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“Dr. Joseph Goebbels escreveu que 'uma mentira contada uma vez
permanece uma mentira, mas uma mentira contada mil vezes torna-se
verdade." Tragicamente para a humanidade, existem muitas, muitas
inverdades emanando de Fauci e seus asseclas. RFK Jr. expõe décadas de
mentiras.”

—Luc Montagnier, ganhador do Nobel

“Bobby Kennedy é uma das pessoas mais corajosas e intransigentemente
honestas que já conheci. Algum dia ele receberá crédito por isso. Enquanto
isso, leia este livro.”

—Tucker Carlson

“Ao longo da história, o medo foi usado para manipular e controlar as
populações. Em uma democracia, temos o privilégio e a responsabilidade
de questionar as coisas que somos encorajados a temer. Robert F. Kennedy
Jr. oferece algo negado à maioria dos americanos nos últimos anos: a
oportunidade de ouvir mais de uma perspectiva. Você pode aceitar ou
rejeitar as novas informações neste livro - mas pelo menos ouça. ”

—Gavin de Becker, autor do best-seller The Gift of Fear

“Como advogado, Robert F. Kennedy Jr. enfrentou as corporações mais
poderosas do mundo e as responsabilizou por prejudicar as pessoas e o



meio ambiente. Essas empresas negaram qualquer irregularidade - mas vez
após vez, juízes e júris foram persuadidos de que a posição de Kennedy era
a certa. As informações [dele] sempre devem ser consideradas e concordar
ou discordar, todos nós aprendemos ouvindo ”.

—Tony Robbins, autor de best-seller

“Bobby Kennedy e eu discordamos notoriamente sobre muitos aspectos dos
debates atuais em torno da Covid e das vacinas. Também discordamos sobre
o Dr. Fauci. Mas eu sempre aprendo quando leio ou ouço a opinião de
Bobby. Portanto, leia este livro e questione suas conclusões. ”

—Alan Dershowitz

“O livro de Kennedy prova sem sombra de dúvida o que muitos americanos
aprenderam sobre Fauci: que ele sufocou o debate aberto ao ponto de
estagnação total da ciência biomédica.”

—James Lyons-Weiler, cientista de pesquisa biomédica

“Se você já se perguntou por que tantos bons cientistas e médicos foram
silenciados por descobertas que não se encaixam na narrativa da grande
indústria farmacêutica, não procure além do tour de force exposé de
Anthony Fauci de Robert F. Kennedy Jr. ”

—Christiane Northrup, MD, ex-professora clínica assistente de obstetrícia /
ginecologia da University of Vermont College of Medicine

“Achei que tinha entendido o que estava acontecendo com um ponto de
vista interno. . . Mas o que este livro documenta claramente são as forças
mais profundas e a corrupção governamental generalizada e sistêmica que
nos levaram a este ponto. . . . ”

—Robert W. Malone, MD, virologista, imunologista, biólogo molecular

“Se você tem interesse em mergulhar fundo na história de mais de 100 anos
que levou à pandemia de COVID-19, The Real Anthony Fauci é uma leitura
absolutamente obrigatória. Além de expor Fauci, o livro revela a complexa
teia de conexões entre Gates e Big Pharma e muitos dos atores mais
importantes que foram responsáveis por buscar implementar a tirania global
e lucrar enormemente com a propaganda por trás das injeções, máscaras e
bloqueios de COVID . ”



—Dr. Joseph Mercola, fundador da Mercola.com

“[E] seu livro revela a surpreendente e distorcida verdade sobre um homem
(Fauci) e uma instituição corrupta (NIH) que traiu a humanidade a cada
passo para obter lucros e poder. Se o povo americano conhecesse a verdade
que está documentada aqui, estaria marchando aos milhões, exigindo
processos criminais de todos os que são cúmplices ”.

—Mike Adams, fundador da NaturalNews.com

“É impossível ler o livro de Kennedy sobre Anthony Fauci sem seu queixo
cair no chão. . . . É uma história chocante de ganância, corrupção e
imperícia nos mais altos escalões do governo. Assim que os americanos
acordarem de sua breve paixão pela tirania médica, este pequeno Josef
Stalin da medicina entrará para a história como o servidor do governo mais
corrupto do país ”.

