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Definição de conceitos jurídicos:

✓ Ordem pública:

No direito administrativo francês, a ordem pública é o estado social ideal caracterizado pela " boa ordem ,
segurança, saúde pública e tranquilidade ”, moralidade pública e a dignidade de1 2

pessoa humana . 3

O Conselho Constitucional, que garante a conformidade das leis com o bloco constitucional, dá
uma definição de ordem pública muito próxima daquela usada no direito administrativo francês desde
mais de dois séculos: a ordem pública abrange "boa ordem, segurança, saúde e
t ilid d úbli ”



tranquilidade pública ”.

O Conselho Constitucional funda a “ salvaguarda da dignidade da pessoa humana contra
qualquer forma de escravidão e degradação ”no primeiro parágrafo do preâmbulo do
Constituição de 1946 (CC 94-343 / 344 DC ): 4

“  No rescaldo da vitória conquistada pelos povos livres sobre os regimes que tentaram
para escravizar e degradar a pessoa humana, o povo francês novamente proclama que
todo ser humano, sem distinção de raça, religião ou crença, tem direitos
inalienável e sagrado. "

Sentença da CE, 28 de março de 1919 Regnault-Desroziers em questões de segurança pública sobre a colocação em jogo1

Responsabilidade estatal pelo risco.

Sentença da CE, 1959, Les Films Lutetia2

A rrêt EC, 1995 Commune of Morsang-sur-Orge3

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm4
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O princípio do respeito pela dignidade da pessoa humana faz, portanto, parte do bloco
constitucional (ou seja, todos os princípios e disposições que as leis devem respeitar, este
juntos têm precedência sobre tratados, convenções e direito europeu na hierarquia de
padrões).

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637235/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm


Concretamente, o princípio da dignidade exige, para usar a fórmula do Conselho Constitucional, que
salvaguardar a pessoa humana “contra qualquer forma de escravidão ou degradação”.

Dignidade implica que a pessoa permaneça senhor de seu corpo e de si mesma, o que pressupõe
que ela não se encontre alienada ou escravizada para fins estranhos a ela.

✓ Direito penal, definição e doutrina política:

Refere-se ao ramo do direito que suprime o comportamento anti-social e prevê a reação de
sociedade em relação a esses comportamentos.

Além disso, “a doutrina política original sobre a qual o Código Penal foi fundado foi formulada sob o
Constituinte. Baseia-se na natureza indissociável das dimensões de liberdade e segurança que
garantem o bem comum e são garantidos por um conjunto de direitos e deveres dirigidos
aos governantes e governados. Nesse sentido, a Declaração dos Direitos do Homem e
Cidadão e a Constituição de um lado, o Código Penal de outro, devem ser considerados como ambos
aspectos complementares da institucionalização da ordem pública. O primeiro consegue "em
plena ”pela declaração dos valores e interesses fundamentais que o Estado deve garantir, a segunda
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o fato "oco" pela definição dos atentados que clamam por sanção social e
formas dele. "5



Esta observação ilustra a necessidade, para o direito penal, de punir as condutas destinadas a
perturbar, por qualquer meio, a boa ordem, segurança, salubridade, tranquilidade, moralidade
público, bem como a dignidade da pessoa humana.

✓ Os interesses fundamentais da Nação:

Essa noção corresponde a todos os elementos que compõem a Nação, a integridade de sua
território e sua segurança, resguardando sua população, natural, econômica e
cultural.

*** 

Lascoumes Pierre, Depaigne Anne. Categorizando a ordem pública: a reforma do código penal francês de 1992. In: Genèses, 27,5

1997. pp. 5-29. doi: 10.3406 / genes.1997.1445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1997_num_27_1_144 5
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EU. ATOS DE TERRORISMO E CRIME CONTRA A HUMANIDADE:

1.1. VIOLAÇÃO VOLUNTÁRIA DA VIDA E INTEGRIDADE DAS PESSOAS:

• Princípios aplicáveis   no direito penal ao cometer atos de

terrorismo:

Artigo 421-1 do Código Penal (Crimes e contravenções contra a nação, o Estado e a paz pública)

Constituem atos de terrorismo, quando intencionalmente relacionados com
uma empresa individual ou coletiva com o objetivo de perturbar gravemente a ordem pública
por intimidação ou terror, os seguintes crimes:

1 ° Ataques intencionais à vida, ataques intencionais à integridade da pessoa [Nota
do autor: integridade psicológica, física e moral] , sequestro e sequestro também
que o sequestro de aeronaves, navios ou qualquer outro meio de transporte, definido pelo
livro II deste código;
(…) »

• Princípios aplicáveis   ao direito penal em matéria de crimes contra

humanidade:

Artigo 211-1 do Código Penal (Crimes contra a humanidade - Genocídio):

“Constitui um genocídio o fato, em execução de um plano concertado tendente à destruição
total ou parcial de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, ou de um grupo
determinado a partir de qualquer outro critério arbitrário, comprometer-se ou ter-se comprometido com
contra membros deste grupo, um dos seguintes atos: 
- dano intencional à vida; 
- lesões graves à integridade física ou mental; 
- submissão às condições de existência susceptíveis de provocar a destruição total ou
parcial do grupo; 
(…) 
- transferência forçada de crianças. 
Genocídio é punido com prisão perpétua. 
Os dois primeiros parágrafos do artigo 132-23 relativos ao período de segurança são aplicáveis   ao
crime previsto neste artigo ”.

Artigo 212-1 do Código Penal (Crimes contra a humanidade - Genocídio):

“Também constitui crime contra a humanidade e é punível com pena de prisão criminal.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07


ambém constitui c ime cont a a humanidade e é punível com pena de p isão c iminal.
perpetuidade um dos seguintes atos cometidos na execução de um plano combinado contra um

grupo da população civil no contexto de um ataque generalizado ou sistemático:

1 ° Ataque voluntário à vida ;
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(…)
4 ° Deportação ou transferência forçada de população;
5 ° Prisão ou qualquer outra forma de privação séria de liberdade física
violação de disposições fundamentais do direito internacional;
6 ° Tortura;
(…)
11 ° Outros atos desumanos de caráter semelhante causando intencionalmente grandes
sofrimento ou lesões graves à integridade física ou mental. 

• Aplicação aos fatos:

✓ Decisões que vão contra os interesses fundamentais da Nação e dos cidadãos:

• Separação de poderes:

Desde a publicação da lei n ° 2020-290 de 23 de março de 2020 com urgência para enfrentar
durante a epidemia de covid-19, portarias, decretos, leis de extensão foram
aplicado sem qualquer poder tendo sido capaz de questionar o personagem
inconstitucional dessas medidas.

Podemos ver isso em particular lendo a decisão do Conselho
Constitucional nº 2020-808 DC de 13 de novembro de 2020, relativo à lei que autoriza o
extensão do estado de emergência sanitária , pelo qual o Conselho Constitucional recusa6

censurar a referida lei enquanto:

- o governo utilizou o procedimento de votos bloqueados (art. 44, al. 3 do
Constituição), evitando assim a adoção de uma emenda que reduza o
confinamento (alteração adotada durante a primeira votação),
- o Executivo desrespeitou continuamente o bloco constitucional desde o início da crise.

- Decisões tomadas pelo executivo no Conselho de Defesa à porta fechada em vez de serem tomadas em
Conselho de Ministros, enquanto a crise atual não exige a intervenção de
Conselho de Defesa.

Recorde-se que o Conselho de Defesa e Segurança Nacional (CDSN) “define o
orientações em termos de planejamento militar, dissuasão, conduta de
operações externas, planejamento de respostas a grandes crises,
inteligência, segurança econômica e energética, programação de segurança



interior, contribuindo para a segurança nacional e o combate ao terrorismo ”(Decreto no.
2009-1657 de 24 de dezembro de 2009 relativo ao conselho de defesa e segurança nacional
e a Secretaria-Geral de Defesa e Segurança Nacional).

- Decisões aprovadas pelo Parlamento graças à obediente maioria presidencial, por
através de procedimentos acelerados e através do sistema de votos bloqueados , amordaçando assim o
voz do povo normalmente transmitida pelo Parlamento. Alguns deputados da oposição
descreveu este tipo de ação como um "golpe latente".

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm6
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- Estabelecimento de um Comitê Científico e um Comitê de Análise, Pesquisa e Especialização
(CUIDADO):

Alguns membros têm ligações de interesse com a indústria farmacêutica e, portanto, 7

não pode ser objetivo quando se trata de decisões sobre a saúde de
cidadãos ( Anexo 1 ). Este comitê científico não eleito tem muito poder
visto que ele indiretamente decide o futuro da Nação.

- Assinatura pela França de um acordo sobre o plano de recuperação europeu , que
abre as portas para a integração europeia através da criação de um orçamento europeu, sem qualquer
debate político não foi conduzido na França. Os cidadãos agora devem esperar o
criação de um imposto europeu.

A óbvia falta de separação de poderes é desastrosa para a Nação.

• Decisão geral de contenção, medida desproporcional:

- Com base no parecer do Comitê Científico,
- Com base em trabalho de modelagem impreciso (incluindo os do Professor Neil8

Ferguson , epidemiologista britânico do influente Imperial College London,9

que levaram muitos países à contenção),

Toda a população francesa foi confinada pela primeira vez durante o
período de 17 de março a 11 de maio de 2020 .10

No entanto, outros países, como a Suécia, tiveram os mesmos números de mortalidade
sem medidas de contenção.

Nenhum estudo mostra que o confinamento é susceptível de retardar um
epidemia.

Pelo contrário, estudos emergentes tendem a mostrar que o confinamento

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm


e o co t á o, estudos e e ge tes te de  a ost a  que o co a e to
não leva a uma redução nas taxas de transmissão da Covid-19 nem a uma redução na

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-7

cobiça-eles-não-fazem

Vincent Pavan. Denunciando a falsa ciência epidemiológica: acusação contra o artigo ”Estimando o8

carga de SARS-CoV-2 na França ”: 17 pesquisadores de 10 institutos não entendem as probabilidades nem as
matemática e inventam "a equação geral da verdade" que eles resolvem "duplo-cego" antes
lamentavelmente, invente a apresentação e cometa suicídio com base na teoria R0. 2020. hal-02568133v3
Id HAL: hal-02568133 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3 Pré- impressão enviada em 15 de maio de 2020

http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine9

Neil Ferguson já atormentou a crise do H1N1 (gripe suína) com afirmações alarmistas de que10

levaram o Estado a tomar medidas totalmente desproporcionais (bilhões de euros para a compra de vacinas)
para o benefício dos laboratórios. Há um relatório parlamentar sobre este assunto, do qual nenhuma das recomendações
referido na altura não foi implementado.
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número de mortes . Participa até, como na Austrália, do aumento11 12

preocupando-se com suicídios - . »13

Além disso, deve-se notar que a taxa geral de letalidade do SARS-COV2 é de aproximadamente
0,07% de todas as idades combinadas.

A idade média das mortes de Covid-19 na maioria dos países ocidentais é mais alta
aos 80 anos - ou seja, 84 na Suécia e na França (o que corresponde à idade mediana de
morte geral) e apenas cerca de 4% daqueles que morreram não tinham
sem pré-condições sérias . 14

Os fatores a serem levados em consideração a fim de atingir potenciais "pacientes" são
conhecido por todos os médicos. Estes são, em particular, indivíduos apresentando
comorbidade e em idade muito avançada (idade média das mortes na França assumida
covid-19: 82 anos). No entanto, nenhuma distinção foi feita entre os cidadãos em risco e
outros cidadãos, a fim de adaptar as medidas.

Até o momento, o número de "supostas" mortes diretamente ligadas a covid-19 é de aproximadamente
46.000.

Lembramos que as seguintes causas de morte nunca desencadearam tal plano
desproporcional (sem confinamento, sem máscara):

- Na França, a gripe sazonal afeta 2 a 8 milhões de pessoas.
- Em todo o mundo, a gripe sazonal causa 290.000 a 650.000 mortes por
ano.

N F id i d t t it t í f t 300 000 i l i d

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas


- Na França, a epidemia de gastroenterite por rotavírus afeta 300.000 pessoas, incluindo
160.000 casos graves.

- Em todo o mundo, a epidemia de gastroenterite afeta 700 milhões de pessoas e
causa aproximadamente 800.000 mortes por ano, incluindo 500.000 crianças menores de 5 anos.
- Na França, a cada ano, 30.000 mortes estão relacionadas a acidentes domésticos.
- Na França, a cada ano, 80.000 mortes estão relacionadas à poluição do ar.

SARS-CoV e Mers-CoV também apareceram em território francês
com taxas de letalidade muito mais altas do que SARS-CoV2, tais medidas
até agora, os liberticides nunca foram implementados.

Apesar dessa constatação, em outubro de 2020, o executivo reiterou tomando medidas para cobrir
fogo e contenção, ignorando a inteligência coletiva e a capacidade de
discernimento de uma grande maioria dos cidadãos.

https://collateralglobal.org11

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-12

for-310565.html

https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/13

https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#age  ;14

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
coronavírus / documents / bulletin-national / covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020 ;
https://archive.vn/aqYkM  ;
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/

relatórios semanais-covid-19/2020 / covid-19-relatório-semanal-semana-33-final.pdf
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No entanto, é mostrado que o número de casos claramente caiu antes da própria data
desde o início do segundo confinamento. De fato, os bombeiros de Marselha estão monitorando a taxa
de coronavírus nos esgotos. Ao comparar com o número de contaminações
covid-19, os resultados são consistentes com os obtidos de águas residuais em Paris:
o declínio na circulação do vírus começa muito antes da contenção. Contenção
é, pelo contrário, inicialmente responsável por um novo aumento na
Taxa de circulação SARS-CoV2 . 15

 
As consequências desses bloqueios são desastrosas para saúde,16 17

vida dos cidadãos e a economia do país, violando assim os direitos do povo:

- Violação da liberdade individual e do princípio de salvaguarda da dignidade de
pessoa humana contra todas as formas de escravidão e degradação.

- Violação da liberdade de movimento / ir e vir : neste sentido o Estado é culpado de
detenção arbitrária de cidadãos em tempos de paz. Cidadãos que
violar uma medida de contenção são multados.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/%2523age
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://archive.vn/aqYkM
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Por meio de medida provisória, emitida em 23 de outubro de 2020 (n ° 445430), o Conselho de Estado
rejeita recursos contra toques de recolher . 18

- Disponibilidade para isolar cidadãos “positivos” ao teste e não doentes,
que será semelhante a medidas de sequestro . 19

- Violação do princípio geral do direito de levar uma vida familiar normalde 20

a proibição de visitar um ente querido na EPHAD, para restringir a possibilidade de
assistir a funerais e proibir qualquer possibilidade de reunião familiar.

- Violação da liberdade de empresa e tratamento desigual : as PME são os
comerciantes, trabalhadores autônomos, todo o setor cultural, alimentação,
setor de vestuário, setor de estética, setor de turismo, o
eventos etc. Em suma, todos os funcionários não públicos (excluindo alimentos,
farmácia, jornais e tabaco) sofrem com essas medidas draconianas e mortais. Do
numerosos processos de liquidação judicial são esperados, mas as medidas
não são levantadas apesar do apelo do povo.

https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/15

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-16

du-310435.html

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html17

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf18

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire19

Decisões GISTI-CFDT-CGT do Conselho de Estado de 8 de Dezembro de 1978 n ° 10097, 10677, 10679, publicadas em20

https://www.gisti.org/spip.php?article1349
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Por ordem provisória, emitida em 16 de outubro de 2020
(445102-445186-445224-445225), o Conselho de Estado se recusa a suspender o fechamento
estabelecimentos esportivos . 21

Por ordem provisória, emitida em 13 de novembro de 2020
(n ° 445883-445886-445899), o Conselho de Estado se recusa a suspender o fechamento de
livrarias . 22

Por meio de despacho provisório, emitido em 8 de dezembro de 2020 (n ° 446715), o Conselho
Estado se recusa a suspender o fechamento de bares e restaurantes.23

- Violação do direito de manifestação e reunião: violência contra
manifestantes ou proibição total

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.gisti.org/spip.php%3Farticle1349
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html


manifestantes ou proibição total.

- Violação do direito à educação durante o primeiro confinamento e durante o segundo
confinamento, sabendo que as universidades devem permanecer fechadas até o dia 20 de janeiro
2021. Forçados ao ensino à distância, alunos estão abandonando
maciço . 24

Por meio de despacho provisório, expedido em 10 de dezembro de 2020 (n ° 447015), o Conselho
Estado se recusa a suspender o fechamento de instituições de ensino superior.

- Violação da liberdade de culto ao recusar a realização de missas nas igrejas de
França enquanto os crentes precisam de apaziguamento.
Por ordem provisória, emitida em 29 de novembro de 2020
(n ° 446930-446941-446968-446975), o Conselho de Estado ordena que o Governo
suspender com urgência o limite de 30 pessoas para confraternizações em
estabelecimentos de culto. 25

• Decisão de tornar o uso de máscara obrigatório em todas as circunstâncias para
crianças (outubro de 2020) e adultos (a partir do verão de 2020):

É necessária máscara, quer os indivíduos estejam doentes ou não. No entanto, nenhum estudo
Cientista demonstra a utilidade da máscara em caso de epidemia.

O Comitê Científico não considerou conveniente analisar as máscaras utilizadas a fim de verificar se
pelo contrário, a medida não era prejudicial aos cidadãos.

Os membros do executivo não apresentaram estudos científicos que permitissem
demonstrar que o uso da máscara foi útil e seguro.

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-21

ginásios.pd f

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-22

bookstores.pdf

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/12-decembre/446715-umih-et-autres.pdf23

https://www.midilibre.fr/2020/11/16/entre-decrochage-et-precarite-les-etudiants-se-sentent-24

sacrifica-9203702.php

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/25

446930-446941-446968-446975.pdf
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Lembramos que algumas mulheres tiveram que dar à luz na França usando um
máscara contra sua vontade, o que se qualifica como um ato de tortura. (O caso das crianças e
adolescentes é o assunto do ponto III).

