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PALAVRA DO PRESIDENTE.
Genivaldo da Silva Presidente da AMARP-FAA um
homem que dedicou 18 anos de sua vida na luta
pela família militar brasileira, conquistou o
direito a casa própria aos militares das três
armas, exercito, marinha e aeronáutica, candidato
a uma cadeira na Câmara dos Deputados como
Deputado Federal participou da convenção estadual
do PSDB em Brasília numa festa com seus
correligionários. Um
balde de agua gelada
impediu sua candidatura ao pleito de 2018 por
culpa da nacional do PSDB que não recorreu a uma
pendencia
de
míseros
quarenta
reais
não
justificados
na
ultima
eleição,
Genivaldo
impetrou com Mandado de Segurança ate ultimo
momento, mas a decisão foi desfavorável a
Genivaldo, agora ladrões de
milhões e outros
valores, estes sim podem concorrer e serem
eleitos.
Vergonha o PSDB de Brasília esta rachada como de
todo território nacional.
O PSDB foi enviado, finalmente, para a cadeia.
Ficará preso junto com o ex-presidente nacional
do partido, Eduardo Azeredo, transformado pelo
Tribunal de Justiça de Minas Gerais num corrupto
de segunda instância. O PSDB poderia ter
concedido a si mesmo um habeas corpus preventivo
se tivesse se livrado do filiado tóxico quanto
teve a oportunidade, sabias palavras do colunista
Ricardo
Antunes
fonte:
http://www.ricardoantunes.com.br/rivais-no-poderpsdb-e-pt-se-juntam-no-xadrez-por-josias-desouza/ O link define a quanto anda nossa política nacional, o Deputado Federal Izalcy Lucas Ferreira
Presidente regional do PSDB fortíssimo candidato a Governador do GDF forte aliado politico que era de
Genivaldo da Silva o traiu no momento que mais precisava do PSDB para que a família militar brasileira
tivesse seu mais combatente representante na defesa dos interesses dos militares na Câmara dos Deputados,
hoje Izalci disputa uma vaga ao Senado e o Candidato PSDB Alexandre Fraga sepultou PSDB em Brasília.
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Se Brasília quer segurança somente um MILITAR PODE DAR;
GENERAL PAULO CHAGAS GOVERNADOR
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BRASIL ACIMA DE TUDO CORES VERDE AMARELO AZUL E BRANCO

Brasília estará mais segura.
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Ariel da Veiga Mateus Embaixador da Paz do World Parlament of Security And Peace Parlamento
Mundial de Segurança e Paz-WPO em visita Diplomática em Brasília em vários órgãos governamentais
tratando de para diplomacia voltada aos “Direitos Humanos.
Sua mais importante visita foi a UNESCO se atualizar das atividades deste importante organismo
voltado às crianças do mundo.
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Toufik Boutaher líder da comunidade árabe em Brasília na foto com o Embaixador da Paz Celso Dias
Neves Presidente da ABCP Academia Brasileira de Ciência Política em frente a Embaixada do Iraque
para legalização final da Acreditação de nosso Embaixador da Paz no Iraque Raad Abdulateef
Alhasani e tratar assunto relacionado a Conferência de Paz sobre Oriente Médio que ocorrerá em
Brasília.

Toufik e Reginaldo Sardinha

Candidato Deputado Distrital com Celso
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Clenilde Gomes de Freitas. Alta Comissária de Direitos Humanos do WPO
World Parlament of Security And Peace, técnica de enfermagem em Natal
RN, uma das mulheres mais guerreiras do estado potiguar luta pelos
“direitos humanos” para humanos direitos, dentro de sua área onde
atua, saúde pública vive com as dificuldades de um bom atendimento a
saúde.
Esse quadro ira mudar com suas ideias inovadoras que tanto levará não
só a superintendência do hospital onde trabalha como ao Secretário de
Saúde de seus estado, existem muitas formas de atender a demanda de
saúde,
basta
somente
“HUMANIZAR
A
SAÚDE”.

O QUE É SAUDE?