—Rob Schneider

“A história de RFK Jr. sobre o fracasso de Fauci como coordenador do
governo para a AIDS é um prólogo altamente perturbador de seu mandato
no COVID como chefe do NIAID. Então, quem é o Dr. Fauci no final das
contas? A medicina americana realmente se tornou uma raquete, tão
corrupta quanto uma organização mafiosa? . . . RFK Jr. escreveu um livro
forte, forte. ”

—Oliver Stone, premiado diretor, produtor e roteirista

“Ao ler o livro de Kennedy, pensei que deveria ocorrer uma investigação
criminal discreta e completa sobre Fauci. . . . Isso trouxe de volta memórias
de esquemas criminais de manipulação de licitações conduzidos pelo Crime
Organizado. ”

—Mike Campi, ex-agente do FBI e coordenador aposentado da seção de
Crime Organizado da Divisão de Nova York

“RFK Jr. é um defensor incansável dos direitos dos americanos de serem
informados sobre suas escolhas médicas e tem estado na frente ao nos
alertar sobre os perigos de uma indústria farmacêutica fora de controle”.

—Naomi Wolf, autora do best-seller The Beauty Myth, Give Me Liberty e
Outrages

http://mercola.com/
http://naturalnews.com/


“As revelações neste livro são perturbadoras e chocantes, expondo como
nosso sistema político e agências governamentais podem ser
comprometidos e como a grande mídia está sendo usada para manipular e
controlar nossa existência cotidiana. . . . ”

—Randy Jackson, premiado músico e produtor
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ações são universalmente apoiadas por cientistas ou que ele de alguma
forma representa a ciência e a medicina.



Ao contrário, muitos cientistas e acadêmicos renomados em todo o mundo
se opõem ao bloqueio e a outros aspectos da gestão da pandemia do Dr.
Fauci. Eles incluem ganhadores do Nobel e outros cientistas ilustres,
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NOTA DA EDITORA

Problemas científicos e morais complexos não são resolvidos por meio da
censura de opiniões divergentes, exclusão de conteúdo da Internet ou
difamação de cientistas e autores que apresentam informações desafiadoras
aos detentores do poder. A censura, em vez disso, leva a uma maior
desconfiança tanto das instituições governamentais quanto das grandes
corporações.

Não há ideologia ou política em apontar o óbvio: erros científicos e erros de
política pública ocorrem - e podem ter consequências devastadoras. Erros
podem resultar de análise falha, pressa, arrogância e, às vezes, corrupção.
Seja qual for a causa, as soluções vêm de exploração, introspecção e revisão
constante de mente aberta.



Idealmente, a ciência e as políticas públicas nunca são estáticas. São um
processo, uma colaboração, um debate e uma parceria. Se pessoas
poderosas desafiadas por este livro alegarem que ele contém informações
incorretas, nossa resposta é simplesmente esta: diga-nos onde você acredita
que algo está incorreto, apresente seus melhores argumentos e ofereça o
melhor suporte disponível para esses argumentos. Encorajamos e
convidamos o diálogo, a crítica, o envolvimento - e todas as sugestões serão
ouvidas e consideradas.

Como The Real Anthony Fauci está sendo publicado em meio a eventos
que se desenrolam rapidamente e como a censura e a supressão de
informações estão em andamento, é melhor abordar este livro como um
documento vivo. Quando novas informações emergem que podem adicionar
ou melhorar as milhares de referências e citações neste livro, atualizações,
notas adicionais e novas referências serão fornecidas por meio do código
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INTRODUÇÃO

“O primeiro passo é desistir da ilusão de que o objetivo principal da
pesquisa médica moderna é melhorar a saúde dos americanos de forma mais
eficaz e eficiente. Em nossa opinião, o objetivo principal da pesquisa clínica
financiada comercialmente é maximizar o retorno financeiro do
investimento, não na saúde. ”

—John Abramson, MD, Harvard Medical School

Escrevi este livro para ajudar os americanos - e cidadãos de todo o mundo -
a compreender as bases históricas do cataclismo desconcertante que
começou em 2020. Nesse único annus horribilis, a democracia liberal
efetivamente entrou em colapso em todo o mundo. Os próprios reguladores
governamentais de saúde, eminências de mídia social e empresas de mídia
em que as populações idealistas confiavam como defensores da liberdade,
saúde, democracia, direitos civis e políticas públicas baseadas em
evidências pareciam girar coletivamente em um ataque certeiro contra a
liberdade de expressão e as liberdades pessoais .

De repente, essas instituições de confiança pareciam estar agindo em
conjunto para gerar medo, promover a obediência, desencorajar o
pensamento crítico e conduzir sete bilhões de pessoas para marchar em uma
única melodia, culminando em experimentos de saúde pública em massa
com uma tecnologia nova, mal testada e mal licenciada tão arriscado que os
fabricantes se recusaram a produzi-lo, a menos que todos os governos da
Terra os protegessem de qualquer responsabilidade.