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf


Notamos que, estudos científicos apontam a ausência de benefícios ou a

nocividade do uso de máscara, mesmo para profissionais:

- Relatório preliminar sobre desoxigenação induzida por máscara cirúrgica durante
cirurgia (Journal Neurocirurgia, 19 de abril de 2008 - PMID 18500410) : “  O relatório26

preliminar em máscaras cirúrgicas induz a desoxigenação durante
operações principais. Nosso estudo revela uma diminuição na saturação de oxigênio
pulsações arteriais (Sp02).  "

- Uso de máscaras faciais cirúrgicas para reduzir a incidência do resfriado comum entre
profissionais de saúde no Japão: um ensaio clínico randomizado (American Journal
de Controle de Infecção, 12 de fevereiro de 2009 - PMID 19216002) : “  O uso de27

máscara facial em profissionais de saúde não mostrou
fornecendo benefícios para resfriados ou a transmissão de resfriados.  "

- Um teste randomizado de grupo de máscaras de pano em comparação com máscaras médicas em
trabalhadores da saúde (British Medical Journal, 22 de abril de 2015 PMID: 25903751 ) : 28

“  Os vírus confirmados em laboratório foram significativamente maiores no
grupo usando máscaras. A penetração das máscaras por partículas foi
perto de 97%. O estudo alerta contra o uso de máscaras. o
retenção de umidade, reutilização de máscaras e filtragem pobre podem
levar ao risco de infecção.  "

- Eficácia das máscaras cirúrgicas e de algodão no bloqueio da SARS – CoV-2: A
Comparação controlada em 4 pacientes (Annales de Médecine Internne, 6 de abril
2020) : “  Ambas as máscaras cirúrgicas e máscaras de algodão parecem29

ser ineficaz na prevenção da propagação do SARS-CoV2 na tosse
pacientes com COVID-19 no ambiente e na superfície externa do
máscaras.  "

- Mascaramento universal em hospitais na era Covid-19 (The New England Journal of
Medicina, 1 de abril de 2020, PMID: 32237672) : "  Sabemos que usar um30

máscara fora das instalações de saúde oferece pouca ou nenhuma proteção
contra infecções. "

- O que saber sobre acidose respiratória (Medical News Today, 3 de dezembro
2018, Artigo 313110)- : "  Acidose respiratória se desenvolve quando o ar31

inalado e exalado dos pulmões não é devidamente trocado entre o dióxido
carbono no corpo e oxigênio no ar  ”.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/26

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/27

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/28

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-134229

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp200637230

https://www.medicalnewstoday.com/articles/31311031
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- Dores de cabeça associadas a equipamentos de proteção individual - um corte transversal
Estudo entre profissionais de saúde da linha de frente durante o COVID-19 (Jornal
Dor de cabeça, 12 de abril de 2020, PMID: 32232837) : “  A maioria dos profissionais em32

pessoas desenvolvem dores de cabeça associadas a máscaras do tipo N95, ou
exacerbação de distúrbios de cefaleia pré-existentes  ”.

- Coberturas faciais, dispersão de aerossol e mitigação do risco de transmissão de vírus
(Universidade de Edimburgo, 2020) : “Por outro lado, máscaras cirúrgicas e fatos-33

mão gerar jatos de vazamento significativos que têm o potencial de se dispersar
fluidos e partículas carregados de vírus por vários metros. (...) Todos mostram
jatos retroativos intensos durante respirações pesadas ou tosse. é importante
estar ciente desses jatos, para evitar uma falsa sensação de segurança
ficando ao lado ou atrás de uma pessoa usando este tipo de máscara. "

- O uso de máscaras e respiradores para prevenir a transmissão da gripe: a
revisão sistemática das evidências científicas (Journal of Influenza & other
vírus respiratórios, 21 de dezembro de 2011, PMID: 22188875) : “  Nenhum dos estudos34

não estabeleceu uma relação conclusiva entre o uso da máscara e a proteção
contra infecções de influenza. "

- Máscaras médicas (Journal of the American Medical Association, 4 de março de 2020 ) : 35

"  Máscaras faciais não devem ser usadas por indivíduos saudáveis   para
proteger contra infecção respiratória, pois não há evidências que sugiram que
máscaras faciais usadas por indivíduos saudáveis   são eficazes na prevenção
as pessoas ficam doentes. "

- Eficácia de adicionar uma recomendação de máscara para outra saúde pública
Medidas para prevenir a infecção por SARS-CoV-2 em usuários de máscara dinamarqueses, A
Ensaio controlado randomizado (18 de novembro de 2020) : ineficácia geral do36

máscara para combater a doença covid-19 .

Portanto, há evidências científicas dos perigos inerentes ao uso de uma máscara e a
especialistas já nos lembraram muitas vezes em fóruns . 37

Dra. Margareta Griesz-Brisson, doutora em medicina, neurologista e neurofisiologista,
alerta para as consequências graves e perigos de usar uma máscara para crianças e
em adultos mais geralmente : 38

A privação de oxigênio causa danos neurológicos irreversíveis. 

"A nova respiração do ar que respiramos irá, sem dúvida, gerar um déficit na
saturação de oxigênio e dióxido de carbono. Nós sabemos que o cérebro

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/32

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf33

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/34

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/276269435

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-681736

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html37

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762694
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html


http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-38

oxigênio-causa-dano-neurológico-irreversível /
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os humanos são muito sensíveis à privação de oxigênio . Existem células nervosas, para
exemplo no hipocampo, que não pode ficar mais de 3 minutos sem
oxigênio - eles não podem sobreviver.

Os sintomas agudos de alerta são dor de cabeça, sonolência, tontura,
problemas de concentração, tempo de reação mais lento - que são
reações do sistema cognitivo.

No entanto, quando você sofre de privação crônica de oxigênio, todos esses
os sintomas vão embora à medida que você se acostuma. Mas sua operação
permanece prejudicada, e a deficiência de oxigênio em seu cérebro continua a
para progredir.

Sabemos que as doenças neurodegenerativas levam anos, até
décadas, para se desenvolver. Se hoje você esquecer seu número de telefone,
isso indica que o processo de degradação do seu cérebro começou 20 ou
30 anos.

Você pode pensar que se acostumou a usar máscara e inalar ar
que você acabou de expirar, mas o fato é que os processos degenerativos
em seu cérebro amplificar à medida que sua privação de oxigênio continua.

O segundo problema é que as células nervosas do seu cérebro são incapazes de
para dividir normalmente. Portanto, caso nossos governos sejam suficientes
generoso para nos permitir tirar nossas máscaras e respirar livremente novamente
oxigênio em alguns meses, as células nervosas perdidas não serão mais
regenerado. O que está perdido está perdido.

Não uso máscara, preciso do meu cérebro para pensar. Eu quero ter o
idéias claras ao cuidar de meus pacientes, e não ser anestesiado por
dióxido de carbono.

Não há isenção médica infundada para máscaras faciais, como o
a privação de oxigênio é perigosa para todos os cérebros . Todo ser humano deve
ser capaz de decidir livremente se ele quer usar uma máscara absolutamente ineficaz para
proteger contra um vírus.

Para crianças e adolescentes, as máscaras são absolutamente proibidas. Crianças e
adolescentes têm sistemas imunológicos extremamente ativos e adaptativos, e eles têm
precisam de interação constante com o microbioma da Terra. O cérebro deles é
também incrivelmente ativo, porque tem muito que aprender. O cérebro da criança,
ou adolescente, sedento de oxigênio. Quanto mais metabolicamente ativo o órgão, mais
precisa de oxigênio. Em crianças e adolescentes, todo órgão é
metabolicamente ativo.

Privar ou restringir o oxigênio do cérebro de uma criança ou adolescente
de qualquer forma não é apenas perigoso para sua saúde, mas também

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/


de qualquer forma, não é apenas perigoso para sua saúde, mas também
absolutamente criminoso. A falta de oxigênio inibe o desenvolvimento do cérebro e

o dano resultante NÃO PODE ser reparado.

A criança precisa do cérebro para aprender, e o cérebro precisa de oxigênio para
função. Não precisamos de um estudo clínico para descobrir. É um fato
fisiológico simples e indiscutível. A falta de oxigênio causou
consciente e deliberadamente é um perigo absoluto para a saúde e uma contra
indicação médica absoluta.
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Na medicina, uma contra-indicação médica absoluta significa que este medicamento,
esta terapia, método ou medida não deve ser usada e não é permitida
ser usado. Para forçar uma população inteira a usar um
contra-indicação médica absoluta, deve haver motivos específicos e graves
a isso, e essas razões devem ser apresentadas a órgãos interdisciplinares e
pessoas independentes competentes, a serem verificadas e autorizadas.

Quando em dez anos a demência aumenta exponencialmente e
as gerações mais jovens não serão capazes de atingir seu potencial inato, não ajudará
para dizer que "não precisávamos das máscaras".

Como um veterinário, um distribuidor de software, um empresário, um
um fabricante de carros elétricos e um físico decidem as questões
concernente à saúde de toda uma população? Por favor, queridos colegas, nós
todos nós temos que acordar.

Eu sei como a falta de oxigênio é prejudicial para o cérebro,
cardiologistas sabem como é prejudicial ao coração, pneumologistas
sabe como isso é prejudicial para os pulmões. Privação de oxigênio
danifica todos os órgãos.

Onde estão nossos serviços de saúde, nosso seguro de saúde, nossas associações médicas? ele
teria sido seu dever opor-se veementemente à contenção e colocá-la
fim - desde o início. "

Lembramos que no auge do pico epidêmico (ou seja, em abril de 2020), as máscaras eram
proibida para venda em farmácias. Hoje, um cidadão que não usa máscara é
sujeito ao pagamento de multa de 135 €, multa de 1.500 euros em caso de reincidência e riscos de
6 meses de prisão e multa de € 3.750 em caso de quarta verbalização.

Talvez ainda seja útil lembrar que:

- Os fabricantes de máscaras fixam máscaras de proteção nas caixas
sistema respiratório individual, a seguinte declaração ou equivalente:

“Este não é um dispositivo médico



Este não é um dispositivo médico.
Este produto não protege contra contaminações virais ou infecciosas ”.

O que significa que a máscara não protege contra SARS-COV2 (doença COVID-19)
nem gripe em geral.

- O Ministro da Solidariedade e Saúde, no âmbito de intervenção perante o
Senado datado de 24 de setembro de 2020, teve o cuidado de indicar que a máscara é
inútil contra a gripe . 39

https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iDo39
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Ele também indica que : 40

“Até prova em contrário, não há passagem de aerossol do coronavírus: é este
como cientistas de todo o mundo nos diziam. Usando uma máscara na população
regra geral não era, portanto, necessária, e nem mesmo era necessariamente recomendada de acordo com
a Alta Autoridade para a Saúde ”.

É, portanto, uma medida totalmente desproporcional, que não leva em consideração o
equilibrar benefícios / riscos no estado do conhecimento científico mencionado acima e qual
portanto, compromete seriamente a vida e a integridade dos cidadãos.
Este passo perigoso foi dado e mantido em uma base perfeitamente deliberada.

=> Atentado violento à ordem pública e aos interesses fundamentais da Nação.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFYWFZ4y8iDo


http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html#toc1040
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✓ Manipulação da opinião pública para reinar o terror e perturbar a ordem pública:

• Comunicação de líderes espalhando medo:

Todos os dias, desde janeiro de 2020, temos testemunhado o estabelecimento do medo, terror e
culpa da população, especialmente por meio de discursos repetidos
membros do executivo e intervenções da Direcção-Geral da Saúde, retransmitiu
pela mídia principal.

Essas intervenções repetidas e os comerciais que provocam ansiedade, provavelmente com o objetivo de criar
trauma e hipnose coletiva . 41

O executivo utiliza os serviços de uma agência de comunicação, denominada Grupo BVA
(Unidade BVA Nudge).

O Grupo BVA é uma empresa francesa de pesquisa e consultoria, especialista em ciência
comportamental, classificada entre as 20 melhores do mundo e cujo capital é detido por
Naxicap Partner (filiale du groupe bancaire Natixis) . 42

- Allocution présidentielle martelant que nous sommes en guerre alors qu’il n’en est rien Il

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html%252523toc10
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Natixis


 Allocution présidentielle martelant que nous sommes en guerre alors qu il n en est rien. Il
s’agit d’une épidémie, qui aurait pu être maitrisée dès le départ.

- Allocution présidentielle ou ministérielle présentant des chiffres exorbitants et infondés.

- Allocution présidentielle du 24 novembre 2020 menaçante: «  Je souhaite que le
gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des
personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante.» et proposition de loi
concomitante du député Olivier Becht visant à isoler « de force » les cas positifs.

- Interventions du premier ministre utilisant des termes inappropriés, agressifs et infantilisants
à l’égard des citoyens:

«Jusqu’ici on adaptait localement les décisions en s’appuyant sur le couple maire-
préfet, mais là j’estime qu’il faut frapper plus fort, parce que l’opinion ne suit pas…il
faut des mesures saignantes pour que les Français ouvrent leur
écoutilles » (intervention sur R.M.C. 07.10.2020).

- Prise en compte des testés « positifs » et non pas des « malades » afin de présenter des
chiffres importants, en créant une terreur et un affaiblissement de la population.

- Mensonges concernant les patients en hôpitaux: les malades et décédés comptabilisés
covid-19 alors que le décès ou la maladie est la conséquence d’une autre pathologie
caso contrário, mais grave ou um acidente . 43

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite41

https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique /

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-42

comportamentos-e-saúde-mental-durante-a-epidemia

Intervenção do Dr. Laurent Montessino:https://youtu.be/k71OrRPBBxs43
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- Segredo para pacientes falecidos: ausência de autópsia e caixões com chumbo.

- Manipulação da taxa de incidência ou pressão epidêmica (corresponde ao número de
pessoas infectadas por 100.000 habitantes, durante um período de sete dias): O limiar
epidemia para cada epidemia de vírus respiratório (doença semelhante à influenza) desde 1985
e até 2018 (ano passado para o qual a rede Sentinelles publicou relatório
anual ) foi consistentemente definido entre 150 e 200 casos por 100.000 habitantes . Nunca um44

limite de epidemia não foi fixado em 50 casos por 100.000 habitantes, como tem sido o caso desde
Maio de 2020.

- Aqui, novamente, esta mudança de limiar torna possível manipular a opinião pública, tornando
acredito que a situação é séria , o que permite às agências regionais de saúde (ARS),45

aos prefeitos e ao executivo para que tomem medidas drásticas.

- Manipulação das taxas de ocupação dos leitos de terapia intensiva: o governo decidiu

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/k71OrRPBBxs
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie


redução do limiar de vigilância de 60% para 40% dos pacientes covid-19 em terapia intensiva e

limite de alerta de 80 a 60%.No entanto, de acordo com a Dra. Martine Wonner, Membro do Parlamento e psiquiatra, muitos pacientes
requerem 2 a 3 litros de oxigênio e não requerem camas de reanimação. Não é sobre
além disso, não falando estritamente de "ressuscitação".

- Manuseio relacionado aos testes de triagem para SARS-CoV2: testes positivos são falsificados e não
não pode realmente determinar se o paciente tem doença covid-19
real. Esses testes tornam possível produzir um grande número de "positivos" e tomar
medidas liberticidas, para gerar terror na população, o que é prejudicial
à dignidade humana e perturba a ordem pública.

Artigo Le Panic:

“  Um relatório alemão classificado, mas divulgado, destacou o uso de
multiplicação de testes falso-positivos para espalhar o medo na Alemanha.
Obviamente, as técnicas usadas para fazer acreditar na pandemia são aquelas
impostas pela OMS de acordo com os acordos assinados por 194 países em 2017 no caso de
pandemia (que a própria OMS declara existir modificando os critérios
mais cedo) .

Falsos positivos alimentam o medo na população e aumentam
consideravelmente o número de depressões, suicídios, hospitalizações em
psiquiatria cuja falta de leitos é tão chorosa quanto as camas de
ressuscitação, mas pouco mencionada na mídia; o consumo de anti
depressivos em grande parte dobrou desde as medidas de saúde liberticida, da mesma forma
do que pedidos de consultas especializadas ou atendimento telefônico. o
fechamento de universidades previsto até o final de janeiro também é um desastre
não só para ensinar - a demonstração está agora diante de nossos olhos
que o virtual não substitui a presença física - mas psicológica com mais
metade dos alunos deprimida, às vezes gravemente.

https://www.sentiweb.fr/document/463344

http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-45

epidemia para
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O medo escolhido como forma de governança leva ao espanto do povo e
explica a facilidade com que os governos obedientes às grandes farmacêuticas por meio da OMS
têm sido capazes de impor medidas arbitrárias durante meses, inconsistentes com um todo
conjunto de cidadãos.

O exemplo mais recente é o da proibição de abertura de teleféricos.
â d b b

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sentiweb.fr/document/4633
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour


em estâncias de esqui abertas, mas sem restaurantes ou bares.
A proibição francesa de esquiar na Suíça ou Áustria, enquanto a França
sempre recusou o fechamento de fronteiras também é engraçado, ou uma estratégia
destinado a criar confusão mental e dissonância cognitiva.

Isso certamente explica em parte a aceitação aberrante por restaurateurs de
medidas iníquas (distância entre as mesas enquanto o RER permanece aberto e
viajantes embalados como sardinhas), e que hoje se surpreendem por estarem fechados
brutalmente, quando eles eram "sábios". A aceitação do envio não
que encoraja os algozes e só leva a mais e mais submissão
intenso. A experiência de cônjuges vítimas de pervertidos narcisistas deveria ter alertado
as várias profissões claramente "maltratadas" no sentido adequado, sem qualquer
justificativa de saúde. " 46

- Auto-atestação para cada movimento de cidadãos por todos os motivos "autorizados"
só e sob pena de multa de 135 euros em caso de não comparência: medida
humilhante e infantilizante.

- Censura e ações de todos os tipos foram realizadas pelo executivo, a fim de obter
inteligência e agilização da vigilância dos cidadãos: violação da liberdade
expressão e violação da privacidade da pessoa humana. Finalmente, uma conta em
a segurança abrangente está atualmente em discussão nas Casas do Parlamento.

- Publicação de três decretos n ° 2020-1510, n ° 2020-1511, n ° 2020-1512 de 2 de dezembro
2020 no Diário Oficial de 4 de dezembro de 2020, incluindo um decreto n ° 2020-1511 de 2 de dezembro
2020 que altera as disposições do Código de Segurança Interna relativas ao processamento de
dados pessoais : este decreto autoriza o registro de pessoas físicas de acordo com47

"Opiniões" políticas, convicções filosóficas ou religiosas ou um
União. Esses decretos também acrescentam a possibilidade de apresentar "dados de saúde
revelando uma periculosidade particular ”. Para os serviços de inteligência, isso será
preste atenção aos "dados relativos a transtornos psicológicos ou psiquiátricos
obtidos de acordo com as leis e regulamentos em vigor ”.