Saúde não é somente a ausência de doença, mas um estado completo de bem estar físico, social e
mental onde, este último, ainda é muito discriminado e pouco levado a sério.
O ano 2018 foi recorde de suicídio no Brasil e para que tal cenário não se repita o governo
deveria investir mais em saúde mental, pois segundo a OMS:
"Uma saúde mental prejudicada também está associada a rápidas mudanças sociais, condições de
trabalho estressantes, discriminação de gênero, exclusão social, estilo de vida não saudável,
risco de violência, problemas físicos de saúde e violação dos direitos humanos."
Tudo isso reflete diretamente na saúde do corpo e da alma que é o caso da saúde mental. Não
adianta investir em propaganda e lacinhos coloridos, apenas isso não basta para evitar o
suicídio, mas um programa que trate e previna esse tipo de doença faria muito bem à população
tão fragilizada pelos infortúnios do dia a dia, seja no trabalho, na rua e até mesmo no âmbito
familiar.

" Quem não tem conforto existencial. Padece da ausência de Saúde Mental!"

Aug Scaleycehr
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O Mundo Que Desejo
O mundo que eu desejo para o futuro é um mundo sem guerras e mais pacífico, um mundo onde todos
possam viver sem preocupações extremas como: violência, assaltos, homicídios, tráfico e mortes
causadas pelos motivos anteriores. Um mundo onde as crianças tenham o seu direito de estudar e
não sejam envolvidas em assaltos, tráfico e uso de drogas e/ou assassinatos. Um mundo sem
preconceito, e, quando falo de preconceito não me refiro apenas ao preconceito racial, me refiro
ao preconceito religioso, sexista, cultural, social, linguístico, etc, ou seja, um mundo no qual
o respeito prevaleça. Um mundo onde todos tenham os mesmos direitos sociais: educação, saúde,
alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, a previdência social, proteção à
maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Um mundo onde a corrupção não exista
mais. Um mundo onde as doenças foram erradicadas por conta dos sistemas de saúde. Um mundo onde
não há a derrubada e/ou queima desnecessária de árvores e que para cada árvore derrubada, seja
plantada uma semente em solo fértil.
Murilo Gabriel Freitas de Lima.

Natal /RN.
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Brasileiro Peterson da Cruz venceu na América.
https://www.facebook.com/zurcaroh/photos/

Às vezes precisamos de uma pausa também. Então, decidimos tirar duas semanas de folga para pensar em todas as coisas que
fizemos juntos este ano e aproveitar nosso tempo para agradecer. Grato por todos os sucessos e experiências valiosas que nos
uniram ainda mais, como um grupo e uma família. Isso não seria possível sem o nosso ótimo treinador, coreógrafo e amigo Peterson
Da Cruz Hora. Obrigado! Obrigado por tudo !!! #zurcaroh #vacations
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+++nnNnn+±+ Grão Prior ARIEL DA VEIGA MATEUS

"Ordo Militiäe Jesu Christo Supremus Militaris Navigantis Portugaliäe Templum"

Conheça solidariedade, humanidade, cultura, justiça, transparência, direitos do
voluntariado numa Ordem de Nobres Princípios e de génese essencialmente Portuguesa,

Homem

e

que honra os navegadores doe Portugal quinhentista e seus feitos, que deram novos mundos ao
mundo!
A ”Ordo Militiäe Jesu Christi Supremus Militaris Navigantis Portugaliäe Templum + Fraternidade
Ecuménica Universal Cultural e Humanitária (ONG-D)”, também conhecida por “Ordo Militaris
Navigantis Portugaliäe Templum” ou tão-simplesmente como “Ordem de Cristo e dos Navegantes”,
ou ainda pelos seus acrónimos, é uma organização cristã, ecuménica, refundada em 24.06.2007 pelo
Dr. José Carlos V. Cristan de Lomba Viana e legalizada em 2010, constituída por cidadãos de
reconhecida idoneidade moral e cívica, livres ede bons costumes, maioritariamente católicos.

