as duas zonas francas Santa Helena de Uairem Venezuela e 

Lethen Guiana.  

Prova do sucesso das zonas francas são os turistas que desembarcam em Boa Vista rumo a estas duas 

cidades onde as mercadorias isentas de impostos são atrativos a consumidores. 

Qualquer contato sobre doação de alimentos, roupas, entrar em contato com Presidente WPO Celular 61 

920007728 Brasília Distrito Federal. 

Celso Dias Neves, President of the Wpo was in Boa Vista Roraima by 3 times one of them had an audience 

with the Former Governor Anchieta whose agenda was the creation of the industrial pole requesting 

urgency in the deployment of the industrial pole that would generate thousands of jobs and millions in 

taxes industries manufacturers of products that abasteceriam the two zones Santa Helena Uairem 

Venezuela Of Lethen and Guyana. 

Proof of the success of the zones are tourists who disembark at Boa Vista toward these two cities where 

the goods exempt from taxes are attractive to consumers. 

Any contact on the donation of food, clothes, get in touch with President WPO Cell Phone 61 - 920007728 

Brasilia Federal District. 
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Dayana Voluntária Evangélica todos os dias com a maior dificuldade corre 

atrás de doações de alimentos em toda grande Boa Vista. 

Atendendo a todos os doadores que compartilham o pouco que tem para amenizar 

a fome dos refugiados venezuelanos e o que mais comove são as crianças que 

órfãs de sua pátria mãe a Venezuela encontram na solidariedade dos 

brasileiros pelo menos uma refeição diária. 

 

Dayana Evangelical Volunteer every day with the greatest difficulty runs 

behind food donations across large Boa Vista. 

Since all donors who share what little they have to alleviate hunger refugees 

Venezuelans and that most affects children who are orphans of their mother 

country Venezuela are in solidarity of Brazilians at least one meal per day.  

 

O casal João e Mara junto com a família e amigos 

voluntários todos os dias mesmo com as dificuldades 

que passa dia sem combustível pede aos amigos que 

solidariamente doam o dinheiro  do combustível para 

que possa levar aos refugiados além do alimento 

também o alimento da alma que e a Palavra de Deus. 

Homens como João subiu na vida com muita luta e sabe 

o que e a dor da FOME. 

 

 

 

The couple John and Mara together with family and friends volunteers all day even with the difficulties 

that passes day without fuel calls to friends who severally donate money to fuel that can lead to 

refugees beyond the food also the food of the soul and the Word of God. 

Men such as John climbed into life with much struggle and knows what and the pain of hunger. 
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: Dayana Oliveira Ferreira 

Voluntários Guerreiros de Deus 

Volunteers Warriors Of God 

Doações de: Cobertores normal devido o calor - Barracas - Alimentos -  Remédios -  Lonas -  Roupas -  

Calçados - Doações de todo tipos - mamadeiras - leite em pó - material de higiene pessoal - Colchonetes 

-  Fogão Industrial - Panelões de Alumínio - Combustível deixar crédito abastecimento em qualquer posto 

de Boa Vista e se comunicar com a WPO Brasília para que os voluntários possam abastecer para 

recolhimento de doações num perímetro máximo de Cem Kms. As doações voluntárias deverão serem remetidas 

para: Dayana Oliveira Ferreira  Rua Lindolfo Bernardo Coutinho 250  - Asa Branca          CEP 69312282 

Boa Vista- Roraima. 

Donations of: normal blankets because the heat - Tents - Food - Remedies - Canvases - Clothing - Shoes 

- donations of all kinds - Bottles - milk powder - material from personal hygiene - Mats - Stove 

Industrial - Aluminum Panelões - Fuel leave credit supply in any tour of Boa Vista and communicate with 

the Wpo Brasilia so that volunteers can fill for gathering donations in a maximum circumference of 100 

Kms. 