Funcionários de inteligência territorial agora podem listar
elementos relativos a “práticas desportivas”, a manutenção de “animais perigosos”
e ainda, elemento novo, dados relativos a "fatores de fragilidade", como
“Fatores familiares, sociais e econômicos” ou “vícios”.

http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?46

__twitter_impression = true

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004260726647

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004260732 3
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607387
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607266
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607323
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607387
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue


• Métodos que podem produzir mudanças no comportamento e método para
testar o grau de obediência de indivíduos sujeitos à autoridade:

- A Carta de Coação descrita por Albert Biderman:

Já em 1962, o Dr. Edgard Schein descreveu sem rodeios a metodologia, em um discurso entregue a
Washington DC e dirigido aos guardas em unidades de isolamento em todo o país: "  Para produzir
mudanças de comportamento, é necessário enfraquecer, minar ou remover o que
apoiou as velhas atitudes . Eu gostaria que você não pensasse mais em lavagem cerebral em
em termos de ética e moral, mas sim em termos de mudanças deliberadas de comportamento
humano por um grupo de homens que têm controle quase total do ambiente no qual
são os cativos. [Essas mudanças] podem ser induzidas por isolamento, privação
sensorial, separação de líderes, espionagem, engano de pessoas ao torná-los
assinar declarações que serão então mostradas a outros, colocação de indivíduos cujo
vontade foi seriamente minada com mais indivíduos reformistas, humilhação, privação
do sono, a recompensa da submissão e do medo. "

Mesa de Albert Biderman sobre coerção criminal (no relatório da Amnistia Internacional sobre tortura ,
1983)  :48

 

https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf48

https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/
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- Os experimentos de Stanley Milgram realizados para medir o nível de obediência a uma ordem
contrário à moralidade:

“Mais de meio século atrás, um jovem pesquisador em psicologia social na Universidade de Yale (
Unidos), assombrada pelas atrocidades do Holocausto, teve a ideia de uma experiência inédita para tentar
compreender os mecanismos psicológicos que levaram milhares de homens a torturar e matar
milhões mais. Sob o pretexto de estudar a eficácia da punição na aprendizagem, ele
pediu aos participantes que administrassem choques elétricos (fictícios) a terceiros. O objetivo
real é realmente medir o nível de obediência a uma ordem antiética.

Os resultados, publicados em 1963 no Journal of Abnormal and Social Psychology, abalaram a opinião pública
público: dois terços dos participantes infligem essa tortura, quando uma figura de autoridade
solicitação. O nome de Stanley Milgram vai ao redor do mundo. Posteriormente, o jovem cientista percebe
uma série de experimentos do mesmo tipo, cujos resultados mostram que, sob a pressão de
autoridade, a maioria das pessoas cumpre ordens, mesmo que sejam informadas de que
pode se retirar da experiência a qualquer momento e saber que choques elétricos
que infligam ao outro pode ter efeitos graves em sua saúde.  "

https://sante.lefigaro.fr/article/experience-de-milgram-l-etre-humain-prefere-encore-torturer-que-
desobedecer



=> Ataque violento à integridade dos cidadãos (ataque ao físico, mental e
moral) e ataque aos interesses fundamentais da Nação.
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✓ Crimes contra a humanidade, crime contra os cidadãos da França:

• Gestão de crise totalmente desproporcional e não de acordo com as práticas49

usual nesta área:

Com efeito, em caso de epidemia, os especialistas apontam que é necessário isolar o
"Doente" (não o "positivo") e tratá-los. Em particular, é possível
requisitar ginásios e controlar passageiros nos aeroportos.

No entanto, nada foi feito no início da crise, os cidadãos não foram tratados,
os médicos da cidade não puderam cuidar dos pacientes.
Os cidadãos foram aconselhados a tomar Doliprane e ficar em suas casas até o
situação está realmente piorando. Nesse caso, só faltou entrar em contato
emergências hospitalares. 50 51

No entanto, foi perfeitamente possível tratar pacientes covid-19 desde o primeiro
sintomas.

• Proibição de tratamento anti-covid-19 disponível em violação dos direitos dos pacientes
e a liberdade de prescrever:

Desde o início da epidemia, o tratamento profilático à base de hidroxicloroquina,
azitromicina e zinco foram usados   pelo Professor Didier Raoult, Diretor da
Infecção pelo Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée em Marselha, microbiologista,
eminente pesquisador reconhecido pela comunidade científica internacional.

Claro, conforme os estudos sobre o progresso do vírus, o
O professor Didier Raoult também implementou procedimentos de cuidados adicionais.

No entanto, o anúncio da existência desse tratamento causou um escândalo imobiliário.
em relação ao uso de hidroxicloroquina:

- Publicação fraudulenta datada de 22 de maio de 2020 na prestigiosa revista médica
The Lancet,

- Descontinuação do estudo Discovery, que demonstrou a utilidade do tratamento,
- Os médicos estão proibidos de prescrever hidroxicloroquina.



 Os médicos estão proibidos de prescrever hidroxicloroquina.
- Disputa sistemática de tratamento por médicos mediatizados com vínculos de interesse

com laboratórios farmacêuticos em aparelhos de TV e principalmente
jornais e tentativas de desacreditar o professor Raoult por todos os meios, por todos
meios de comunicação. O Senado dos EUA também foi recentemente surpreendido por esses ataques a
contra o professor Raoult . 52

https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-49

médicos-e-cirurgiões-é-a-maior-fraude-já-perpetrada-em-um-público desavisado /

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/50

https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-51

quem-finge-abusar-dos-heróis / 972 /?
fbclid = IwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s

https://youtu.be/XhzThcN9fMs52

V.DAR Página em23 66

Página 24

No entanto, muitos estudos científicos conhecidos internacionalmente
demonstrar a inegável utilidade do referido tratamento desde os primeiros sintomas . 53

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s


Professor Harvey Risch, MD, PhD, especialista em epidemiologia e doençascrônica (Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública da Escola de
de Yale e Yale School of Medicine), ouvido pelo Senado dos Estados Unidos em
19 de novembro de 2020 testemunha ( tradução no Anexo 2) :54

"  Em relação aos estudos sobre o uso precoce da hidroxicloroquina em
pacientes ambulatoriais de alto risco, todos eles, e agora existem
sete, mostraram benefício significativo : 636 pacientes ambulatoriais em São Paulo, Brasil;
199 pacientes em clínica em Marselha, França; 717 pacientes através de uma grande rede de
HMO no Brasil; 226 pacientes em lares de idosos em Marselha; 1.247 pacientes
pacientes ambulatoriais em Nova Jersey; 100 pacientes em instituições de longa permanência
em Andorra (entre França e Espanha); e 7.892 pacientes em toda a Arábia
Arábia. Todos esses estudos enfocam o tratamento precoce de pacientes ambulatoriais
em alto risco e todos mostraram uma redução de aproximadamente 50% ou mais em
hospitalizações ou mortes. O estudo saudita foi um estudo nacional e um
mostraram uma redução de 5 vezes na mortalidade para hidroxicloroquina mais zinco

https://c19study.com/?fbclid=IwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE53

https://hcqmeta.com

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf54

V.DAR Página em24 66

Página 25

em comparação com o zinco sozinho. Nenhuma arritmia cardíaca fatal foi relatada
entre esses milhares de pacientes, atribuível à hidroxicloroquina. Estes são os testes
não randomizados, mas controlados que foram publicados. (…)

Passamos os últimos seis meses com políticas governamentais
formalidades e advertências contra o tratamento ambulatorial precoce, com
investimentos governamentais significativos em vacinas e novos
tratamentos caros que ainda não foram comprovados e quase nenhum suporte de
medicamentos baratos, mas úteis, e um quarto de milhão de americanos morreram
desta abordagem mal gerida. Mesmo com novas vacinas promissoras, nós
não têm praticamente nenhuma informação sobre sua eficácia em pacientes idosos e
de alto risco, em que as vacinas contra vírus respiratórios são conhecidas
por sua baixa eficiência.

Como já disse muitas vezes, a evidência dos benefícios de
hidroxicloroquina usada em um estágio inicial em pacientes ambulatoriais com
alto risco são extremamente fortes, e as evidências de seus efeitos prejudiciais são todas
também sólido. Este corpo de evidências claramente supera as evidências para
riscos / benefícios do remdesivir, anticorpos monoclonais ou bamlanivimab,
difícil de usar, que o FDA aprovou para autorizações de uso
emergência, enquanto nega autorização para uso emergencial de
hidroxicloroquina. Este flagrante padrão duplo para hidroxicloroquina deve
ser imediatamente derrubado e seu pedido de autorização de uso de emergência
aprovado. É assim que vamos traçar o caminho do tratamento
atendimento ambulatorial precoce e uma redução significativa da mortalidade. "

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://c19study.com/%3Ffbclid%3DIwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://hcqmeta.com
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf


Ainda hoje, as autoridades recusam Pf Raoult um uso mais extenso de
hidroxicloroquina (Decisão de 23 de outubro de 2020 da ANSM) e Sanofi solicitou
ao Ministro da Saúde por parecer sobre o fornecimento de Plaquenil à IHU
Méditerranée Infection, de Marselha, em meio à suposta “segunda onda”.

Consequentemente, no estado de conhecimento científico de nível internacional,
o executivo obstruiu deliberadamente o uso do tratamento disponível e
eficaz.

Como tal, o Conselho de Estado Italiano emitiu uma portaria n ° 7097/2020 em 11 de dezembro
2020 , pelo qual ele restaura a liberdade de prescrever aos médicos do país, que55

agora será capaz de administrar o tratamento contendo hidroxicloroquina para
tratamento de pacientes com o vírus covid-19.

 
Outros tratamentos estão disponíveis e poderiam ter sido considerados, mas o governo
recusa-se a reconhecer qualquer tratamento além do Remdesivir (laboratório
Gilead) neste apoiado pela Comissão Europeia, uma molécula que não possui
demonstrou eficácia contra a doença covid-19, que é extremamente cara
ao contrário da hidroxicloroquina (molécula que caiu no domínio público) . 56

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?55

nodeRef = & schema = cds & nrg = 202009070 & filename = 202007097_15.html & subDir = Medidas

https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-56

acontecendo-com-o-laboratório-gilead /
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A própria OMS acaba de negar a utilidade do Remdesivir no combate
doença covid-19 . O Ministro da Saúde não divulgou comunicado de imprensa sobre o assunto.57

A ivermectina também é uma molécula recomendada por alguns médicos,
molécula parece ter um forte benefício no tratamento da doença
covid-19 . 58

A associação de vítimas de coronavírus COVID 19 apelou ao Tribunal Administrativo de Paris em
referido de forma a obrigar a ANSM a emitir uma autorização temporária de utilização
ivermectina. Esta molécula, dominada por um laboratório francês, é uma das mais
promissor de todas as moléculas “antigas” que podem ser usadas contra o coronavírus. Ouro,
o ANSM não incentiva seu uso.

Artemisia annua ou artemisia afra, planta que apresentou resultados muito bons durante
de um estudo realizado na África para determinar sua eficácia contra a malária
(devido a conflitos com empresas farmacêuticas), não é recomendado em 59

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza%3FnodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202009070%26nomeFile%3D202007097_15.html%26subDir%3DProvvedimenti
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza%3FnodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202009070%26nomeFile%3D202007097_15.html%26subDir%3DProvvedimenti
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/


França pela Agência Nacional de Segurança de Medicamentos ("ANSM") ou pela Academia
medicina nacional.

O fato de ter desacreditado tal tratamento contundente, recorrendo a
muitos esquemas vergonhosos, dividindo assim os médicos e a opinião pública
certamente teve a consequência de dissuadir outros países de usarem esse tratamento. 

Consequentemente, pessoas certamente morreram na França, mas também em
no exterior por causa dessa campanha de descrédito. Nesse sentido, é um crime contra
humanidade.

• Proibição para os médicos da cidade se exercitarem livremente:

Todos os pacientes com probabilidade de serem portadores de covid-19 tiveram que apresentar
hospital e assédio com o objetivo de dissuadi-los de prescrever o único tratamento bom
conhecido.

• Eutanásia ativa : 60

No que diz respeito aos idosos nas EPHADs e em alguns hospitais pela administração de
Rivotril, medicamento a ser evitado quando um paciente sofre de insuficiência respiratória, um
sintomas da doença covid-19. Esta receita foi feita sem o
consentimento do paciente, pessoa de confiança, família ou amigos.

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-57

covid-19-pacientes

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/58

https://www.youtube.com/watch?v=-nsKmr9591059

Def .: Administração deliberada de substâncias letais com intenção de causar a morte, a pedido do60

paciente "em fim de vida", que deseja morrer, ou sem seu consentimento, por decisão de um ente querido ou do corpo
médico.
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Pelo menos a azitromicina poderia ter sido prescrita para salvar vidas.
A hidroxicloroquina também poderia ter sido prescrita com bons resultados . 61

Muitas vidas poderiam ter sido salvas, crimes foram cometidos novamente . 62 63

É útil lembrar que a eutanásia ativa é proibida na França (Lei Clayes-Léonetti
n ° 2016-87 de 2 de fevereiro de 2016 criando novos direitos em favor dos pacientes e
pessoas em final de vida ). 64

Artigo R4127-38 do Código de Saúde Pública :

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-nsKmr95910
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006912901/2004-08-08


“O médico deve acompanhar o moribundo até o último momento, garantindo

por meio de cuidados e medidas adequadas a qualidade de uma vida final, salvaguardando
a dignidade do paciente e conforto aos que o rodeiam.
Ele não tem o direito de causar a morte deliberadamente ”.

• Eutanásia passiva sem consentimento : 65

Triagem dos pacientes durante o pico da epidemia, os primeiros não receberam os cuidados necessários
uma vez que a classificação foi realizada de acordo com a idade em particular (por exemplo, região da Alsácia). o
tratamentos não foram realizados ou foram suspensos (Lei Clayes-Léonetti
n ° 2016-87 de 2 de fevereiro de 2016 criando novos direitos em favor dos pacientes e
pessoas em final de vida).

Nota : O próprio termo eutanásia é contestado no contexto da epidemia de
covid-19 já que alguns consideram que não eram pessoas "em
fim da vida ”estritamente falando. Seria simplesmente homicídio.
Será então necessário distinguir de acordo com o quadro clínico de cada paciente
falecido.

• Cancelamento das intervenções hospitalares e adiamento do tratamento para doenças graves
especialmente:

Os cidadãos foram psicologicamente forçados a abandonar todas as visitas ao
hospitais diante da ameaça e do terror imposto pelo executivo.

https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-61

vivendo em casas de aposentados em Marselha /

https://mobile-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-62

covid-19-on-a-abrege-les-sofremings-des-gens-j-called-ca-l-eutanásia-s-indigne-une-mede https: //
www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-
lares de aposentadoria em marseille / cin-d-ehpad-public_4183593.amp

https://www.lesalonbeige.fr/leuthanasie-par-rivotril/63

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253?r=fE7xaslEpU64

Def.: Recusa ou interrupção do tratamento necessário para manter a vida.65
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Estudos realizados na Inglaterra têm demonstrado que, dado o66

terror psicológico uma redução acentuada no atendimento em hospitais foi

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lesalonbeige.fr/leuthanasie-par-rivotril/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253%3Fr%3DfE7xaslEpU
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/


terror psicológico, uma redução acentuada no atendimento em hospitais foi
observado: até 27,8% das mortes adicionais poderiam ter sido causadas não pelo

Covid-19 mas pelos efeitos da contenção, pânico e medo.

Por exemplo, o tratamento de ataques cardíacos e derrames tem
diminuiu em até 40% porque muitos pacientes não ousavam mais ir para
o hospital.

• Encerramento de serviços hospitalares:

Embora a comunicação do executivo tenda a sugerir que o vírus está
extremamente perigoso para a saúde dos franceses e que as ondas em cadeia são
apresentará por tempo indeterminado: fechamento dos pronto-socorros do Hôtel Dieu
Paris, fechamento / transferência do Hôpital Raymond / Poincaré AP / HP de Garches, em que
afirma Pf Christian Perronne, autor do livro intitulado "Há um erro que eles não fizeram
não está comprometido? Covid-19: A sagrada união da incompetência e da arrogância ”.

• Remoção de leitos hospitalares:

Em 2018, 2019 e 2020: cerca de 8.000 leitos entre 2018 e 2019, 2.000 leitos em 2020
durante a crise.

• Recusa em solicitar hospitais e clínicas privadas.

• Campanha massiva de testes falsos RT- PCR SARS-CoV-2 , valor Ct> 30:67 68

Campanha produzindo uma quantidade significativa de falsos positivos, o que permite
no lugar de medidas liberticidas e fatais, em particular confinamentos, uso de
máscara obrigatória, quarentena, códigos de cores, proibição de viagens, rastreamento,
distâncias sociais.

Os testes de PCR usados   na Europa e nos Estados Unidos são inadequados para o diagnóstico sozinho
em covid-19.

"  O próprio inventor do PCR, Karys Mullis (que morreu em agosto de 2019) teve desde o início
advertiu que este não era um teste de diagnóstico por si só. Este teste geralmente está faltando
especificidade, em particular quando procura apenas um marcador (um único fragmento do
vírus). E este único marcador pode acabar no genoma de outros
vírus como outros coronavírus que são a fonte de infecções sazonais comuns. Paliar
esta especificidade é muito fraca, os chineses estão procurando vários. Sensibilidade e
a especificidade depende muito do número de ciclos de amplificação realizados; quando

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/66

análise de registros de morte que não envolvem coronavíruscovid19englandandwales28dezembro2019to1may2020 /
Technicalannex

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620313568

«PCR: reação em cadeia da polimerase»67

"  Ct: estimativa da carga viral"68
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esse número é baixo, o teste é específico, mas não muito sensível; mas quando o número
de ciclos de amplificação aumenta e excede 30, o teste é muito sensível, mas o
a especificidade diminui agudamente. Na França, como em muitos outros países, o
número de amplificações excede 40, resultando em um número considerável de
positivo .

E mesmo quando o teste está certo, não significa que a pessoa está doente, mas
só que ela encontrou o vírus (...) 

O tamanho do mercado global de diagnósticos COVID-19 é estimado em 19,8 bilhões
dólares em 2020 e deve crescer 3,1% ao ano até 2027, se o mundo não
não termine rapidamente com este engano.

Na França, a generalização dos testes PCR, sua realização sem receita e sua
A cobrança de 100% custou mais de um bilhão de euros à previdência social, sem qualquer
benefício apreciável para a saúde, pelo contrário (ansiedade generalizada, baixa por doença,
encerramento de aulas, depressão, pânico, medo do sujeito declarado positivo e sua família
e amigos). Uma histeria coletiva que não pode ser controlada. Este bilhão não teria sido mais
útil se tivesse sido dedicado a reformar nosso sistema de saúde?

Seus custos indiretos são muito mais altos:

Custo de saúde (vítimas colaterais dos exames): pacientes urgentes que não apresentam
nenhum sinal da Covid19 ver seu atendimento atrasado enquanto espera os resultados
um teste que lhes foi imposto ao entrar no serviço adaptado à sua patologia, sem
razão médica válida (os testes só devem ser clinicamente indicados se
de suspeita clínica de Covid19). " 69

Uma excelente análise do Dr. Pascal Sacré, anestesista, ressuscitador,70

que trabalha em uma unidade de terapia intensiva na Bélgica e que também é especialista em
hipnose, nos chama nesta direção:

“ (…) Este uso abusivo da técnica RT-PCR é usado como um
estratégia implacável e intencional de alguns governos , apoiada por
aconselhamento científico e pela grande mídia, para justificar
medidas excessivas , como a violação de um grande número de direitos constitucionais,
a destruição da economia com a falência de setores inteiros de setores ativos
da sociedade, a deterioração das condições de vida de um grande número de cidadãos
comum, sob o pretexto de uma pandemia baseada em uma série de testes RT-PCR
positivo, e não em vários pacientes reais .