Em todas as nações ocidentais, cidadãos em estado de choque
experimentaram todas as táticas usadas do crescente totalitarismo -
propaganda em massa e censura, a promoção orquestrada do terror, a
manipulação da ciência, a supressão do debate, a difamação da dissidência e
o uso da força para prevenir o protesto. Os objetores de consciência que
resistiram a essas intervenções médicas indesejáveis, experimentais e de



responsabilidade zero enfrentaram iluminações orquestradas a gás,
marginalização e bodes expiatórios.

A vida e o sustento dos americanos foram destruídos por uma série de
ditames draconianos impostos sem aprovação legislativa ou revisão judicial,
avaliação de risco ou citação científica. As chamadas Ordens de
Emergência fecharam nossos negócios, escolas e igrejas, fizeram intrusões
sem precedentes na privacidade e interromperam nossas relações sociais e
familiares mais preciosas. Cidadãos de todo o mundo foram obrigados a
permanecer em suas casas.

De pé no centro de todo o caos, com sua mão confiante no leme, estava uma
figura dominante. Como o rosto público de confiança da resposta do
governo dos Estados Unidos à COVID, o Dr. Anthony Fauci definiu esse
curso perigoso e vendeu ao público americano um novo destino para nossa
democracia.

Este livro é o produto de minha própria luta para compreender como as
instituições idealistas que nosso país construiu para salvaguardar a saúde
pública e a democracia repentinamente se voltaram contra nossos cidadãos
e nossos valores com tanta violência. Sou um democrata vitalício, cuja
família teve oitenta anos de profundo envolvimento com a burocracia de
saúde pública dos Estados Unidos e longa amizade com os principais
reguladores federais, incluindo Anthony Fauci, Francis Collins e Robert
Gallo. Membros da minha família escreveram muitos dos estatutos sob os
quais esses homens governam, nutriram o crescimento de políticas de saúde
pública equitativas e eficazes e defenderam esse baluarte regulatório contra
ataques ferozes financiados pela indústria - e muitas vezes executados por
comitês congressionais controlados pelos republicanos com o objetivo de
desapropriação e desfigurar essas agências para torná-las mais “amigáveis
para a indústria”. Construí alianças com esses indivíduos e suas agências
durante meus anos de defesa do meio ambiente e da saúde pública. Eu os
observei, muitas vezes com admiração. Mas também observei como a
indústria, supostamente sendo regulamentada, usou seus servos contratados
no Capitólio para sistematicamente esvaziar essas agências a partir de 1980,
desativando suas funções regulatórias e transformando-as, finalmente, em
fantoches para a mesma indústria que o Congresso cobrava deles com
regulação.



Minha carreira de 40 anos como defensora do meio ambiente e da saúde
pública me deu uma compreensão única dos mecanismos de corrupção da
“captura regulatória”, o processo pelo qual o regulador fica em dívida com
a indústria que deve regular. Passei quatro décadas processando a Agência
de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) e outras agências
ambientais para expor e remediar a relação amorosa corrupta que tantas
vezes colocava os reguladores na cama com as indústrias poluentes que
regulamentavam. Entre as centenas de ações judiciais que abri, talvez um
quarto fosse contra autoridades regulatórias que faziam concessões ilegais à
Big Oil, à King Coal e aos poluidores químicos e agrícolas que
conquistaram sua lealdade. Achava que sabia tudo sobre captura regulatória
e que havia me blindado com um escudo apropriado de cinismo.

Mas eu estava errado sobre isso. Desde o momento da minha entrada
relutante no debate sobre a vacina em 2005, fiquei surpreso ao perceber que
a teia generalizada de profundos enredos financeiros entre a Pharma e as
agências de saúde do governo havia colocado a captura regulatória sobre os
esteróides. O CDC, por exemplo, possui 57 patentes de vacinas 1 e gasta $
4,9 de seu orçamento anual de $ 12,0 bilhões de dólares (em 2019)
comprando e distribuindo vacinas.2 , 3 O NIH possui centenas de patentes
de vacinas e muitas vezes lucra com a venda de produtos que supostamente
regulamenta. Funcionários de alto nível, incluindo o Dr. Fauci, recebem
emolumentos anuais de até $ 150.000 em pagamentos de royalties sobre
produtos que ajudam a desenvolver e, em seguida, conduzem ao processo
de aprovação.4 O FDA recebe 45 por cento de seu orçamento da indústria
farmacêutica, por meio do que é eufemisticamente chamado de taxas de
usuário.5 Quando soube desse fato extraordinário, a saúde desastrosa do
povo americano não era mais um mistério; Fiquei imaginando como seria o
meio ambiente se a EPA recebesse 45% de seu orçamento da indústria de
carvão!