The voluntary donations should be sent to: Dayana Oliveira Ferreira 

Rua Lindolfo Bernardo Coutinho 250 - Asa Branca CEP 69312282 

Boa Vista- Roraima   
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Imagens falam mais que palavras  -  Pictures speak more than words 

 

 

 

Senhor João e Dona Mara Guerreiros de Deus  - Mr John and Dona Mara Warriors Of God 
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A oração e o Calor Humano fazem parte da Campanha - Prayer and the warmth are part of the Campaign 
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Acampados na rua sem mínima condição de higiene - Camped out on the street without minima condition of 

hygiene 
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A pior dor de um ser humano e deixar sua pátria mãe fugindo de um "estado de violência que tomou conta 

da Venezuela"   

The worst pain of a human being and leave their homeland mother fleeing a "state of violence that took 

account of Venezuela" 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos  - The Universal Declaration of Human Rights 

Artigo 23 

Inciso  3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe 

assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se 

acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 

Article 23 

Paragraph 3 Every human being who works has the right to just and favorable remuneration ensuring for 

himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other 

means of social protection. 
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DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 

DIREITOS DAS CRIANÇAS - UNICEF 

20 de Novembro de 1959 

As Crianças têm Direitos 

Direito à igualdade, sem distinção de raça religião ou nacionalidade. 

Princípio I 

 

- A criança desfrutará de todos os direitos enunciados nesta Declaração. Estes direitos serão 

outorgados a todas as crianças, sem qualquer exceção, distinção ou discriminação por motivos de raça, 

cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, nacionalidade ou origem social, 

posição econômica, nascimento ou outra codição, seja inerente à própria criança ou à sua família. 

Direito a especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. 

Princípio II 

- A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade e serviços, a serem estabelecidos em 

lei por outros meios, de modo que possa desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e socialmente 

de forma saudável e normal, assim como em condições de liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com 

este fim, a consideração fundamental a que se atenderá será o interesse superior da criança. 

Direito a um nome e a uma nacionalidade. 

 

Princípio III 
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- A criança tem direito, desde o seu nascimento, a um nome e a uma nacionalidade. 

 

Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequada para a criança e a mãe. 

The UNIVERSAL DECLARATION OF THE 

RIGHTS OF CHILDREN - UNICEF 

20 November 1959 

Children have the 

right to equal rights, without distinction of race, religion or nationality. 

Principle 1 

The child will enjoy all rights set forth in this Declaration. These rights will be granted to all 

children, without any exception, distinction or discrimination on grounds of race, color, sex, 

language, religion, political opinion or of another nature, nationality or social origin, economic 

status, birth or other condition, is inherent in the very child or his family. 

Entitled to special protection for your physical, mental and social. 

Principle II 

- The child will enjoy special protection and will have the opportunity and services, to be 

established in law by other means, so that they can develop physically, mentally, morally, spiritually 

and socially in a healthy and normal, as well as in conditions of freedom and dignity. To enact laws 

to this end, the fundamental consideration to which it will be the best interests of the child. 

 

Right to a name and a nationality. 

 

Principle III 
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- The child has the right from birth to a name and a nationality. 

 

The right to food, shelter and medical assistance appropriate to the child and mother. 
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Que estas crianças Venezuelanas recebem de nosso povo brasileiro em nosso solo verde amarelo o carinho 

e o calor que sua pátria mãe lhes nega "O direito a vida" 

That these Venezuelan children receive from our Brazilian people on our soil green yellow the 

affection and warmth that their mother country denies them the "right to life" 

Celso Dias Neves Embaixador Humanitário da Paz Presidente da WPO. 
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A cozinha da solidariedade - The kitchen of solidarity 
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Os voluntários Guerreiros de Deus seguem rigorosamente o padrão de higiene como se fossem suas 

famílias. 