Embora seja verdade que, na medicina, gostamos que a especificidade e a sensibilidade dos testes sejam
alto para evitar falsos positivos e falsos negativos, no caso da doença COVID-19,
esta hipersensibilidade do teste RT-PCR causada pelo número de ciclos de amplificações
usado voltas contra nós.

Esta sensibilidade muito alta do teste RT-PCR é deletéria e nos engana!



http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?69

__twitter_impression = true

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite70
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Afasta-nos da realidade médica que deve permanecer baseada no real estado clínico da
a pessoa: a pessoa está doente, ela tem sintomas? (…)

Na medicina, partimos sempre da pessoa: examinamos,
coletar seus sintomas (queixas-anamnese) e sinais clínicos objetivos
(exame) e com base em uma reflexão clínica em que o
conhecimento científico e experiência, fazemos suposições
diagnósticos.

Só então prescrevemos os testes mais adequados, com base em
esta reflexão clínica.

Constantemente comparamos os resultados dos testes com o estado clínico (sintomas e
sinais) do paciente que tem precedência sobre tudo o mais em nossas decisões e tratamentos.
(…)

Assim, o Centro Nacional de Referência (CNR) da França, em fase aguda de
pandêmica, estimou que o pico de disseminação viral ocorreu no início do
sintomas, com uma quantidade de vírus correspondente a aproximadamente 10 8 (100 milhões)
Cópias de RNA viral SARS-CoV-2 em média (dados de coorte francês COVID-19)
com uma duração variável de excreção nas vias aéreas superiores (de 5 dias a
mais de 5 semanas).

Este número de 10 8 (100 milhões) de cópias / μl corresponde a um Ct muito baixo.
Um Ct de 32 corresponde a 10-15 cópias / μl .
Um Ct de 35 corresponde a aproximadamente 1 cópia / μl .

Acima do Ct 35, torna-se impossível isolar uma sequência completa do vírus e
para colocá-lo na cultura!

Na França e na maioria dos países, continuamos a usar, ainda hoje,
Ct maior que 35, ou mesmo 40! (…)

Resumo dos pontos importantes:

uma O teste RT-PCR é uma técnica de diagnóstico laboratorial pouco adequada para o
Medicina Clínica.

uma É uma técnica binária de diagnóstico qualitativo, que confirma (teste positivo)
ou não (teste negativo) a presença de um elemento no meio analisado. Dentro do estojo
SARS-CoV-2, o elemento é um fragmento do genoma viral, não o próprio vírus.
até.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue


uma Na medicina, mesmo em uma situação de epidemia ou pandemia, é perigoso

coloque testes, exames, técnicas acima da avaliação clínica(sintomas, sinais). O contrário é o que garante um medicamento de qualidade.

uma A principal limitação (fragilidade) do teste RT-PCR, em situação de pandemia
atual, é sua extrema sensibilidade (falso positivo), se não escolhermos um limite de
positividade (Ct) adaptada. Hoje, os especialistas recomendam usar um limite
TC máximo em 30 .

uma Este limite Ct deve ser inserido com o resultado RT-PCR positivo para que o médico
saber interpretar esse resultado positivo, principalmente em uma pessoa
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assintomático, a fim de evitar isolamento, quarentena, trauma
psicológico desnecessário.

uma Além de citar o Ct utilizado, os laboratórios devem continuar garantindo o
especificidade de seus kits de detecção de SARS-CoV-2, levando em consideração seu
mutações mais recentes, e deve continuar a usar três genes no genoma
viral estudado como primers ou, se não, mencioná-lo . "

Por aviso datado de 25 de setembro de 2020, a Sociedade Francesa de Microbiologia,
encomendado pelo Sr. Jérôme Salomon e Sra. Bernadette Worms, também compartilhou
recomendações para adequar os limiares de acordo com o quadro clínico do paciente . . 71

O Estado da Flórida, nos Estados Unidos, solicita um estudo de testes de PCR após vários
expertises realizadas nos estados de Massachusetts, Nova York e Nevada . 72

“  1. Os especialistas compilaram três conjuntos de dados com funcionários de
Estados de Massachusetts, Nova York e Nevada que concluem: "Até 90% de
pessoas com resultado positivo não eram portadoras do vírus ”.

2. O Wadworth Center, um laboratório no estado de Nova York, analisou os resultados de
seus testes de julho a pedido do NYT: 794 testes positivos com um Ct de 40: “Com um
Ct cutoff de 35, cerca de metade desses testes de PCR não podem mais ser considerados
positivo ”, disse o NYT. “E cerca de 70% não seriam mais considerados positivos
com um Ct de 30 ”(...)

4. Um novo estudo da Infectious Diseases Society of America descobriu que aos 25
ciclos de amplificação, 70% dos testes de PCR "positivos" não são "casos", pois o
o vírus não pode ser cultivado, está morto. E em 35 ciclos: 97% dos positivos não são
clínicas . 73

5. O PCR não testa a doença, ele testa um padrão específico de RNA e é a espinha dorsal
chave. Quando você chega a 25 ciclos de amplificação, 70% dos resultados positivos
não são realmente "positivos" no sentido clínico do termo, pois isso não pode
d i ê d "



deixar você ou outra pessoa doente. " 74

Jurisprudência recente: Um tribunal português decidiu que é perfeitamente ilegal
colocar um cidadão em quarentena com base em um teste PCR não confiável . 75

https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excrétion-virale-_-71

Version-Finale-25092020.pdf

https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-test-cycle-dat a72

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/591260373

https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-74

falso-falso-positivo

https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-75

não confiável / amp /
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Esta recente e importante decisão foi proferida pelo Tribunal da Relação de Lisboa
(Portugal) 11 de novembro de 2020 (1783/20.7T8PDL.L1-3, Margarida Ramos de Almeida76

- Testes RT-PCR Privação da liberdade - Detenção ilegal - IRL), à l’encontre de l'Autorité
Autoridade Regional de Saúde dos Açores.

Os pontos principais do Tribunal são os seguintes:

Um diagnóstico médico é um ato médico que apenas um médico é legalmente qualificado
a empreender e pela qual este médico será única e inteiramente responsável. Qualquer
outra pessoa ou instituição, incluindo agências governamentais ou tribunais,
tem essa autoridade. Não pertence à Autoridade Regional de Saúde dos Açores a
declarar alguém doente ou um perigo para a saúde. Só um médico pode fazer isso.
Ninguém pode ser declarado doente ou perigoso para a saúde por decreto ou lei, nem
como uma consequência administrativa automática ligada ao resultado de um
laboratório.

Se for realizado sem observação médica prévia do paciente, sem a participação
um médico aprovado pela Ordem dos Médicos, que teria avaliado os sintomas e
exames solicitados considerados necessários, qualquer procedimento diagnóstico ou qualquer
a vigilância da saúde pública violará uma série de leis e regulamentos (incluindo
Código Penal) e poderia ser qualificada como crime de prática ilegal da medicina em
a hipótese de os referidos atos serem praticados ou ditados por pessoa privada de
capacidade de fazê-lo, isto é, por uma pessoa que não seja um médico licenciado.

Além disso, a Autoridade Sanitária dos Açores violou o artigo 6º da Declaração Universal
sobre bioética e direitos humanos, aprovada em 19 de outubro de 2005 por unanimidade por
Estados-Membros da UNESCO, porque não forneceu provas de que o consentimento77 78

l id i id l f id d l ã f d d l d PCR
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-false-positive
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
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esclarecido exigido pela referida declaração foram dadas por aqueles testados por PCR
que reclamaram das medidas de quarentena forçadas que lhes foram impostas.

Nenhuma evidência ou mesmo indicação de que as quatro pessoas em questão tinham sido
opiniões de um médico não foram feitas, nem antes nem depois do teste.

O acima exposto seria suficiente para considerar a quarentena forçada das quatro pessoas
como ilegal.
No entanto, o tribunal considerou necessário adicionar os seguintes considerandos:

Com base nas evidências científicas atualmente disponíveis, este teste RT-PCR em si é
incapaz de determinar além de uma dúvida razoável que a positividade corresponde
na verdade, à infecção pelo vírus SARS-CoV-2 , por várias razões, entre as quais
dois são essenciais: a confiabilidade do teste depende do número de ciclos usados; a
A confiabilidade do teste depende da carga viral presente.

O tribunal conclui que “se uma pessoa for testada por PCR como positiva
quando um limite de 35 ciclos ou mais é usado (como é a regra na maioria
laboratórios na Europa e nos Estados Unidos), a probabilidade de que essa pessoa seja
infectado é <3% e a probabilidade de o referido resultado ser um falso positivo é de 97%. "

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?76

OpenDocument

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#77

https://fr.unesco.org/countries?page=178
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O tribunal afirma ainda que qualquer teste diagnóstico deve ser interpretado no
contexto da probabilidade real de doença avaliada antes da realização do teste
próprio, e expressa a opinião de que "no panorama epidemiológico atual de
Reino Unido, Covid 19 testa cada vez mais probabilidade de retornar
falsos positivos, com implicações importantes para os indivíduos, o sistema de saúde e
a sociedade. "

Em suma:

Diante da dúvida científica expressa por especialistas sobre a confiabilidade dos testes PCR,
dada a falta de informação sobre os parâmetros analíticos dos testes e
a ausência de diagnóstico médico que justifique a existência de infecção ou risco, não há
não tem como determinar se os cidadãos em quarentena eram de fato
portadores do vírus SARS-CoV-2.

Processo por crimes contra a humanidade em conexão com os julgamentos de

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm%23#
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.unesco.org/countries%3Fpage%3D1
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument


Processo por crimes contra a humanidade em conexão com os julgamentos de
Nuremberg, atualmente em curso na Alemanha , a respeito da "pandemia de

Testes de PCR ”e podem ser estendidos a outros países (Dr. Reiner Fuellmich, advogado do bar
de Berlim e Califórnia e membro do Comitê de Investigação da Corona Alemã)- .79

Uma denúncia por crimes de fraude agravada, falsa ideologia e homicídio culposo em
contra o governo italiano também foi movido com nove promotores públicos
Sicília pela Associação de Consumidores CODACONS e pela Associação Italiana de
direitos dos pacientes, após a descoberta do escândalo dos falsos testes de PCR (tradução para
Anexo 3 ) . 80

• Grande número de suicídios e pacientes com doença depressiva:

Esse aumento, diretamente ligado à contenção e às medidas tomadas, é
atualmente observado por psiquiatras . 81

https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-79

Crimes-Against-Humanity.pd f

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-80

zaragatoas-não-validado-e-sem-valor de diagnóstico / 615489

https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/81
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• Explosão de violência intrafamiliar:

A delegação dos direitos das mulheres do Senado ouviu o Sr. Adrien Taquet,
Secretário de Estado da Criança e da Família, 26 de novembro de 2020 : alerta sobre 82

o aumento dramático dos casos de violência contra crianças e adolescentes
durante os períodos de confinamento (esta observação feita na França é a mesma que a de
seus homólogos de outros países europeus). O número de casos de crianças e adolescentes
hospitalizado aumentou em 50%.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf


=> ataque à vida dos cidadãos e à sua privacidade, homicídio, risco de vida

outros, não assistência a uma pessoa em perigo, fraude de quadrilha organizada. 

http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-82

da-infância-e-famílias

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
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1.2. ATOS DE TERRORISMO: TENTANDO OBTER, OBTER,
SUBSTÂNCIAS DE FABRICAÇÃO QUE CRIAM PERIGO PARA OUTROS:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles


• Princípios aplicáveis   ao direito penal na preparação de atos terroristas:

Artigo 421-2-6 do Código Penal (Crimes e contravenções contra a nação, o Estado e o
público):

“  I. - A preparação para a prática de uma das infrações constitui um ato de terrorismo
mencionado em II, desde que a preparação da referida infração seja intencionalmente
relação com uma empresa individual destinada a perturbar seriamente a ordem pública
por intimidação ou terror e é caracterizado por:

1 ° O fato de possuir, adquirir, tentar adquirir ou fabricar objetos ou
substâncias que podem criar perigo para outras pessoas ;

2 ° E um dos demais fatos relevantes a seguir:

a) Reúna informações sobre lugares ou pessoas para realizar um
ação nesses locais ou para prejudicar essas pessoas ou exercer vigilância sobre
esses lugares ou pessoas ;
(…)

c) Normalmente consulte um ou mais serviços de comunicação pública online ou
possuir documentos que provoquem diretamente a prática de atos de terrorismo ou
fazendo o pedido de desculpas ;
(…)

II. - O I se aplica à preparação para o cometimento das seguintes infrações:

1 ° Ou um dos atos de terrorismo mencionados no 1 ° do artigo 421-1 ; (…) ”.

• Princípios aplicáveis   ao direito penal em matéria de crimes contra a humanidade:

Artigo 211-1 do Código Penal (Crimes contra a humanidade - Genocídio):

“Constitui um genocídio o fato, em execução de um plano concertado tendente à destruição total
ou parcial de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, ou de um grupo determinado a
com base em qualquer outro critério arbitrário, para cometer ou fazer com que seja cometido, contra
membros deste grupo, um dos seguintes atos: 
- dano intencional à vida; 
- lesões graves à integridade física ou mental; 
- submissão a condições de existência susceptíveis de resultar em destruição total ou parcial
do grupo ; 
(…) 
- transferência forçada de crianças. 
Genocídio é punido com prisão perpétua. 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Os dois primeiros parágrafos do artigo 132-23 relativos ao período de segurança são aplicáveis   ao
crime previsto neste artigo ”.

Artigo 212-1 do Código Penal (Crimes contra a humanidade - Genocídio):

“Também constitui crime contra a humanidade e é punível com pena de prisão criminal.
perpetuidade um dos seguintes atos cometidos na execução de um plano combinado contra um
grupo da população civil no contexto de um ataque generalizado ou sistemático:

1 ° Ataque voluntário à vida ;
(…)
4 ° Deportação ou transferência forçada de população;
5 ° Prisão ou qualquer outra forma de privação séria de liberdade física
violação de disposições fundamentais do direito internacional;
6 ° Tortura;
(…)
11 ° Outros atos desumanos de caráter semelhante causando intencionalmente grandes
sofrimento ou lesões graves à integridade física ou mental.
Os dois primeiros parágrafos do artigo 132-23 relativos ao período de segurança são aplicáveis   a
crimes previstos neste artigo ”.

• Princípios aplicáveis   na legislação sanitária e penal:

Artigo R4127-39 do Código de Saúde Pública (Dever para com os pacientes):

"Os médicos não podem oferecer aos pacientes ou sua comitiva como benéficos ou
sem perigo um remédio ou um processo ilusório ou insuficientemente testado.

Qualquer prática de charlatanismo é proibida ”.

Artigo 223-1 do Código Penal (Colocação em perigo da pessoa):

"O fato de expor diretamente outras pessoas a um risco imediato de morte ou lesão de um
causar desmembramento ou enfermidade permanente pela violação manifesta
deliberar sobre uma obrigação particular de prudência ou segurança imposta por lei ou
regulamento é punido com pena de prisão um ano e multa de 15.000 euros. ”

Artigo 223-8 do Código Penal (Experimentação na pessoa humana):

“O fato de realizar ou ter realizado sobre uma pessoa uma pesquisa mencionada em 1 °
ou 2 ° de artigo L. 1121-1 ou em um ensaio clínico mencionado no artigoL. 1124-1 do código de
saúde pública sem ter obtido o consentimento livre, informado e, quando aplicável, por escrito de
a pessoa em causa, titulares de autoridade parental ou tutor ou outras pessoas, autoridades
ou órgãos designados para consentir com a pesquisa ou autorizá-la, nos casos previstos em
o Código de Saúde Pública ou pelos artigos 28 a 31 do Regulamento (UE) No 536/2014 de

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006072665%26idArticle%3DLEGIARTI000006685825%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006072665%26idArticle%3DLEGIARTI000006685897%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid


Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre ensaios clínicos de
medicamentos, é punido com três anos de prisão e multa de € 45.000.
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As mesmas penalidades se aplicam quando a pesquisa de intervenção é realizada então
esse consentimento foi retirado.
As mesmas penalidades se aplicam quando a pesquisa não intervencionista é realizada
enquanto a pessoa se opôs. "

• Princípios aplicáveis   no direito internacional:

- Código de Nuremberg sobre experiências médicas aceitáveis:

Em assuntos internacionais, o “Código de Nuremberg” sobre experiências médicas
aceitável (julgamento do julgamento dos médicos de Nuremberg - dezembro de 1946 - agosto de 1947) .

Esta lista rapidamente circulou de forma autônoma sob a denominação de "Código de Nuremberg /
Código de Nuremberg ”; foi lido nos círculos políticos e médicos como um corpo de
preceitos deontológicos e máximas morais obrigatórias para os experimentadores . 83

O Código de Nuremberg da jurisprudência criminal internacional apresenta uma lista de dez
critérios, incluindo os seguintes ( Anexo 4 ):84

1. O consentimento voluntário do sujeito humano é absolutamente essencial. Isso significa que
o titular dos dados deve ter capacidade legal para consentir; que deve ser colocado em
situação de exercício de liberdade de escolha, sem intervenção de qualquer elemento de força,
fraude, coerção, engano, engano ou outras formas dissimuladas de
coerção ou coerção  ; e que ela deve ter conhecimento e compreensão
suficiente do que isso implica, de modo a capacitá-lo a tomar uma decisão
iluminado. Este último ponto exige que, antes de aceitar uma decisão positiva do sujeito
da experiência, ele é dado a conhecer: a natureza, duração e propósito da experiência; a
métodos e meios pelos quais será conduzido; todos os inconvenientes e riscos que
pode ser razoavelmente previsto; e as consequências para sua saúde ou pessoa,
isso poderia acontecer como resultado de sua participação no experimento. A obrigação e
a responsabilidade de avaliar a qualidade do consentimento cabe a cada pessoa que
toma a iniciativa, dirige ou trabalha na experiência. É uma obrigação e um
responsabilidades pessoais que não podem ser delegadas impunemente.

2. A experiência deve ser tal que produza resultados benéficos para o bem da comunidade.
sociedade, impossível de obter por outros métodos ou meios de estudo, e não aleatórios ou
supérfluo por natureza.

3. O experimento deve ser conduzido de forma que todo sofrimento e
deficiência, física e mental, não necessária.



, ,

4. Nenhum experimento deve ser realizado quando há uma razão a priori para acreditar que omorte ou lesões incapacitantes ocorrerão  ; exceto, talvez, nas experiências em que o
médicos experimentais também servem como sujeitos.

https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf83

Philippe Amiel, François Vialla, A Verdade Perdida do "Código de Nuremberg": Recepção e Deformações de84

“Código de Nuremberg” na França (1947-2007), Rev. dr. sanit. e soc. RDSS 2009; 4: 673-687
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5. O nível de riscos a serem assumidos nunca deve exceder o nível de importância
problema humanitário a ser resolvido pela experiência.

6. Devem ser tomadas medidas e os meios previstos para proteger o sujeito.
experiência contra as contingências, por menores que sejam, de lesão, enfermidade ou morte.