Baseia-se na tradição nobiliárquica Portuguesa como ordem de cavalaria, procurando propagar as
nobres tradições dos antigos guerreiros e navegadores Portugueses do Séc. XV, "que deram novos
mundos ao mundo", assumindo-se pelo seu trabalho como natural herdeira das tradições da antiga
Ordem de Cristo e, visando a unidade entre a humanidade tendo como objeto social entre outros
fins consignados na Lei, nomeadamente, o do aproveitamento de sinergias de lobby para
intervenção cultural, humanitária e diplomática no exterior, onde e quando as Nações Unidas ou
fraternidade internacional tenham por conveniente; patrocinando estudos históricos, simbólicos,
filosóficos e heráldicos; ajudando na aproximação entre todos os povos e suas culturas; bem como
promovendo todo o tipo de ações de cariz cultural, recreativo, assistencial ou humanitário,
tanto a nível nacional como internacional, em especial em países do universo da CPLP.
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Como ONG-D, define obrigatoriamente nos termos e para todos os efeitos legais o seu estatuto
social pelo estrito cumprimento da Lei Nr. 66/98 de 14 de Outubro, visando a concepção, execução
e apoio a programas e projetos de cariz humanitário, social, cultural, ambiental, cívico e
económico, designadamente através de ações em países em vias de desenvolvimento, mormente as de
cooperação para o desenvolvimento; de assistência humanitária; de ajuda de emergência; de
proteção e promoção dos direitos humanos.

Intentará sensibilizar a opinião pública para a necessidade de um relacionamento cada vez mais
empenhado com os países em vias de desenvolvimento, bem como a divulgação das suas realidades e
– consciente de que a educação é fator imprescindível para o desenvolvimento integral das
sociedades, e para a existência e reforço da paz – assume a promoção desse objetivo, como uma
dimensão fundamental da sua atividade, desenvolvida sempre no respeito pela Declaração Universal
dos Direitos do Homem.

Centrará a sua intervenção social fundamentalmente nas áreas cultural (ensino; educação,
assistência técnico-científica e cultura) e da solidariedade social (saúde, incluindo
assistência médico-medicamentosa e alimentar; emprego e formação profissional). Ainda nas de
proteção e defesa do meio ambiente; integração social e comunitária; no desenvolvimento rural e
no reforço da sociedade civil, através do apoio a associações congéneres e associações de base
nos países em vias de desenvolvimento; ainda na educação para o desenvolvimento, designadamente
através da divulgação das realidades desses países junto da opinião pública e ainda as de defesa
e promoção da mulher, do idoso e da criança, bem como ações para erradicação da violência e na
defesa dos fracos e oprimidos.

A “”Ordo Militiäe Jesu Christi Supremus Militaris Navigantis Portugaliäe Templum +
Fraternidade Ecuménica Universal Cultural e Humanitária (ONG-D)”", como Organização NãoGovernamental para o Desenvolvimento devidamente legalizada junto do Governo Português e
inscrita no Ministério dos Negócios Estrangeiros, integra a Plataforma Portuguesa das
Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento, o Conselho Económico e Social das Nações
Unidas (ECOSOC) e o Conselho da Europa com estatuto consultivo, sendo filiada nas organizações
internacionais “International Peace Bureau” e no “Centro Internacional para a Religião e
Diplomacia”, podendo se necessário e por simples deliberação da Presidência, ouvido o seu
Colégio de Oficiais, aderir a outras organizações nacionais ou internacionais que lhe permitam a
persecução dos seus objetivos.

Para a realização dos seus fins, a ”Ordo Militiäe Jesu Christi Supremus Militaris Navigantis
Portugaliäe Templum + Fraternidade Ecuménica Universal Cultural e Humanitária (ONG-D)”, propõese organizar e apoiar:
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a) Eventos nacionais e internacionais temáticos, organizando congressos e simpósios, passeios
culturais ou de lazer, visitas de estudo, reuniões de convívio, recepções ou banquetes;
b) Leilões e Feiras para fins de solidariedade ou angariação de fundos;
c) Ações de assistência e ajuda humanitária; de apoio regional à etnografia, gastronomia e ao
turismo cultural;
ações externas como observadores em processos de paz ou eleitorais; ações pontuais de
assistência médica e alfabetização de populações, campanhas de vacinação, a desenvolver em
parcerias nacionais ou internacionais;
d) Publicações de estudos, teses e monografias, literatura e textos técnicos referentes à
atividade a desenvolver em defesa do ser humano em geral ou de temática associada ao seu objeto
social;
e) Colaboração com todas as entidades oficiais, ligadas ou não ao sector das ONG's e em especial
com outras associações similares, nacionais ou estrangeiras, colaborando ou organizando todas as
atividades de carácter promocional representativas da cultura, sociais ou de lazer, de
solidariedade, humanitárias e de apoio ao desenvolvimento;
f) Visando a formação dos seus membros, enquanto cidadãos, promovendo a sua aquisição de
conhecimentos necessários ao desenvolvimento da condição humana, através de estudos filosóficos
e sociais;