The volunteers warriors of God strictly follow the standard of hygiene as if they were their families. 
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Não existe a fé sem o amor ao próximo  -  There is no faith without love of neighbor 
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Nenhum governo consegue sem a participação popular e solidariedade dar o mínimo de condições de 

sobrevivência aos refugiados que entram no Brasil via Boa Vista  Roraima. 

Quando a sociedade se mobiliza o quadro começa a mudar e o refugiado começa a se sentir "ser humano". 

No government can without popular participation and solidarity to the minimum survival conditions for 

refugees entering Brazil via Boa Vista Roraima. 

When the society is mobilizing the instrument begins to change and the refugee begins to feel "human 

being". 
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Macarrão feito com máximo de higiene, todos os dias e lavado com água fervendo 

Noodles made with maximum hygiene, all days and washed with boiling water. 
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O PROBELEMA HOJE DOS IMIGRANTES PODE SER A SOLUÇÃO DE SUCESSO PARA MUITOS PAÍSES. EMPREGO ESCOLA 

SALÁRIO ISSO EDIFICA A CIDADANIA. Cada família ao começar a trabalhar recebe 3 meses de alimentação 

todo material escolar vestimentas etc Muito se têm falado sobre os imigrantes em vários países do 

mundo, para os países que os acolhem o custo e muito caro, alimentação, remédios, estadias, enfim 

esquecemos que todos imigrantes tem suas profissões e mão de obra que podem gerar riquezas para os 

países que os abrigaram. Exemplo, um país pode destinar uma área para construção de casas com todas as 

infraestruturas, mini hospitais, farmácia, padaria, comercio de primeira necessidade e em parceria com 

alguma indústria lá se instalar treinar mão de obra e começar gerar riquezas. Ocorre que muitos 

segmentos têm feito fortunas com os refugiados mantê-los na condição sub-humana interessa porque gera 

divisas. Estados Unidos da América não seria a maior potencia do mundo sem a mão de obra do imigrante 

maior responsável pelas riquezas da América na década de 1800 foram os mexicanos que na busca do ouro 

começaram cidades que hoje geram bilhões de dólares anuais. Simples basta reciclar todo imigrante e 

saber qual sua profissão em pouco tempo se tem um perfil geral para mostrar a indústrias parceiras que 

lhes darão emprego e cidadania, principio básico da Declaração Universal dos Direitos Humanos, direito 

a moradia e emprego.       A politica que emperra a solução do problema do imigrante. As casas seriam 

financiadas e com o trabalho nestas indústrias parceiras e o imigrante conquistara sua cidadania.  

The PROBELEMA TODAY OF IMMIGRANTS CAN BE THE SOLUTION TO SUCCESS FOR MANY COUNTRIES. School Jobs SALARY 

THAT BUILDS THE CITIZENSHIP. Each family to begin the work receives 3 months supply all school supplies 

clothes etc too if you have talked about the immigrants in various countries of the world, for those 

countries which accept the cost and very expensive, food, medicines, stays, I forget that all 

immigrants have their professions and skilled labor that can generate wealth for the countries that 

harbored. Example, a country may allocate an area for construction of houses with all infrastructures, 

mini hospitals, pharmacy, bakery, comercio of first necessity and in partnership with some industry 

there if you install train skilled labor and begin to generate wealth. It so happens that many segments 

have made fortunes with the refugees, keep them in sub-human condition matters because generates 

foreign currency. United States of America would not have the greatest power in the world without the 

labor of immigrants most responsible for the wealth of America in the decade of 1800 were the Mexicans 

who in search of gold began today cities that generate billions of dollars annually. Simple enough to 

recycle all immigrant and know what your profession in little time if you have a general profile to 

show the partner industries which give them employment and citizenship, basic principle of the 

Universal Declaration of Human Rights, the right to housing and employment. The policy that sticks to 

the solution of the problem of immigrant. The houses would be financed and with the work in these 

industries partners and the immigrant he their citizenship. 

Celso Dias Neves Presidente da WPO.  
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