Esta versão do Código de Nuremberg é usada pelo Comitê Consultivo Nacional de Ética em
o apoio e anexo ao seu parecer n.º 2, de 9 de Outubro de 1984, sobre os ensaios de novos tratamentos em
homem . 85

A mesma versão é utilizada sem fonte pelo relatório do Conselho de Estado que prefigurou o conteúdo do
lei de 20 de dezembro de 1988 (lei “Huriet”) e das leis de bioética de 1994 . 86

- O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos adotado em Nova York e aberto a
assinatura, ratificação e adesão pela Assembleia Geral em sua resolução 2200 A
(XXI) de 16 de dezembro de 1966 (entrada em vigor: 23 de março de 1976) : 87

Artigo 7

“Ninguém deve ser submetido a tortura ou a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
Em particular, é proibido submeter uma pessoa sem seu consentimento livre a um
experimento médico ou científico. "

- A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, adotada em 19 de outubro de 2005
unanimemente pelos Estados Membros da UNESCO : 88

Artigo 3 - Dignidade humana e direitos humanos

“1. A dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser
totalmente respeitado.

2. Os interesses e o bem-estar do indivíduo devem prevalecer sobre o interesse exclusivo da ciência ou
da sociedade. "

A ti 6 C ti t

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf


Artigo 6 - Consentimento

1. Qualquer intervenção médica de natureza preventiva , diagnóstica ou terapêutica não deve ser
implementação apenas com o consentimento prévio, livre e informado da pessoa em causa,
com base em informações suficientes. Quando apropriado, o consentimento deve ser expresso e o
o titular dos dados pode retirá-los a qualquer momento e por qualquer motivo, sem resultar em
não há desvantagem ou dano.

2. A pesquisa científica só deve ser realizada com consentimento prévio e livre.
expressa e informada da pessoa em causa. As informações devem ser suficientes, fornecidas em um

http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf85

Conselho de Estado, Ciências da Vida. Da ética à lei, op. cit., p. 16786

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx87

https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#88
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compreensível e indique como retirar o consentimento. A pessoa
em causa pode retirar o seu consentimento a qualquer momento e por qualquer motivo, sem resultar
para ela nenhuma desvantagem ou preconceito. Exceções a este princípio não devem ser feitas
que esteja de acordo com os padrões éticos e legais adotados pelos Estados e seja compatível com
os princípios e disposições estabelecidos nesta Declaração, em particular no Artigo 27, e
com o direito internacional dos direitos humanos.

3. Em casos relevantes de pesquisa realizada em um grupo de pessoas ou uma comunidade,
o acordo dos representantes legais do grupo ou comunidade em questão também pode precisar ser
solicitada. Em qualquer caso, o acordo coletivo ou o consentimento de um líder da comunidade ou
outra autoridade não deve ser um substituto para o consentimento informado do indivíduo.

- A Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e a Dignidade do Ser Humano em
no que diz respeito às aplicações da biologia e da medicina: convenção sobre direitos humanos e
biomedicina, assinado em Oviedo em 4 de abril de 1997 : 89

«Artigo 13
Intervenções no genoma humano

Uma intervenção que visa modificar o genoma humano só pode ser realizada para
razões preventivas, diagnósticas ou terapêuticas e somente se não for intencional
para introduzir uma modificação no genoma da prole.  "

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm%23#


• Aplicação aos fatos:

- Orientação do consentimento da população para a vacina:

• Observação clara da intervenção das autoridades de saúde e meios de comunicação na empresa
de terrorismo sanitário contra a população com o objetivo de orientar seu consentimento para
a política de vacinação prevista a montante, em violação da legislação aplicável.

O executivo e as instituições europeias obtêm suprimentos de laboratórios de todo o mundo,
em particular da Pfizer, Moderna, Pasteur, Sanofi, para obter doses de vacinas contra
SARS-COV2, que certamente será obrigatório para toda a população, seja
legalmente ou por meio do medo e do terror.

• Proibição deliberada da implementação de tratamento com base em HCQ / azitromicina (ou outro
tratamento disponível) benefício de um protocolo de terapia genética:

Para relembrar brevemente a história, Sanofi, que comercializa hidroxicloroquina sob o nome
do Plaquenil, solicitou a classificação da molécula de hidroxicloroquina em substância
venenoso no final de 2019 para que não seja mais vendido livremente nas farmácias, quando o vírus
SARS-COV2, faz a sua aparição no mundo (Referência n ° “2019-SA-0175 ) . 90

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00002615196889

https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention

https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf90
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“  A gigante farmacêutica Sanofi se lançou muito rapidamente na busca por uma vacina
contra a Covid-19. Convém lembrar que na época da epidemia de SARS, o grupo já havia
realizou trabalhos para tentar superar Sars-CoV-1, mas acabou desistindo
quando a epidemia acabou . Atualmente, o grupo Sanofi está liderando duas linhas de vacinas
em paralelo  ”.91

Como tal, Dra. Alexandra Henrion-Caude, geneticista, especialista em RNA e ex-
Diretor de pesquisa do INSERM, indica que este vírus é provavelmente manipulado por humanos
(entrevista de 29 de outubro de 2020 pela revista NEXUS ) : 92

“Esta sequência presente em sars-cov2 cortada por furina no meio de proteínas
membranas virais (ou seja, S1 e S2) já foi objeto de uma patente datada de 29 de maio de 200793

(Patente No. US 7.223.390 B2) Lá, esta sequência está idealmente localizada conforme sugerido em
esta patente. "

O CNRS também levanta a questão da origem do SARS-COV2 . 94

A ANSES foi, portanto, informada em 8 de outubro de 2019 pela Agência Nacional de Segurança Sanitária
medicamentos e produtos de saúde para uma opinião sobre uma lista de decreto proposto
hidroxicloroquina na lista II de substâncias tóxicas.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf


Além disso, o uso desta molécula foi proibido aos médicos da cidade, por não ser autorizado
no hospital com doença avançada de covid-19, enquanto o protocolo utilizado pelo
O professor Raoult foi prescrito precocemente, desde os primeiros sintomas, para que os danos não
não são irreversíveis (doença pulmonar, morte).

Paralelamente, o exército adquiriu grandes quantidades desta molécula de HCQ enquanto era banida
prescrição fora de hospitais.

Na sequência de um estudo fraudulento do Lancet, que já foi retirado, o Ministro Olivier Véran proibiu o
prescrição da molécula de HCQ e a Ordem dos Médicos enviaram e-mails aos médicos
cidade para ordenar que não prescrevam tratamento baseado em HCQ.

O objetivo não pode ser outro senão garantir que não haja tratamento para que uma população
apavorado aceita a vacina . 95

É por isso que a instigação do medo e do terror é essencial, isso para que a vacina fique bem
acolhida pela população enquanto a doença de Covid-19 não mata mais do que a clássica gripe se
nós tratamos pacientes.

A obrigação de usar máscara para adultos e para crianças a partir dos 6 anos, bem como a
“Detenção arbitrária” de cidadãos durante a execução dos reclusos, apesar do desacordo
mesmo da OMS, pretende-se introduzir a ideia de que até que uma vacina tenha sido
injetado, a vida não poderá retomar seu curso.

https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi91

https://youtu.be/3jhLNKXprDk92

https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf93

https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement94

http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe /95
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O Grupo BVA, especialista em ciências comportamentais, como lembramos acima, indicou
já em maio de 2020, que os cidadãos mostraram apetite pela vacinação em
covid-19 . 96

Por fim, a OMS anunciou um plano de vacinação para meados de 2021, que corresponde ao testamento
do executivo francês para confinar a população pelo menos até o verão de 2021.

- Posição das autoridades europeias:

Além disso, a declaração da Sra. Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão
União Europeia, durante conferência de imprensa no final de uma cimeira virtual que se reuniu quinta-feira 29
Outubro de 2020, os Vinte e Sete Estados em Bruxelas sugere que todos os cidadãos europeus serão

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/3jhLNKXprDk
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe/


vacinado automaticamente ao mesmo tempo:

“A segunda prioridade é garantir uma distribuição eqüitativa de vacinas entre os estados
membros. Eu tenho uma boa notícia. Os Estados-Membros receberão vacinas ao mesmo tempo
tempo e nas mesmas condições, dependendo da sua parte na população da UE. "
“A Agência Europeia de Medicamentos está continuamente revisando novos
vacinas. Isso significa que os resultados são apresentados passo a passo pelas empresas
farmacêuticos ”.

Em questões contratuais, as cláusulas de compensação estão incluídas nos contratos de compra antecipada
assinado com uma série de países.
A 27 de agosto de 2020, a Comissão Europeia confirmou que está em negociações com os laboratórios 'em
este assunto. Essas cláusulas estão, portanto, em discussão a fim de "compensar os altos riscos assumidos por
laboratórios ". Portanto," os contratos de compra antecipada prevêem que os estados membros da UE
compensar os fabricantes por responsabilidades incorridas sob certas condições ".

A emergência sanitária acentua a fragilidade dos estados, que veem as vacinas como condição sine qua
não para retomar uma vida "normal".

Situação da qual os laboratórios desejam aproveitar e que os impele a solicitar assistência
e garantias para possíveis reclamações futuras.
A Sanofi pressionou os dirigentes ao se mostrar disposta a distribuir sua vacina prioritariamente para
Estados Unidos.
Outros laboratórios do curso estão em execução, incluindo Pfizer / BioNTech e Moderna TX, Inc (criação
março de 2019, Fundação Bill & Melinda Gates, objetivo: avaliar a viabilidade da tecnologia de mRNA
para entregar combinações de anticorpos em neonatos selecionados em ambientes de poucos recursos, a fim de reduzir o
impacto da sepse neonatal nesta população vulnerável). 
Esses dois laboratórios indicam disponibilidade de vacinas a partir de janeiro de 2021 ou até dezembro de 2020
enquanto a Sanofi anuncia a disponibilidade no verão de 2021.

A Associação Internacional de Medicina Científica Independente e Benevolente publicou
um artigo informativo sobre a campanha de vacinação em preparação . 97

“  Os rumores que circularam no final do inverno sobre os projetos realizados por alguns industriais de
tentar a aventura da vacina de mRNA não foi realmente considerado na Europa,

https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/96

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-97
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protegido por regulamentos restritivos no que diz respeito à liberação não controlada
organismos geneticamente modificados ou OGM.

No entanto, graças ao verão, o Parlamento Europeu, de acordo com um procedimento de emergência realizado
sem alteração ou debate, autorizou os produtores de vacinas anti-Covid compreendendo
OGMs dispensam qualquer impacto ambiental e estudo de biossegurança para obter

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/
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OG s dispensam qualque  impacto ambiental e estudo de biossegu ança pa a obte
tempo na fabricação de seus produtos, observe que absolutamente nenhum conselho científico

corroborando esta autorização excepcional não foi reivindicada . 98

Como resultado, seis associações, nomeadamente AIMSIB, Children's Health Defense Europe, Coordination
Ambiente de Saúde Médica, Fórum Europeu de Vigilância de Vacinas, Liga Nacional de
Liberdade de Vacinação, Terra SOS Tenible interpôs recurso em outubro de anulação
com o Tribunal Geral da União Europeia (TJUE), a fim de obter o cancelamento deste
regulamento n ° 2020/1043 considerando, entre outras coisas, que "obter uma vacina útil e segura
e não perigoso é incompatível com a urgência e a remoção de medidas de controle
risco ”e, naturalmente, nenhuma resposta pode ser esperada por vários meses.

Observe, no entanto, que este regulamento derrogatório é apresentado em seu artigo 4º como
provisório , desde que a OMS classifique COVID-19 como uma pandemia ou a Comissão
A União Europeia reconhecerá uma emergência de saúde pública, mas
lembremos que o critério de pandemia já foi modificado para baixo e que a "noção
emergência 'na saúde pública não pode ser definida de forma mais vaga, portanto
este perigoso estado temporário mostra que pode durar muitos anos ou mesmo
jurisprudência para todas as necessidades de saúde subsequentes, reais ou alegadas  ”.

- Posição do Conselho da Ordem dos Médicos:

A Associação Internacional de Medicina Científica Independente e Benevolente
também alertou o Conselho da Ordem dos Médicos Franceses sobre a terapia gênica. aqui está
resposta da referida Associação a um email enviado pelo Conselho da Ordem dos Médicos : 99

“(…) 2- Você me fala sobre“ o estado de direito, da escolha livre e responsável de recusar
cuidado ” : Acho que você esqueceu o episódio de 2018 onde a vacinação infantil
foi tornada obrigatória para onze vacinas contra o conselho do colégio de profissionais de saúde,
Não sinto que os pais podem escolher livremente, pois, como você
ouça. Quanto à vontade dos residentes institucionalizados no EHPAD para receber
uma vacinação anti-Covid após informação clara e adequada ... É humor negro
ou você está realmente convencido do que está dizendo? A administração ri
astronomicamente para encurtar a vida desta população cativa e mais uma vez proibida
qualquer coleta de dados sobre reações adversas graves de longo prazo. Quem é sério

REGULAMENTO (UE) 2020/1043 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 15 de julho de 2020 sobre o98

realização de ensaios clínicos com medicamentos para uso humano contendo organismos geneticamente modificados
modificados ou consistindo de tais organismos e destinados a tratar ou prevenir a doença coronavírus
(COVID-19), bem como o fornecimento desses medicamentos
https: // eur - lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1043

https://jdmichel.blog.tdg.ch/apps/print/31132399
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estudou os efeitos da co-vacinação da influenza-Covid em idosos? Isso é um
nova fase III oculta, teoricamente absolutamente proibida?

3- "Nenhum tratamento verdadeiramente eficaz contra a Covid" : sua posição é partidária,
pró-industrial, perfeitamente alinhado com o governo, mas a anos-luz de
realidade científica descrita em todo o mundo. Pelo contrário, existe uma infinidade de produtos
eficaz contra a Covid, preventiva e curativa, todos os dados são publicados:
Vitamina D3, HCQ, azitromicina, zinco, artemisinina, ivermectina e hoje mesmo
a combinação quercetina-Vit. C-bromelaína tende a demonstrar um resultado pelo menos igual a
Vacina Pfizer, aqui está uma pré-impressão original do Lancet para o trabalho turco aqui https: //
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3682517. Você também pode ler isto, https: //
blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220 ... sempre atualizado.

4- "Os resultados documentados mostram uma eficácia real da vacina" : Sua declaração
é, perdoe-me, absolutamente terrível de anticiência, humilhante para o seu
instituição, releia os dois últimos artigos da AIMSIB. (…) 100

Nada, absolutamente nada cientificamente admissível foi publicado em qualquer lugar sobre
produtos de mRNA, dois dos quais estão prontos para distribuição em barnum ou medicamento
recinto de feiras . Você confunde ciência autêntica com folheto publicitário, a justiça não entenderá
nunca a Ordem foi capaz de ratificar tal confronto. Eu lembro a você que a Pfizer tem sido
multou $ 2,3 bilhões em 2009 por propaganda enganosa e você
considere o discurso de vendas desta empresa como dinheiro, sinto muito, mas
era infelizmente previsível, já tinha antecipado desde o meu primeiro email, porque temos que te fazer falar
então.

5- "  Mesmo que a vacina seja recente, e retrospectiva breve": Certifique-se de que todos os advogados
os penalistas nunca ficarão satisfeitos com tal sentença para fugir da responsabilidade
esmagadora de vacinadores assim que aparecem as primeiras queixas de defeito
informação e violação do art. 39, que você cuidadosamente evita citar. Até hoje
vacinas não são recentes porque ainda não existem, nem mesmo possuem Autorização de Introdução no Mercado
na Europa, e o CNOM já os apóia, mas sob as ordens de quem? O próximo passo é
ocorrerá na sala do tribunal, você terá que defender tal posição na frente de
homens da lei.
Não estou muito otimista com o futuro, o escândalo da saúde vai explodir muito rapidamente porque os juízes
já realizaram seus trabalhos de investigações e buscas ao mais alto nível do Estado. Dentro
as mentes de muitos magistrados, bem como de muitos penalistas no caso Covid-masks-
As vacinas HCQ-remdesivir serão o escândalo do século, mil vezes o do sangue
contaminado.  "

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-100
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- Por que a vacina sars-cov2 pode ser considerada uma substância capaz de criar um
perigo para os outros?

- Uma nota de especialista para o público em geral sobre vacinas usando tecnologias OGM elaborada
pelo Dr. Christian VELOR, geneticista molecular da Universidade de Paris-Saclay, presidente da
Conselho Científico CRIIGEN : 101

“O uso de vacinas para entrega de material genético viral (DNA ou RNA) é novo
ou recente. O uso de vírus geneticamente modificados como vetores, em particular para
fins de terapia genética ou imunoterapia mostraram como os efeitos adversos
são variados, não dominados e podem ser sérios. Se as tentativas de imunoterapia forem
relativamente recente, as falhas da terapia genética por quase 35 anos estão aqui para
nos lembre. Essas falhas podem ser explicadas em grande parte pela busca pelo furo em
detrimento da eficiência e / ou biossegurança . Tal abordagem nunca permitirá
atender às expectativas e necessidades em termos de atendimento.

Mas o uso desses mesmos vetores para fins de vacinação assume ainda outra
dimensão. Na verdade, a terapia genética ou imunoterapia não diz respeito apenas a um
número limitado de pessoas, mas pessoas gravemente doentes. Portanto não
apenas os possíveis efeitos colaterais afetam um pequeno número de indivíduos, mas o
gravidade do seu estado de saúde e a emergência sanitária em que se encontram
sem dúvida permite que você aceite um certo risco. No caso das vacinas, nós
estamos em processo de prevenção. Isso, portanto, diz respeito a um número considerável de
pessoas, a grande maioria das quais goza de boa saúde (em qualquer caso, no que diz respeito à patologia
dos quais a vacina deveria nos proteger). Efeitos colaterais não controlados teriam
portanto, precipitação considerável, especialmente em uma campanha de vacinação em massa, como
do que o pretendido para lutar contra Covid-19. Essas consequências podem ser desastrosas
em termos de saúde, claro, mas também em termos de meio ambiente (no caso de
exemplo da propagação de novos vírus recombinantes: ver seção IV.3.1.). E o fato
se é uma abordagem preventiva não permite qualquer risco .

Portanto, essas vacinas candidatas requerem avaliação de saúde e
profundidade ambiental incompatível com a emergência, seja aquela resultante
pressão das autoridades de tomada de decisão e saúde ou dos lucros da indústria
farmacêuticos a bordo nesta corrida de vacinas. Em sua nota de enquadramento de 23
Julho de 2020 sobre a estratégia de vacina contra Covid-19, a Alta Autoridade de Saúde (HAS)
declara: "No contexto da pandemia Covid-19, o desafio é, portanto, projetar um
vacina mais eficaz e segura possível em tempo recorde ”. Esta reivindicação é um
absurdo e uma aberração por parte de uma autoridade como HAS . 102

Os perigos associados às características dos vetores virais geneticamente modificados ou seus
possível dispersão ou disseminação deve ser tratada como parte de uma avaliação
riscos ambientais extremamente restritivos.

