10 FACTOS POUCO CONHECIDOS SOBRE O PROGRAMA DE
VACINAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Tradução: https://parentsagainstmandatoryvaccinesdotnet.wordpress.com/ten-little-known-facts/

1) A 'ciência' sobre vacinas está por estabelecer
Há muitos estudos científicos revistos por pares que expõem o perigo das vacinas, bem como o "mito da imunidade
colectiva". [Ver o International Medical Council on Vaccination.] Há provas do Centre for Disease Control (CDC)
ocultar intencionalmente informação dos profissionais de Saúde Pública, médicos, legisladores e do público e geral.
[Ver: Health Hazards of Disease Prevention, Deadly Immunity by Robert Kennedy, Jr., Science for Sale by Dr David
Lewis, Red Ice Creations interview with researcher scientist Dr. Brian Hooker.]
2) Estudo da Harvard conclui "drogas seguras e eficazes" são um mito
Em 2013, um Estudo da Harvard, expôs a epidemia de corrupção nas agências governamentais devido à influência e
dinheiro da indústria farmacêutica. [Ver: Institutional Corruption of Pharmaceuticals and the Myth of Safe and
Effective Drugs]
3) Todos os participantes em programas de vacinação estão isentos de responsabilidade
Aqueles que fazem, compram e administram vacinas têm estado sempre isentos de responsabilidade, no caso de
ocorrerem lesões, doenças ou até a morte. Não há qualquer incentivo para garantir vacinas seguras, ou até
eficazes. [Ver: Supreme Court decision Bruesewitz versus Wyeth]
4) Nunca foi dada uma divulgação completa a pacientes e a pais
As bulas das vacinas são intencionalmente substituídas como estímulo de vendas criado pelo CDC e a Academia
Americana de Pediatria (AAP) que falsamente apregoa os benefícios das vacinas e esconde a verdade sobre os seus
riscos para a saúde, incluindo convulsões, negando aos pais/pacientes a divulgação da informação completa. [Ver:
documento de Recusa de Vacinar da AAP.]
5) As recomendações sobre vacinação do CDC não são baseadas na ciência
O calendário de vacinação foi estabelecido pelo CDC e são promovidos por departamentos de Saúde Pública, a AAP e
várias organizações. As recomendações do CDC sobre vacinas não são baseadas na ciência, uma vez que muitos dos
seus relatórios foram alterados para esconder informação pertinente e danosa. [Ver: ex-cientista do CDC Dr. David
Lewis' book Science for Sale]
6) CDC é uma empresa privada com fins lucrativos 'fazendo negócio'
O CDC não é uma organização governamental de defesa da saúde. É uma empresa listada em Dun e Bradstreet com
Sede no ESTADO DA GEORGIA, com fortes ligações à indústria farmacêutica. Portanto, as suas recomendações são
influenciadas pela saúde 'fiscal' da sua empresa.
7) Instituições de Saúde Pública são empresas privadas com fins lucrativos 'fazendo negócio'
Os registos médico-clínicos são frequentemente revistos pelos departamentos de Saúde Pública do Estado, que são
igualmente empresas com fins lucrativos listadas em Dun e Bradstreet, que recebem uma compensação monetária
do CD por desempenharem essa função. Portanto, as recomendações e acções dos departamentos de Saúde Pública
são influenciados pela saúde 'fiscal' da sua própria empresa.
8) Academia Americana de Pediatria é uma empresa privada com fins lucrativos 'fazendo negócio'
A ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRIA não é uma organização de defesa da saúde. É uma associação de
comércio/empresa (listada em Dun e Bradstreet) com Sede no ESTADO DE ILLINOIS, cuja compensação monetária
dos fabricantes de vacinas contribui para a saúde 'fiscal' da sua empresa.
9) Médicos ganham mais dinheiro por cada criança 'totalmente vacinada'
Os médicos (que são intencionalmente desinformados pelo CDC e pela indústria farmacêutica, e que não podem ser
processados por danos relativos a vacinas) têm taxas de reembolso de seguro mais elevadas por crianças 'totalmente
vacinadas'.
10) Lucros, não ciência, motiva a obrigação de vacinar
LEGISLADORES para o ESTADO criaram estatutos corporativos exigindo determinadas vacinas para aceder a
instituições de ensino. Como os LEGISLADORES não têm competência médica e podem ser facilmente influenciados
pelos lobbies da indústria farmacêutica e/ou o CDC INC, os seus estatutos não são cientificamente motivados. [Ver
farmacêutica reformada e lobbist Kristine Severyn Profits, Not Science, Motivate Vaccine Mandates]
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