g) Como instituição de natureza filantrópica e ordem de fraternidade universal, objetiva os
saudáveis princípios da procura do aperfeiçoamento humano, pelas veredas da ética, da moral, dos
bons costumes, na crença em Deus e, sendo constituída por homens e mulheres de todas as raças,
credos ou nacionalidades, acolhidos após investidura ritual e congregados em Comendas regionais
nas quais auxiliados por símbolos e alegorias, estudam e trabalham para o aperfeiçoamento da
sociedade alicerçada na esperança de que com amor a Deus, à Pátria, à Família e ao Próximo, com
tolerância e sabedoria, com verdade e justiça, evoluindo sob a tríade "Liberdade, Igualdade e
Fraternidade", sempre no respeito pelos princípios da moral e da razão, deseja contribuir para
que a humanidade alcance a felicidade e uma paz duradoura.
Em súmula, A Ordo é uma ordem militar de cavalaria honorífica, cujo principal fim é a promoção
da cultura lusófona, a defesa e amparo dos fracos e oprimidos, em especial dos idosos, mulheres
e crianças, usando as sinergias do grupo para ações humanitárias e de solidariedade social,
tendo em curso alguns projetos de apoio social. Pelas suas atividades assume-se no século XXI,
como a herdeira moral dos princípios e das tradições da antiga Ordem de Cristo e, visando à
unidade entre a humanidade, atua em duas vertentes: no campo social, cultural e de lobby. E
ainda no campo da solidariedade e humanitário no apoio ao desenvolvimento, garantindo acesso dos
desempregados ao trabalho, quer em missões humanitárias a nível interno, quer externo.
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OEA CONVOCA REUNIÃO DE EMERGÊNCIA.

A OEA Organização dos Estados Americanos convoca em Washington reunião de emergência para buscar
uma solução aos milhares de refugiados que estão deixando a Venezuela por causa do regime
autoritário de Nicolas Maduro.
Conforme se pode ver na foto da ponte Simom Bolivar que faz fronteira Venezuela Colômbia todos
os dias milhares de venezuelanos buscam refugio no país vizinho onde já se encontram milhares
de refugiados.
Nicolas Maduro tem colocado em risco toda a segurança geopolítica da América do Sul, integrante
do FORO SÂO PAULO quer implantar o Comunismo em todos os países do cone sul.
O Presidente Norte Americano Donald Trump já mandou aviso ao Presidente da Venezuela que não
aceitará essa incursão do Foro São Paulo nos países latinos americanos, se preciso for preciso
invadira a Venezuela, o recado foi dado.
Roraima Brasil esta atravessando uma crise sem precedentes um estado fronteiriço com Guiana e
Venezuela não tem indústria, conhecida como cidade do contra cheque, pois todos são funcionários
ou do estado ou município, com a chegada dos refugiados venezuelanos que superlotam as ruas de
Boa Vista desequilibrou a balança financeira do estado, tendo socorrer os refugiados, com
alimentos, remédios e roupas o estado entrou numa crise sem precedentes, Brasil signatário da
ANCUR órgão da ONU para refugiados não pode dar as costas nem fechar a fronteira, com isso tem
chegado ao Brasil infiltrado como refugiados, membros exercito da Venezuela, milicianos e
bandidos que estão apavorando todo o estado conforme se noticiou na grande imprensa.
O Presidente Michel Themer visitou Roraima viu de perto a calamidade e o que tem enviado de
verba não da para socorrer dignamente os refugiados, sobrando para Roraima arcar com tudo
deixando de lado a própria população Roraimense.
Celso Dias Neves.
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