Pelo contrário, os artigos 2 e 3 do muito recente regulamento europeu 2020/1043 de acordo com o qual
qualquer ensaio clínico de medicamentos contendo ou consistindo em OGM
e destinada a tratar ou prevenir fugas da Covid-19 em avaliações anteriores sobre o

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-ce-quen-a-fait-la-commission-europeenne/


https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-101

GM_C.Vélot-02_Traite-02.pdf

HAS-Stratégievaccinalecontrelecovid-19.102

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/
note_de_cadrage_vaccinal_strategy_contre_la_covid_19.pd f
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saúde e meio ambiente abre as portas para o maior relaxamento em termos de avaliação e
totalmente contra o princípio da precaução.

Além disso, este regulamento põe em causa, de facto, a legislação de confinamento aplicável
microrganismos e vírus geneticamente modificados. Este regulamento define 4
níveis de contenção (identificados de 1 a 4, confinamento sendo ainda mais restritivo
que o número é maior). Lidar com vírus patogênicos requer contenção
mínimo de 2, muitas vezes 3 ou mesmo 4. As disposições do Regulamento 2020/1043 abrem o
porta para contenção zero antes mesmo de ter fornecido prova de segurança sanitária e
impacto ambiental dos vírus geneticamente modificados em questão.

- Um relatório de especialista para o público em geral sobre novas vacinas anti-covid 19 - vacinas de mRNA -
Vacinas OGM, de dezembro de 2020 concluído da seguinte forma:103

“  Em conclusão, a chegada ao mercado das vacinas anti-COVID19 requer informações
transparente, completo e atual, que ainda não foi compartilhado com o público em geral, e
o que lhe permite, em particular, compreender a nova classe de vacinas que são "
vacinas genéticas experimentais ”(tabela abaixo). Mesmo quando a Inglaterra começou a
vacinação de sua população e que se fala em vacinar na França, os idosos em
EHPADs, no final de dezembro de 2020, queríamos, por meio desta nota,
disponibilizar conhecimentos científicos atuais, principalmente em epigenética.

Esta nota reflete o estado atual de nosso conhecimento e compreensão, nosso objetivo
ser informar o público em geral de forma transparente. À medida que damos os elementos,
esta campanha de vacinação anti-covid-19 com "vacinas de mRNA" ou "vacinas
OGM ”mostra claramente a capacidade de modificar o genoma de pessoas vacinadas, bem como
seus descendentes, e de forma totalmente imprevisível. Em contextos não identificáveis
na população em geral, a modificação é possível pelo menos no nível epigenético,
ou mesmo por integração em nossos cromossomos. O risco de transformar permanentemente o genoma
de certas células é, portanto, muito real, sem quaisquer dados científicos que permitam
para descartar claramente esse risco, pelo contrário.

No caso da vacina do gene experimental mRNA , o sujeito vacinado é modificado,
que pode ser assimilado a um OGM, ou melhor, a um ser humano geneticamente modificado, porque é
transformada em uma "ferramenta de produção" de uma proteína viral, com riscos de reação
autoimune. Esta alteração é erroneamente apresentada como "transitória". Contudo,
o aspecto transitório da modificação não foi demonstrado no contexto de
MRNA ou OGM, ou seus efeitos genéticos, ou mesmo epigenéticos.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf
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Finalmente, essas modificações genéticas / epigenéticas podem ocorrer no nível de nosso

espermatozoides, como nossos óvulos, eles podem ser transmitidos à prole. este
o risco deve ser objeto de uma discussão ética fundamental, ampla e profunda.

Este relatório destaca o estado do conhecimento científico sobre essas ferramentas, que colocam
questões éticas fundamentais, particularmente no que diz respeito aos princípios da Convenção
d'Oviedo, assinado pela França em 1997, ratificado em 13 de dezembro de 2011 (…). "

Nota de especialização para o público em geral sobre novas vacinas anti-covid 19 - vacinas de mRNA - vacinas de OGM,103
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- Preocupação de muitos médicos, médicos e professores:

Esta vacina totalmente experimental (e que qualificaríamos mais precisamente como "terapia genética",
o termo "vacina" não é realmente apropriado), portanto, em breve será inoculado à força
em desrespeito ao direito do paciente de escolher livremente seu tratamento e em desrespeito aos princípios de direito
internacional.
Muitos especialistas expressam sua preocupação.

- Dra. Alexandra Henrion-Caude, geneticista, especialista em RNA , durante um intercâmbio
sobre a futura vacina também forneceu os seguintes esclarecimentos (transcrição
trechos da entrevista em vídeo ) : 104

“Os laboratórios estão desenvolvendo uma vacina em contexto de emergência.
A futura vacina será feita com nova tecnologia, nunca antes utilizada
anteriormente por razões de facilidade de produção: são vacinas de RNA.

O RNA é uma molécula que é a base do vírus, um estado intermediário entre a molécula e
proteína, que interfere com muitas moléculas.

Uma vez que o RNA entrou em uma célula, é impossível prever qual
serão os efeitos em cascata e atualmente é impossível controlar esses efeitos.

Esta vacina SARS-CoV2 é uma vacina experimental. INSERM está procurando atualmente por 25.000
"Voluntários" para não dizer "cobaias" para testar esta vacina.

Nenhuma vacina foi produzida em um ano, em princípio dez a quinze anos são necessários
para obter uma vacina que atenda aos padrões.

Deve-se notar que nenhuma vacina foi desenvolvida ou comercializada contra
SARS-CoV ou MersCov, sendo o último muito mais letal. "



Outros palestrantes, confirmam o potencial perigoso de futuras vacinas / esta futura terapia
gene:

- Dra. Odile Launay, especialista em doenças infecciosas : " Foi solicitado um período de acompanhamento de dois meses em

mediana sobre os efeitos adversos da vacina  ”(...) Se o especialista em doenças infecciosas reconhecer um atraso muito curto,
as pessoas que serão vacinadas com prioridade são aquelas com maior risco de desenvolver
uma forma grave da doença. “ Podemos, portanto, aceitar que haja efeitos indesejáveis  ”. 105

- Doutor Louis Fouché, anestesista-ressuscitador, alerta sobre a falta de recuo

e o risco de "retrotransposon" (quando o RNA é retrotranscrito), especificando que 8% de nosso
o genoma é composto de vírus de transcrição reversa . 106

https://odysee.com/@MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b104

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-105

infectiologue-7800927507

https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-106

reações-nas-redes-sociais-após-sua-passagem-em-morandini-live-this-morning-video.html
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- Professor Jean-Daniel Lelièvre, chefe do departamento de doenças infecciosas do Hospital Henri

Mondor em Créteil , especialista em vacinação : 107

“Não estou aqui para convencer, estou aqui para explicar. É uma questão de equilíbrio
benefício / risco e, no momento, não temos todos os elementos para garantir
a segurança absoluta dessas vacinas. (…)

Devemos ser contra a vacinação obrigatória. (…) Em primeiro lugar, todos são livres para se vacinar
ou não. Então, vacinação obrigatória é ter perspectiva de vacinação, com certeza
que esta vacinação é 100% eficaz, que não tem efeitos colaterais, que irá
proteger e também proteger os outros. Faltam todos esses elementos para dizer que devemos
uma vacina obrigatória. "

- Professor Eric Caumes, chefe do departamento de doenças infecciosas do hospital Pitié-
Salpêtrière em Paris indica que não existem estudos de toxicidade e eficácia relativos aos dois
vacinas em execução, mas apenas comunicados de imprensa dos laboratórios
produtos farmacêuticos . Não podemos tornar a vacina obrigatória. Este é um novo tipo de108

vacina revolucionária, que modifica o DNA e nunca foi usada até agora.

- Professor Christian Perronne, chefe do departamento de doenças infecciosas e tropicais da
O Hospital Garches (92) declarou em uma carta aberta datada de 30 de novembro de 2020 que:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://odysee.com/%40MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b
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“O pior é que as primeiras 'vacinas' que nos oferecem não são vacinas, mas

produtos de terapia genética. Vamos injetar ácidos nucléicos que irão causar ofabricação de componentes de vírus por nossas próprias células. Nós absolutamente não sabemos o
consequências desta injeção, porque é a primeira em humanos. E se as células de
alguns "vacinados" produziram muitos elementos virais, causando reações
incontrolável em nosso corpo? As primeiras terapias genéticas serão RNA, mas haverá
existem projetos com DNA. Normalmente, em nossas células, a mensagem vem do DNA
ao RNA, mas o inverso é possível em certas circunstâncias, especialmente porque nossas células
os seres humanos contêm desde o início dos tempos os chamados retrovírus "endógenos" integrados em
o DNA de nossos cromossomos. Esses retrovírus "domesticados" que nos habitam são
geralmente inofensivos (ao contrário do HIV, retrovírus da AIDS, por exemplo), mas eles
pode produzir uma enzima, a transcriptase reversa, capaz de transcrever para trás,
RNA para DNA. Assim, um RNA estranho ao nosso corpo e administrado por injeção poderia
código para DNA, tão estranho, que pode então se integrar em nossos cromossomos. ele
há, portanto, um risco real de transformar nossos genes permanentemente. Também existe a possibilidade,
modificando os ácidos nucléicos de nossos óvulos ou espermatozoides, para transmitir
essas mudanças genéticas em nossos filhos. Pessoas que promovem estes
terapias genéticas, falsamente chamadas de "vacinas", são aprendizes de feiticeiro e tomam
os franceses e, mais geralmente, os cidadãos do mundo, por cobaias . Não queremos
não se tornar, como tomate ou milho transgênicos OGM (organismos
modificado geneticamente). Um gerente médico de um dos laboratórios farmacêuticos
fabricantes disseram há alguns dias que esperavam um efeito de proteção pessoal,
mas que não se deve esperar muito por um impacto na transmissão do vírus, portanto na
dinâmica da epidemia. Esta é de fato uma admissão disfarçada de que não é uma vacina. UMA
cheio.

http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-107

vacinações /

https://youtu.be/RKxl1y4b3HI108
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- Professor Jacques Cohen, Professor de medicina em imunovirologia, especialista jurídico
aprovado pelo Tribunal de Cassação , disse em entrevista datada de 4 de dezembro
2020 :109

“  De uma série de 150 vacinas, as primeiras disponíveis são as vacinas de RNA de
Laboratórios Moderna e Pfizer: essas empresas foram muito rapidamente porque uma vacina deste tipo
é fácil de produzir. Mas esta é uma solução totalmente nova. Aqueles na liderança não
não respeitam necessariamente totalmente as regras do jogo. E tudo isso acaba levando alguns
riscos. Mas, na impressão de que a vacina é a solução segura, existe um grande perigo na
pressa nas primeiras vacinas. (…)

Nas principais vacinas de RNA , há riscos de ineficácia ou complicações.
No momento não sabemos. Não há evidências de sua toxicidade em humanos, bem como
a duração dos anticorpos e a proteção que conferem. Este primeiro risco de ineficiência
deve ser visto no nível coletivo e no nível individual E então existem outros riscos raros de

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/
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deve ser visto no nível coletivo e no nível individual. E então existem outros riscos raros de
complicações da própria vacinação.

Em relação aos potenciais efeitos secundários , deve ser lembrado que o RNA por si só é pro-
inflamatório   : tem sido proposto no tratamento de certas doenças onde atua como
indutor de interferon ou como um adjuvante para outras vacinas. O médico-chefe de
Moderna que mora nos Estados Unidos tomou o cuidado de dizer " não temos
garantir que nossa vacina será capaz de conter a epidemia por enquanto ” , mas avisamos vocês
que deve ser tomado de qualquer maneira, porque alivia a doença ou faz com que desapareça em
mais pessoas vacinadas do que não vacinadas. (…)

Essas duas vacinas têm em seus ensaios um critério para ver quem está doente ou não
pacientes, que é apenas clínico. Esses laboratórios são mais leves, permitindo-lhes
correr à frente no pelotão, e um pouco menos carregado de escrúpulos e precauções.
A única coisa certa é a diminuição das formas graves no grupo vacinado.
Moderna indica que não podemos saber quanto tempo vai durar a proteção nem se esta vacina
diminuir ou não a circulação viral . Qualquer que seja o caso no nível teórico, o único juiz será
clínico e em 4 a 5 meses, quando o acompanhamento dos vacinados terá passado do laboratório produtor para
toda a comunidade médica, então seremos consertados sobre os possíveis efeitos colaterais. "
Em relação a outras opções de vacina:

“  A vacina chinesa é sem dúvida mais segura porque a mais comprovada: é a cópia da vacina
antipolio da década de 1950. É amplamente distribuído na China por duas empresas e está começando a ser
exportado. Eles iriam vendê-lo para nós se pedirmos a eles. A vacinação deve
comece, por exemplo, não muito longe de casa em Marrocos hoje em dia.
Na França, uma Valneva SME também fabrica uma vacina de vírus inteiro inativada, mas estes são
os ingleses que pré-encomendaram doses de 60M, e não ouvi nos anúncios
autoridades governamentais, que se esperava uma participação de mercado na França para esta vacina que, em
levar tudo, parece-me mais seguro do que as outras duas Moderna e Pfizer mantidas pela
Governo francês.
Tem também a Sanofi que se aliou a outra grande, a GSK, para fazer uma vacina e MSD associado
no Institut-Pasteur que sem dúvida estará pronto em junho para uma distribuição mundial: eles sabem
faço. Este é um processo diferente dos das vacinas principais. Esses laboratórios têm
optamos por dizer: " não fazemos assim com pressa, não sabemos como fazer, mantemos
mercados muito grandes. Vamos esmagar com nosso poder de produção aqueles que executaram
muito rapidamente se eles não tiverem resultados perfeitos ”, e estatisticamente, é improvável que o
os resultados das primeiras partes da corrida são perfeitos. "

https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen109

V.DAR Página em48 66

Página 49

Em relação à estratégia do governo:

“Para os políticos, como a situação econômica é calamitosa, o raciocínio é
fala: “a gente não sabe muito bem então pegamos quem sai por cima”. Nós pré-reservamos
muitas doses de vacinas. O governo francês confiou exclusivamente em
recomendo as 2 vacinas de RNA : o galo gaulês coloca todos os seus ovos na mesma cesta. Em
menos até junho de 2021. ”(…)

Em relação à probabilidade de que uma vacina pode interromper a epidemia :

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.industriepharma.fr/covid-19-la-biotech-nantaise-valneva-signe-un-accord-record-avec-le-royaume-uni,112899
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/valneva-son-futur-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-lui-rapporter-gros
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2526586-vaccin-sanofi-un-calendrier-connu-un-milliard-de-dose-promises/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-l-institut-pasteur-developpe-un-vaccin-issu-de-celui-de-la-rougeole-20201023
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/valneva-son-futur-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-lui-rapporter-gros
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-l-institut-pasteur-developpe-un-vaccin-issu-de-celui-de-la-rougeole-20201023


Em relação à probabilidade de que uma vacina pode interromper a epidemia :

“Não se deve imaginar que a vacina vai resolver tudo isso nos primeiros dias de 2021. Inem estou convencido de que a vacina, seja ela qual for, em tal escala seja capaz
potencialmente estancando a epidemia ” .

- Efeitos colaterais conhecidos até o momento em relação à vacina Pfizer & BioNTech:

Em um relatório datado de 10 de dezembro de 2020 , a Food and Drug Administration (FDA) lista110

os potenciais efeitos colaterais da vacina Pfizer & BioNTech:

- Síndrome de Guillain-Barré
- Encefalomielite disseminada aguda
- Myélite transversal
- Encefalite / mielite / encefalomielite /
- Meningoencefalite / meningite /
- encefalopatia
- Convulsões / crises
- traço
- Narcolepsia e cataplexia
- Anafilaxia
- Infarto agudo do miocárdio
- Miocardite / péricardite
- Doença autoimune
- morte
- aborto espontâneo
- Outras doenças desmielinizantes agudas
- Reações alérgicas não anafiláticas
- Trombocitopenia
- Coagulação intravascular disseminada
- Tromboembolismo venoso
- Artrite e artralgia / dor nas articulações
- doença de Kawasaki
- Síndrome inflamatória multissistêmica em crianças
- Doença reforçada pela vacina 

https://reseauinternational.net/la-fda-enumere-les-effets-secondaires-potentiels-des-vaccins-covid-dont-la-110

morte / #
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- Ponto particular sobre a vacinação de crianças ou alunos em instituições de ensino:

Quanto ao possível estabelecimento, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da
Saúde em conjunto, campanha de vacinação obrigatória nas escolas
e escolas de ensino médio, devemos lembrar, que isso não é autorizado por lei, a fortiori no caso de o
representante legal não deu seu consentimento. 
 
Com efeito, no âmbito das discussões em primeira leitura no Senado, a respeito do projeto de lei
n ° 1481 para uma escola de confiança (Lei promulgada n ° 2019-791 de 26 de julho de 2019),
o governo apresentou a emenda nº 508 modificando o artigo 16 ter do projeto de lei (artigo111

final 53) redigido da seguinte forma:
 
"Artigo L. 541-1 do Código de Educação é suplementado por dois parágrafos com a seguinte redação:

Os médicos da educação nacional podem prescrever procedimentos de diagnóstico e, como um
produtos preventivos para a saúde. Um decreto fixa a lista e as condições de prescrição destes
procedimentos e produtos de saúde. Esses atos e produtos são reembolsados   pelos fundos de seguro
doença nas condições de cobertura previstas no código da segurança social.
"  Enfermeiras da educação nacional podem administrar a alunos ou estudantes
medicamentos não sujeitos a receita médica obrigatória. Excepcionalmente e no
protocolos de emergência, eles podem administrar medicamentos sujeitos a
prescrição médica obrigatória. Um decreto determina os termos de aplicação do
este parágrafo e estabelece as listas de medicamentos sujeitos e não sujeitos a receita médica
obrigatório que as enfermeiras da educação nacional possam administrar aos alunos e
alunos. "

Durante a sessão de discussão no dia 17 de maio de 2019 no Senado, o Ministro da Educação justifica
em particular esta modificação da seguinte forma, repetindo a apresentação da alteração :  112

“  Sr. Jean-Michel Blanquer, Ministro. Esta alteração tem um duplo propósito.
Em primeiro lugar, retoma o artigo 16 ter, introduzido em comissão, acrescentando
melhorias editoriais, a fim de esclarecer a estrutura para prescrições por médicos
educação nacional para determinados procedimentos e produtos de saúde.
(…)
Os atos em questão serão atos preventivos ou produtos, como um balanço
terapia da fala ou ortóptica, vacina , contracepção. Um decreto especificará a lista.
(…)
O objetivo do segundo parágrafo da alteração é garantir legalmente a administração
a alunos ou estudantes, pelos enfermeiros da educação nacional, de medicamentos não
sujeito à prescrição médica obrigatória, cuja lista será fixada por decreto.
Realizado a menos que indicado de outra forma por um médico ou tutores legais da criança ,
a administração supervisionada de certos medicamentos permite o rápido retorno às aulas ou
permite aliviar o aluno enquanto aguarda um atendimento adequado.
(…)
Finalmente, este parágrafo garante legalmente a administração por enfermeiras da educação
medicamentos nacionais sujeitos a receita médica obrigatória no âmbito de
protocolos, em particular o protocolo nacional de atendimento e emergência desenvolvido pela
Ministério da Educação Nacional com o Ministério da Saúde.
Assim, esta alteração tende a proteger de forma útil essas importantes atividades diárias para
a saúde e a educação dos alunos, respeitando o direito de oposição detido por
obviamente, os representantes legais da criança . É, portanto, uma alteração pragmática ”.

https://www.senat.fr/amendements/2018-2019/474/Amdt_508.html111

https://www.senat.fr/seances/s201905/s20190517/s20190517_mono.html#R16ter112
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No entanto, o artigo 16 ter do referido projeto, que se tornou o artigo 53 final, foi censurado pelo Conselho.
constitucional, pela decisão n ° 2019-787 DC de 25 de julho de 2019 (parágrafos 13 a 15 ) , conforme 113

sendo inconstitucional dado que este artigo não estava relacionado, mesmo
indiretamente, com o disposto no projeto de lei originalmente apresentado na sede da
A assembleia nacional.

Concluímos, portanto, que os médicos e enfermeiras da educação nacional não podem
nenhum caso legalmente administrar uma vacina a alunos ou estudantes, com ou sem o
consentimento do seu tutor legal.

Eles não podem, sob nenhuma circunstância, realizar atos médicos, como testes de PCR em alunos ou
estudantes ao contrário do que algumas reitoras parecem indicar pelo correio
recentemente.

***

Portanto, ao tentar obter doses de vacina, que são susceptíveis de criar um
perigo para os cidadãos franceses e tornando-os obrigatórios para todos, mesmo que apenas através do terror
e medo, quando os tratamentos médicos existem e são suficientes para curar a doença
covid-19, o executivo pode ser culpado de um ato de terrorismo e crimes contra a humanidade.
O executivo pode ser culpado de colocar em risco a pessoa e a saúde de outras pessoas.

As vítimas também poderiam buscar a culpa do médico vacinador por falha
informação, violação dos artigos 39 do Código de Ética Médica e aplicação dos artigos
223-1 e 223-8 do Código Penal.

***

CONCLUSÃO (I):

Esses atos, considerados como um todo, são qualificados como atos terroristas cometidos por uma gangue organizada e
crime contra a humanidade.

Estes atos são condenados pelo Código Penal e conforme previsto no artigo 422-6 do Código Penal e o
Artigos 213-1 e 213-3 do Código Penal, além das penas previstas para cada uma das contagens
acusação (prisão perpétua), os culpados de cometer atos de
terrorismo e crimes contra a humanidade terão seus bens confiscados.



https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161113
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II. APOLOGIA DO TERRORISMO PELA MÍDIA E CIENTISTAS
EM CONFLITO DE INTERESSES

• Princípios aplicáveis:

Artigo 421-2-5 do Código Penal:

“  O fato de provocar diretamente atos de terrorismo ou de fazer
a justificação destes atos é punida com cinco anos de prisão e multa de € 75.000.
As penas aumentam para sete anos de prisão e multa de € 100.000 quando o
fatos foram cometidos por meio de um serviço de comunicação pública online.

Quando os atos são praticados por meio da imprensa escrita ou audiovisual ou da
comunicação ao público online, as disposições específicas das leis que os regem
as matérias são aplicáveis   no que diz respeito à determinação dos responsáveis   ”.

Artigo R4113-110 do Código de Saúde Pública :

Informar o público sobre a existência de vínculos diretos ou indiretos entre profissionais
saúde e empresas ou estabelecimentos mencionados no artigo L. 4113-13 (de
empresas e estabelecimentos que produzem ou operam produtos para a saúde ou com
consultoria a organizações que trabalham nesses produtos) é feita, por ocasião da apresentação
deste profissional, seja por escrito quando se tratar de um artigo destinado à imprensa escrita
ou postado na internet, por escrito ou oralmente, no início de seu discurso, quando
é um evento público ou uma comunicação feita para a imprensa
audiovisual.

Artigo L4113-13 do Código de Saúde Pública:

"Membros das profissões médicas que têm vínculos com empresas e
estabelecimentos que produzem ou operam produtos de saúde ou com organizações de saúde
conselhos sobre esses produtos são necessários para tornar esses links conhecidos do público quando
expressar-se sobre os referidos produtos durante um evento público, uma aula
universidade ou ação de formação continuada ou educação terapêutica, no
imprensa escrita ou audiovisual ou por qualquer publicação escrita ou online

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029755573


imprensa escrita ou audiovisual ou por qualquer publicação escrita ou online.
As condições de aplicação deste artigo são fixadas por decreto do Conselho de Estado.

As violações às regras mencionadas no parágrafo anterior são puníveis com penalidades.
pronunciado pela ordem profissional competente ". 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• Aplicação aos fatos:

A grande mídia tem sido fundamental para espalhar o terror e o medo dentro do
População francesa.
Assim, incentivaram e colaboraram nas ações e medidas tomadas. Eles poderiam ser mantidos por
responsável . 114

Médicos e outros cientistas, que contribuíram para o terror sem revelar seus conflitos
interesses na mídia (lobistas de empresas farmacêuticas) poderiam ser legitimamente
responsabilizado.



https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA#&gid=1&pid=1114
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III. ATOS DE ABUSO E TORTURA / TRATAMENTO
INHUMANO PARA COM AS CRIANÇAS: CRIME CONTRA
HUMANIDADE

• Princípios aplicáveis   no direito penal a atos de violência física e / ou
psicológico:

Violência física:
A violência física é o uso de força ou violência contra uma criança,
de forma que ele seja ferido ou possa vir a se ferir: bater, morder, queimar, envenenar, usar drogas ou
incentivar o consumo de substâncias perigosas (álcool, tabaco, entorpecentes, etc.), sufocar , estrangular,
agitar, empurrar, afogar ... A violência contra as crianças não precisa ser
usuais ou repetidos para se enquadrarem no âmbito da lei.

A violência cometida contra crianças é severamente punida por lei.

Qualquer autoridade administrativa que apóie as medidas de saúde em questão provavelmente verá seu
responsabilidade envolvida.

Que lo eu digo 115

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA%23%26gid%3D1%26pid%3D1#&gid=1&pid=1


Vítima com menos de 15 anos
Violência (usual ou isolada) contra menor de 15 anos cometida por seu pai, seu
mãe, seus avós ou qualquer pessoa com autoridade sobre ele são punidos até:

• 30 anos de prisão quando resultaram na morte da vítima;
• 20 anos de prisão quando resultaram em invalidez permanente;
• 10 anos de prisão e multa de € 150.000 quando causarem lesões graves;
• 5 anos de prisão e multa de € 75.000 quando os ferimentos forem menos graves.

Vítima com mais de 15 anos
Violência (usual ou isolada) cometida contra menor com mais de 15 anos pelo pai ou
mãe são punidos até:

• 15 anos de prisão quando resultaram em invalidez permanente;
• 5 anos de prisão e multa de € 75.000, quando forem causa de lesões graves;
• 3 anos de prisão e multa de € 45.000 quando os ferimentos forem menos graves.

Violência psicológica:
A violência psicológica nunca é trivial, a fortiori quando a vítima é uma criança.
Segurança emocional e relacional estão entre as necessidades básicas da criança .

O que a lei diz
O código penal pune a violência qualquer que seja a sua natureza e pune-a com as mesmas penas.
entendida se é violência psicológica.

Les conséquences sur les victimes:
La maltraitance est toujours lourde de conséquences pour les enfants qui en sont victimes.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/115
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Les séquelles de la maltraitance ne sont pas seulement physiques : cicatrices ou douleurs, troubles
sensoriels, troubles du sommeil, perte de capacités, état de santé durablement dégradé, handicap,
voire décès prématuré. En effet, l’impact de la maltraitance sur le cerveau, sur la psychologie et sur
le développement des enfants est largement documenté, les professionnels allant jusqu’à parler de
psycho-traumatisme.

La maltraitance peut générer chez l’enfant des difficultés relationnelles, de la colère, de l’angoisse, ou
ainda em perigo. Em qualquer caso, esse estresse pode ter efeitos prejudiciais à saúde:

• "Perturbação do desenvolvimento do cérebro, particularmente no processamento de informações,
aumentando o risco de perturbações na atenção, emoções, cognição e
comportamento,

• desenvolvimento alterado do sistema de gerenciamento de estresse biológico, gerando um risco
aumento da ansiedade, depressão e problemas cardiovasculares, bem como outros problemas
saúde na idade adulta,

• risco significativo de dificuldades emocionais e interpessoais, incluindo níveis elevados
negatividade, controle de impulso pobre e transtornos de personalidade relacionados a

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/
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habilidades de baixa motivação, confiança e assertividade,

• habilidades de aprendizagem pobres e desempenho acadêmico, incluindo déficits em
funções de execução e regulação da atenção, baixo QI, dificuldade de leitura
e baixo nível de escolaridade. "

Quanto mais jovem a criança, mais dependente ela é de seu ambiente. Portanto, negligência
cometido no início da vida pode ter consequências muito graves no desenvolvimento de
a criança.

• Princípios aplicáveis   ao direito penal em matéria de crimes contra a humanidade:

Artigo 211-1 do Código Penal (Crimes contra a humanidade - Genocídio):

“Constitui um genocídio o fato, em execução de um plano concertado tendente à destruição total
ou parcial de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, ou de um grupo determinado a
com base em qualquer outro critério arbitrário, para cometer ou fazer com que seja cometido, contra
membros deste grupo, um dos seguintes atos: 
- dano intencional à vida; 
- lesões graves à integridade física ou mental; 
- submissão a condições de existência susceptíveis de resultar em destruição total ou parcial
do grupo ; 
(…) 
- transferência forçada de crianças. 
Genocídio é punido com prisão perpétua. 
Os dois primeiros parágrafos do artigo 132-23 relativos ao período de segurança são aplicáveis   ao
crime previsto neste artigo ”.

Artigo 212-1 do Código Penal (Crimes contra a humanidade - Genocídio):

“Também constitui crime contra a humanidade e é punível com pena de prisão criminal.
perpetuidade um dos seguintes atos cometidos na execução de um plano combinado contra um
grupo da população civil no contexto de um ataque generalizado ou sistemático:
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1 ° Ataque voluntário à vida ;
(…)
4 ° Deportação ou transferência forçada de população;
5 ° Prisão ou qualquer outra forma de privação séria de liberdade física
violação de disposições fundamentais do direito internacional;
6 ° Tortura;
(…)
11 ° Outros atos desumanos de caráter semelhante causando intencionalmente grandes
sofrimento ou lesões graves à integridade física ou mental.
Os dois primeiros parágrafos do artigo 132-23 relativos ao período de segurança são aplicáveis   a

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07
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crimes previstos neste artigo ”.

• Princípios aplicáveis   no direito internacional:

O Artigo 3 da Convenção sobre Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais
(Roma, 4 de novembro de 1950 e Protocolos Nos. 11 e 14) proíbe os Estados de praticar tortura, ou
submeter uma pessoa sob sua jurisdição a tratamento ou punição desumana , ou
degradante. Esta é uma das poucas disposições da Convenção que não inclui
d'exceptions.

“Artigo 3 - Proibição da tortura
Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratamentos ou penas desumanos ou degradantes ”.

A seção 15 é uma cláusula independente. Dá aos Estados Contratantes a possibilidade, em caso de
circunstâncias excepcionais, para derrogar, de forma limitada e supervisionada, da sua obrigação de
garantir certos direitos e liberdades protegidos pela Convenção.

No entanto, o artigo 15.º, n.º 2, protege certos direitos contra a aplicação de uma derrogação. De acordo com
redação desta disposição, diz respeito aos direitos garantidos por: Artigo 2 (direito à vida), exceto quanto ao
morte resultante de atos legais de guerra; artigo 3 (proibição da tortura e
tratamentos); Artigo 4 § 1 (proibição da escravidão e do trabalho forçado); e artigo 7 (sem penalidade
sem lei).

“Artigo 15 - Derrogação em caso de estado de emergência

1. Em caso de guerra ou de qualquer outra emergência pública que ameace a vida da nação,
A Parte Contratante pode tomar medidas derrogatórias às obrigações previstas no
esta Convenção, na medida em que a situação o exija e na condição de que estes
medidas não estão em contradição com outras obrigações decorrentes da lei
internacional.

2 A disposição anterior não autoriza qualquer derrogação ao artigo 2, exceto no caso de
morte resultante de actos lícitos de guerra e artigos 3.º, 4.º (n.º 1) e 7.º

3. Qualquer Alta Parte Contratante que exercer este direito de derrogação deverá manter o Secretário-Geral
do Conselho da Europa plenamente informado das medidas tomadas e das razões que as motivaram
inspirado. Deve também informar o Secretário-Geral do Conselho da Europa da data
a que essas medidas deixaram de estar em vigor e as disposições da Convenção
receba a inscrição completa novamente ".
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Além disso, a Convenção sobre os Direitos da Criança foi adotada pela Assembleia Geral de
Nações Unidas em 20 de novembro de 1989 e assinado pela França em 26 de janeiro de 1990 . Parlamento, por116

uma lei de 2 de julho de 1990 autorizou a ratificação ocorrida em 7 de agosto



1990. De acordo com o artigo 49 da Convenção, ela entrou em vigor na França em 6
Setembro de 1990.

• Conforme recordado pela circular n ° 2014-088 de 9 de julho de 2014 relativa ao regulamento interno
tipo departamental de creches e escolas primárias públicas (BO de l'Education
Nacional nº 28 de 10 de julho de 2014) , artigo 28 da Convenção sobre os Direitos de117

a criança fornece que:

"Os Estados Partes devem tomar todas as medidas apropriadas para garantir que a disciplina
a escola é aplicada de maneira compatível com a dignidade da criança como ser
humano e de acordo com esta Convenção ”.

Consequentemente, os regulamentos internos da escola devem especificar que "qualquer punição corporal ou
tratamento humilhante é estritamente proibido ”.

Os alunos devem ser protegidos de qualquer palavra ou comportamento degradante e respeitados em
sua singularidade. Além disso, devem se beneficiar de garantias de proteção contra qualquer tipo de violência
física ou moral (...) ".

• O artigo 36 da Convenção sobre os Direitos da Criança afirma que:

"Os Estados Partes devem proteger a criança contra todas as outras formas de exploração prejudiciais à
qualquer aspecto do seu bem-estar ”.

• O Artigo 37 da Convenção sobre os Direitos da Criança afirma que:

“Os  Estados Partes devem assegurar que:
a - Nenhuma criança será submetida a tortura ou a atos cruéis, desumanos ou
degradante ”(…).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) “O abuso infantil inclui todos
formas de abuso físico e / ou emocional, abuso sexual, negligência ou
tratamento negligente, ou exploração comercial ou outra, causando dano real ou
potencial para a saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade da criança no contexto
uma relação de responsabilidade, confiança ou poder . " 118

• Aplicação aos fatos:

A obrigação de usar máscara foi imposta às crianças pelo artigo 36 do decreto n ° 2020-1310 de
29 de outubro de 2020 prescrevendo as medidas gerais necessárias para lidar com a epidemia de
COVID-19 como parte do estado de emergência sanitária , bem como pelo Protocolo de Saúde de 26119

https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf116

https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo28/MENE1416234C.htm117

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/qu-118

is-child-abuse-

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143119
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Outubro de 2020 nas recomendações, emitidas pelo Ministério da Educação Nacional e
Juventude.

Esta medida leva à prática de atos de abuso e humilhação contra crianças
da França pelos seguintes motivos:

- A Sociedade Pediátrica Francesa, por um comunicado de imprensa datado de 27 de agosto de 2020 , confirma que:120

"  Nosso conhecimento sobre esse vírus melhorou muito, mesmo que persista
incertezas. Agora existe um consenso sobre o fato de que as crianças, e em particular as de
menos de 10 anos, não contribuem significativamente para a transmissão de COVID19. o
A transmissão entre crianças ou de crianças para adultos é muito rara. É o adulto
qual é o transmissor mais comum desta infecção. Também é muito
provável que uma criança exposta a um caso contaminante se torne menos infectada do que um adulto:
várias pesquisas relatadas mostram uma taxa de infecção muito menor em crianças,
em comparação com o observado em adultos.
Por fim, deve-se lembrar que mesmo quando são infectadas, as crianças costumam ser
assintomático.
As infecções pediátricas que requerem hospitalização são raras, representando 1% dos
todas as internações vinculadas ao COVID19 ”.

- A OMS e a UNICEF condicionam a possível decisão de impor a máscara de 6 anos a
vários fatores (condições cumulativas ) : 121

Na verdade, essas organizações recomendam que a decisão de usar uma máscara para
crianças de 6 a 11 anos é baseado nos seguintes fatores:

• Uma alta transmissão na área onde a criança reside
• A capacidade da criança de usar uma máscara de maneira correta e segura.
• Acesso às máscaras, bem como a possibilidade de lavá-las ou substituí-las em alguns

contextos (como escolas e creches)
• A supervisão adequada de um adulto e as instruções dadas à criança no porto e

remoção segura de máscaras
• Impacto potencial do uso da máscara na aprendizagem e no desenvolvimento

psicossocial, em consulta com professores, pais / responsáveis   e / ou provedores
saúde

• Os contextos específicos da criança ou as interações com outras pessoas
com alto risco de desenvolver doenças graves, como idosos
e aqueles com outras condições pré-existentes

- De acordo com muitos especialistas, o uso de máscara leva a : 122

‣ Angústia e fobia, distúrbios psicológicos,
‣ Perturbação do desenvolvimento (deficiências cognitivas), 
‣ Sistema imunológico enfraquecido, 
‣ Oxigenação reduzida do cérebro e do corpo como um todo, 

https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%20v2.pdf120

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%2520v2.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%252520v2.pdf


https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/qa-detail/121

qa-children-and-masks-related-to-covid-19

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html122
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‣ Desenvolvimento de doenças dermatológicas, 
‣ Maior vulnerabilidade a bactérias, vírus, fungos, estafilococos

provavelmente contido em máscaras usadas incorretamente,
‣ Maior presença de hormônio do estresse no sangue . 123

Além da obrigação de usar máscara, o fato de ter imposto o terror às famílias na França
e isolar os filhos de seus parentes, incutindo neles a ideia de que são um perigo para seus
família e um processo totalmente criminal, susceptível de deixar graves consequências psicológicas.

CONCLUSÃO (III) :

Atos de maus-tratos e humilhações proibidos pelo Código Penal foram cometidos contra
crianças da França.
Atos qualificadas como crime contra a humanidade, afetando física, mental e
a moral das crianças e, de modo mais geral, o seu bem-estar foram cometidos na França.

Por meio de medida provisória, emitida em 3 de dezembro de 2020 (n ° 446681, 446693,
446701,446706,446711,446713,446714,446717,446718,446721,446725,446726,446771,446919,
446950,446973,447068,447101,447108,447117,447136,447149,447178), o Conselho de Estado
considera que o uso de máscara tornada obrigatória para crianças a partir dos 6 anos não afeta
o melhor interesse das crianças.

Esta decisão foi tomada sem instrução, sem comunicação dos pedidos dos pais ao
governo, sem audiência.

Para o Conselho de Estado:

“Se os pais afirmam que a máscara pode promover dificuldades de aprendizagem,
esta circunstância não pode ser vista como afetando desproporcionalmente os interesses de
criança, dada a natureza ainda muito recente da sua implementação .

Os pedidos indicam os riscos que o uso de máscara criaria para a saúde da criança. O HCSP
observa, por sua vez, (...) que não há contra-indicação real ao uso de máscara em crianças
mais de três anos. Ele estima que o risco de hipercapnia induzida pelo uso prolongado de uma máscara
parece não ter repercussões respiratórias ou neurológicas e que, se, em crianças com
patologia respiratória grave, o aumento do trabalho respiratório através da máscara pode resultar em
desconforto, seu estado de saúde os expõe a formas graves de Covid-19 e usar uma máscara é um
medidas essenciais para protegê-los.  "

***
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Dr. Eugen Janzen, pediatra: realizou diagnósticos médicos com exames de sangue (estudo123
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ANEXO 1 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APÊNDICE 2

Declaração de Harvey A. Risch, MD, Professor PhD de Epidemiologia, Escola de Saúde Pública de
Yale

Senadores e colegas: Obrigado por organizar esta audiência. Todos nós entendemos a doença
endêmica que enfrentamos, que devemos enfrentá-la de frente e não
esconda-o na esperança de que desapareça. Eu gostaria de lhe dar meu ponto de vista.

Em maio deste ano, descobri que os resultados de estudos sobre um medicamento sugeriam o tratamento
o Covid, a hidroxicloroquina, foram distorcidos pelo que eu pensei na época ser um relatório
desleixado. O Dr. McCullough disse-nos como a doença de Covid progride em fases, desde
florida pneumonia replicação viral através do ataque a vários órgãos. Replicação
viral é uma condição ambulatorial, mas a pneumonia que enche os pulmões com resíduos do
O sistema imunológico é hospitaleiro e pode ser fatal. Nós também ouvimos
dizem que cada fase, cada aspecto patológico da doença, deve ter seus próprios tratamentos
que se aplicam aos seus próprios mecanismos biológicos. Então, eu estava francamente
espantado que estudos de tratamento hospitalar foram apresentados como aplicáveis   a
pacientes ambulatoriais, violando o que aprendi na faculdade de medicina sobre como tratar
os pacientes.

Estamos finalmente começando a entender por que, nos últimos seis meses, nosso
pesquisas do governo investiram bilhões de dólares no desenvolvimento de
medicamentos patenteados e vacinas caras, mas quase nada em tratamento ambulatorial

i í i i i li h d t t l d i Nã é f lt



no início, a primeira linha de resposta para controlar a pandemia. Não é que nos falte
candidatos a drogas no estudo, tínhamos uma série de agentes promissores. Mas eu

acreditam que a confusão precoce entre doenças hospitalares e ambulatoriais tornou possível
concluir que o tratamento ambulatorial da doença foi estudado e considerado
ineficaz. Essa premissa ilógica levou-me a examinar as evidências da eficácia dos tratamentos.
ambulatório.

Repito: estamos examinando as evidências para o tratamento precoce de pacientes ambulatoriais.
risco para prevenir hospitalização e mortalidade. Isso é tudo. O tratamento deve começar dentro de
por cerca de cinco dias após o início dos sintomas. Tratamento de pacientes idosos ou
sofrendo de doenças crônicas, como diabetes, obesidade, doenças cardíacas,
doença pulmonar, doença renal, doença do sistema imunológico, sobreviventes de doenças
câncer, etc. Estas são as pessoas com maior probabilidade de morrer de Covid, e essas são as que têm
a maioria precisa de proteção. Procurei obter os relatórios de todos os estudos em todos
Medicamentos para o tratamento precoce de pacientes ambulatoriais de alto risco. Eu assisto o
literatura diariamente. E o que descobri é realmente notável. O que eu observei,
é que, apesar dos relatórios positivos sobre uma série de drogas, todos os estudos sobre
uso ambulatorial de um medicamento, hidroxicloroquina, com ou sem agentes
apoio, tem mostrado uma vantagem substancial na redução do risco de hospitalização
e mortalidade.

Esses estudos se enquadram em dois tipos principais. O primeiro é um ensaio clínico randomizado em
duplo cego, e o segundo é um ensaio não randomizado, mas ainda controlado. Você ouviu
várias figuras do governo e cientistas dizem que ensaios clínicos randomizados
são a forma mais forte de evidência. Muitas dessas pessoas também disseram que
Os ensaios clínicos randomizados são a única forma confiável de evidência. Há alguma verdade nestes
afirmações, mas também há muitas mentiras. Sabemos, por exemplo, que o grande
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a maioria dos medicamentos usados   para tratar doenças cardíacas foi estabelecida por meio de ensaios
não randomizado. Remédios para baixar o colesterol eram amplamente usados   antes mesmo
ensaios randomizados não são realizados. Azitromicina, o antibiótico mais comumente usado
em crianças, não foi estabelecido por ensaios randomizados. A ideia de que apenas ensaios randomizados
fornecer evidências confiáveis   é uma noção simplista que pode parecer boa na teoria, mas o
comparação entre ensaios randomizados e não randomizados é algo que de fato tem sido
amplamente estudado na literatura médica. Sou epidemiologista porque, embora goste
teorias biológicas, eu as desenvolvo o tempo todo para estudar como a natureza funciona, mas
é a partir de dados empíricos humanos que aprendemos como
na verdade, natureza.

E temos enormes quantidades de dados empíricos para mostrar que os ensaios
os ensaios randomizados e os correspondentes não randomizados fornecem as mesmas respostas. Dr. Tom
Frieden, ex-diretor do CDC, escreveu um longo ensaio no New England Journal of
Medicina mostrando que ensaios não randomizados podem fornecer bastante
convincente, especialmente quando feito com cuidado para explicar as razões para
quais pacientes receberam os medicamentos e, principalmente, quando as circunstâncias são tais que
o custo de espera por ensaios randomizados envolve doenças significativas e mortalidade, pois
aqueles que vimos este ano. Mas o ensaio do Dr. Frieden, embora oficial, não
fornece apenas instantâneos de evidências empíricas para suas observações. A verdadeira prova
vêm de uma meta-análise realizada pelo Cochrane Library Consortium, um



Organização internacional britânica formada para organizar os resultados da pesquisa médica
para facilitar as escolhas baseadas em evidências sobre as intervenções de saúde. o
Os pesquisadores da Cochrane analisaram o que envolve dezenas de milhares de comparações entre
ensaios randomizados e suas contrapartes não randomizadas e descobriram que ambos os tipos
estudos chegaram a conclusões praticamente idênticas. Esta é a prova real de que o bom
ensaios não randomizados têm evidências tão importantes quanto os ensaios
randomizado. Grandes quantidades de evidências empíricas consistentes são evidências, não
suposições plausíveis, mas simplistas, não importa quem as diga.

Então, o que descobri sobre o uso precoce de hidroxicloroquina em pacientes
pacientes ambulatoriais de alto risco? A primeira coisa é que a hidroxicloroquina é extremamente segura.
O bom senso nos diz que uma droga que foi usada com segurança por 65 anos por centenas de
milhões de pessoas em dezenas de bilhões de doses em todo o mundo, prescritas sem
eletrocardiograma de triagem de rotina, administrado a adultos, crianças, mulheres
mulheres grávidas e lactantes, devem ser seguras quando usadas na fase inicial de replicação
doença viral que, nesta fase, é semelhante a um resfriado ou gripe. Na verdade, um estudo
conduzido por pesquisadores da Universidade de Oxford mostrou que em 14 grandes bancos de dados
registros médicos internacionais de pacientes idosos com artrite reumatóide, não
diferença significativa foi observada em todas as causas de mortalidade para os pacientes
que usaram ou não usaram hidroxicloroquina. Os investigadores de Oxford também examinaram
arritmias cardíacas e não encontraram aumento para os usuários
de hidroxicloroquina. Este aumento foi observado em mais de 900.000 usuários
de hidroxicloroquina. Esta questão é discutida em detalhes em meu artigo publicado em
o American Journal of Epidemiology em maio. Hoje, o FDA postou 1º de julho em seu site
web um alerta sobre o uso de hidroxicloroquina em pacientes ambulatoriais,
mas podemos discutir isso mais tarde; o FDA não teve evidências sistemáticas em
ambulatoriais e extrapolados erroneamente de pacientes internados para ambulatoriais, resultando em
que eu disse anteriormente não era válido.

Sobre estudos do uso precoce de hidroxicloroquina em pacientes ambulatoriais
em alto risco, cada um deles, e agora há sete, mostrou benefício significativo:
636 pacientes ambulatoriais em São Paulo, Brasil; 199 pacientes em clínica em Marselha, França; 717
pacientes por meio de uma grande rede de HMOs no Brasil; 226 pacientes em lares de idosos em Marselha;
1.247 pacientes ambulatoriais em New Jersey; 100 pacientes em instituições de longa permanência
em Andorra (entre França e Espanha); e 7.892 pacientes em toda a Arábia Saudita. Todos esses
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estudos enfocam o tratamento precoce de pacientes ambulatoriais de alto risco e todos mostraram
uma redução de aproximadamente 50% ou mais em hospitalizações ou mortes. O estudo saudita foi um
estudo nacional e mostrou uma redução de 5 vezes na mortalidade para hidroxicloroquina mais
zinco versus zinco sozinho. Nem uma única arritmia cardíaca fatal foi relatada entre estes
milhares de pacientes, atribuíveis à hidroxicloroquina. Estes são ensaios não randomizados, mas
controles que foram publicados.

Agora também sabemos que todos os ensaios clínicos randomizados e ambulatoriais deste
anos juntos mostram um benefício estatisticamente significativo. Esses seis estudos cobriram
geralmente em pacientes muito mais jovens, dos quais apenas uma fração estava em alto risco,
de modo que, individualmente, eles tiveram poucas hospitalizações ou mortes para serem
estatisticamente significativo. Mas todos eles sugeriram riscos menores com o uso de
hidroxicloroquina, e quando foram analisados   juntos em uma meta-análise, como o meu
colegas e eu descobrimos que esse risco mais baixo foi estatisticamente significativo em



colegas e eu descobrimos que esse risco mais baixo foi estatisticamente significativo em
todos os estudos.

Passamos os últimos seis meses com políticas governamentais formais e
alerta contra tratamento ambulatorial precoce, com investimentos significativos
governo em vacinas e novos tratamentos caros que ainda não foram
comprovado e quase nenhum suporte para medicamentos baratos, mas úteis, e um quarto de milhão
Americanos morreram por causa dessa abordagem mal administrada. Mesmo com novas vacinas promissoras,
não temos praticamente nenhuma informação sobre sua eficácia em idosos e idosos
risco, no qual as vacinas contra vírus respiratórios são reconhecidamente pouco eficazes;
levará vários meses até que estejam amplamente disponíveis; e não sabemos
quanto tempo a imunidade à vacina vai durar, ou mesmo se as vacinas vão funcionar
cepas mutantes do vírus que estão aumentando. Como já disse muitas vezes, o
evidência dos benefícios da hidroxicloroquina usada em um estágio inicial em pacientes
pacientes ambulatoriais de alto risco são extremamente fortes, e as evidências de seus efeitos prejudiciais são igualmente
sólido. Este corpo de evidências claramente supera a evidência para os riscos / benefícios de
remdesivir, anticorpos monoclonais ou o bamlanivimabe difícil de usar que o FDA possui
aprovado para autorizações de uso de emergência, embora negue a autorização de uso
hidroxicloroquina de emergência. Este flagrante padrão duplo para hidroxicloroquina deve ser
imediatamente derrubado e seu pedido de autorização de uso de emergência aprovado. É assim
que vamos estabelecer o caminho para o tratamento ambulatorial precoce e reduzido
mortalidade significativa. Obrigado.
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APÊNDICE 3

Coronavírus na Sicília, diagnóstico falso. Codacons denuncia:
"Amostras não validadas sem valor de diagnóstico".

SICÍLIA - Um comunicado à imprensa vem diretamente da Codacons e o publicamos na íntegra aqui-
abaixo, que lança luz sobre uma questão denunciada por alguns cientistas renomados
internacional. "As amostras Covid-19 não são validadas e não têm valor diagnóstico".

“Os dados subjacentes às proclamações de emergência da Covid-19 podem ser totalmente não confiáveis.
Diagnóstico de Covid-19 usando 78 esfregaços diferentes, nenhum dos quais foi validado, avaliado e autorizado
de antemão, e cuja insegurança foi mesmo certificada pela Comissão Europeia e pelo Instituto
saúde superior.

Isso foi relatado pelos Codacons e pela Associação Italiana pelos Direitos dos Pacientes - artigo 32, com
uma queixa apresentada a nove promotores públicos na Sicília (Palermo, Catania, Syracuse, Ragusa, Caltanissetta,
Enna, Agrigento, Trapani e Messina), solicitando investigações adequadas para os crimes de fraude,
fraude agravada para obtenção de fundos públicos, falsa ideologia e homicídio culposo.

Com uma declaração conjunta, Dr. Fabio Franchi Medico, especialista em doenças infecciosas em virologia, Dr.
Antonietta Gatti, cientista especialista em nanopatologia, Dr. Stefano Montanari, farmacêutico, pesquisador
cientista e nanopatologista e prof. Stefano Scoglio, cientista pesquisador candidato ao Prêmio Nobel
da Medicina 2018, todos na qualidade de especialistas e pesquisadores científicos, no que se refere ao uso
os chamados testes Covid-19 (que estão no centro da atual gestão do estado de emergência ligado ao problema conhecido
da Covid-19), constatou que os resultados do teste não são confiáveis   e que "continuam a
usar testes para obter dados para determinar as declarações de um estado de emergência,
quarentenas individuais ou coletivas, e para impor restrições e fechamentos, de escolas para
empresas e famílias, praticamente não tem base científica.

Em particular, segundo o professor Stefano Scoglio, que coordenou a pesquisa e realizou o estudo, “os testes
Covid-19 produz até 95% de falsos positivos: certificado pelo Higher Institute of Health ".

Isso significa que, até o momento, não existe um marcador específico para o vírus e, portanto, nenhum padrão.
permitindo a coleta de amostras confiáveis.

Em essência, o swab Covid-19, faríngeo ou nasal, não teria valor diagnóstico.

Uma grande empresa pode estar se escondendo atrás do grande número de amostras (falsamente) positivas
hospitaleiro. Segundo as palavras do ex-chefe da proteção civil Guido Bertolaso, os hospitais não são
não privar pacientes com Covid devido aos altos subsídios concedidos para hospitalização.

Codacons Sicília e artigo 32 da AIDMA - Associação Italiana dos Direitos dos Pacientes - afirma o Sr. Bertolaso.
Carmelo Sardella com a denúncia - requer, portanto, a apreensão probatória dos swabs
A Covid-19 presente no território, para realizar uma adequada perícia nos diversos ensaios em
circulação para verificar a validade do instrumento de swab para diagnosticar SARS-
CoV-2, identificar dispositivos falsificados colocados ilegalmente no mercado, verificar se os testes são
usado de forma consistente com o uso pretendido e para garantir a conformidade com todas as outras condições
validade dos testes ".

Newssicilia.it -   17.11.2020 (tradução DeepL)

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-
zaragatoas-não-validado-e-sem-valor de diagnóstico / 615489 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APÊNDICE 4

O "  Código de Nuremberg  " é uma lista de dez critérios contidos no julgamento do julgamento de
Médicos de Nuremberg (dezembro de 1946 - agosto de 1947)

1 O consentimento voluntário do sujeito humano é absolutamente essencial. Isso significa que a pessoa
em causa deve ter capacidade legal para consentir; que deve ser colocado em posição de exercer
liberdade de escolha, sem intervenção de qualquer elemento de força, fraude, constrangimento,
engano, engano ou outras formas dissimuladas de coerção ou coerção; e que ela deve
ter conhecimento e compreensão suficientes do que isso implica, de modo que
permitir que uma decisão informada seja feita. Este último ponto exige que, antes de aceitar um
decisão positiva do sujeito de teste, é-lhe dado conhecimento: a natureza, a duração e o propósito de
experiência; os métodos e meios pelos quais será realizado; todos os inconvenientes e riscos
isso pode ser razoavelmente esperado; e as consequências para sua saúde ou pessoa, que
poderia acontecer como resultado de sua participação no experimento. A obrigação e o
responsabilidade de avaliar a qualidade do consentimento recai sobre cada pessoa que toma
a iniciativa de, direciona ou trabalha a experiência. É uma obrigação e uma responsabilidade
pessoal que não pode ser delegado impunemente;

2 A experiência deve ser tal que produza resultados benéficos para o bem da sociedade,
impossível de obter por outros métodos ou meios de estudo, e não aleatório ou supérfluo por
natureza;

3 - O experimento deve ser construído e baseado em resultados de experimentos com animais.
e conhecimento da história natural da doença ou outro problema sob investigação, que os resultados
justificativa esperada para a realização do experimento;

4 - O experimento deve ser realizado de forma que todo sofrimento e dano sejam evitados,
físico e mental, não necessário;

5 Nenhum experimento deve ser realizado quando há uma razão a priori para acreditar que a morte ou
lesões incapacitantes ocorrerão; exceto, talvez, naqueles experimentos onde os médicos
os experimentadores também servem como sujeitos;

6 O nível de risco a ser assumido nunca deve exceder o da importância humanitária do
problema a ser resolvido pela experiência;

7 Devem ser tomadas medidas e os meios fornecidos para proteger o sujeito de teste contra
eventualidades, ainda que leves, de ferimentos, enfermidades ou morte;

8 Os experimentos devem ser realizados apenas por pessoas cientificamente qualificadas. a maioria
Um alto grau de competência profissional deve ser exigido ao longo da experiência, de todos aqueles
que dirigem ou participam dela;

9 No decorrer do experimento, o sujeito humano deve estar livre para encerrar o experimento.
se ele atingiu o estado físico ou mental em que a continuação da experiência lhe parece



impossível;

10. No decorrer do experimento, o cientista responsável por ele deve estar pronto para interrompê-lo em
a qualquer momento, se ele foi levado a acreditar - no exercício de boa fé, da competência do
alto nível e julgamento cuidadoso que são exigidos dele - apenas uma continuação da experiência
pode resultar em ferimentos, incapacidade ou morte para o assunto de teste.
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