Hoje, muitos dos meus amigos liberais ainda estão agachados em uma
postura instintiva defendendo nossas agências contra calúnias republicanas
e cortes de orçamento, sem nunca perceber como completamente as décadas
de ataques tiveram sucesso em transformar essas agências em subsidiárias
da Big Pharma.



Neste livro, acompanho a ascensão de Anthony Fauci desde seu início
como um jovem pesquisador de saúde pública e médico até sua
metamorfose no poderoso tecnocrata que ajudou a orquestrar e executar o
histórico golpe de estado de 2020 contra a democracia ocidental. Eu
exploro a militarização e monetização cuidadosamente planejada da
medicina que tem afetado a saúde americana e sua democracia destruída.
Eu relato o papel preocupante da mídia concentrada perigosa, barões
ladrões Big Tech, as comunidades militares e de inteligência e suas alianças
históricas profundas com a Big Pharma e agências de saúde pública. A
história perturbadora que se desenrola aqui nunca foi contada e muitos no
poder trabalharam muito para impedir que o público a soubesse. O
personagem principal é Anthony Fauci.

Durante a pandemia COVID-19 de 2020, o Dr. Fauci, que completou 80
anos naquele ano, ocupou o centro do palco em um drama global sem
precedentes na história da humanidade. No início do contágio, os Estados
Unidos ainda gozavam de sua reputação de porta-estandarte universal em
saúde pública. À medida que a fé do mundo na liderança americana
diminuía durante a era Trump, as únicas instituições dos Estados Unidos
que aparentemente eram imunes à desilusão internacional eram nossos
reguladores de saúde pública; O HHS - e suas agências subsidiárias CDC,
FDA e NIH - persistiram como modelos para políticas globais de saúde e
pesquisa científica padrão ouro. Outras nações recorreram ao Dr. Fauci, o
burocrata de saúde pública mais poderoso e duradouro da América, para
dirigir com competência as políticas de saúde dos Estados Unidos e
desenvolver rapidamente contramedidas que serviriam como modelos de
última geração para o resto do mundo.

O Dr. Anthony Fauci passou meio século como o comissário de saúde
reinante da América, sempre se preparando para seu papel final como
Comandante da maior guerra da história contra uma pandemia global. A
partir de 1968, ocupou vários cargos no Instituto Nacional de Alergia e
Doenças Infecciosas (NIAID), atuando como Diretor dessa agência desde
novembro de 1984. 6 Seu salário anual de US $ 417.608 o torna o mais bem
pago de todos os quatro milhões de funcionários federais, incluindo o
presidente.7 Suas experiências de sobrevivência de 50 anos como o
panjandrum de uma burocracia federal importante, tendo aconselhado seis
presidentes, o Pentágono, agências de inteligência, governos estrangeiros e



a OMS, o prepararam primorosamente para uma crise que lhe permitiria
exercer o poder desfrutado por poucos governantes e nenhum médico na
história.

Durante os primeiros meses da epidemia, o jeito calmo, autoritário e
avuncular do Dr. Fauci foi o Prozac para americanos sitiados por duas crises
existenciais: a Presidência Trump e o COVID-19. Democratas e liberais
idealistas em todo o mundo, traumatizados pelo estilo caótico de governo
do presidente Trump, se animaram com a presença serena e sólida do Dr.
Fauci no palco da Casa Branca. Ele parecia oferecer um contrapeso
racional, direto e baseado na ciência à bombástica desordenada e narcisista
do presidente Trump. Navegando em águas perigosas entre um presidente
errático e um contágio mortal, o Dr. Fauci inicialmente representou uma
figura heróica, como o Ulisses de Homero conduzindo seu navio entre Cila
e Caribdis. Virando as costas para o horizonte agourento, os americanos
confiantes manejavam os remos e obedeciam cegamente aos seus comandos
- sem perceber que estavam impulsionando nosso país em direção ao
destino desolado onde a democracia vai morrer.

Ao longo do primeiro ano da crise, o carisma pessoal e a voz autoritária do
Dr. Fauci inspiraram confiança em suas prescrições e conquistaram uma
afeição substancial - embora não universal. Muitos americanos,
obedientemente trancados em suas casas em conformidade com a
quarentena do Dr. Fauci, se consolaram em sua capacidade de ingressar em
um fã-clube de Tony Fauci, relaxar em uma almofada I Heart Fauci e beber
um café In Fauci We Trust caneca, aquecer os pés frios em meias e botinhas
Fauci, degustar rosquinhas Fauci, postar uma placa de Honk para o Dr.
Fauci no quintal ou fazer uma genuflexão diante de uma vela de oração do
Dr. Fauci. Os aficionados por Fauci podiam escolher entre uma variedade
de jogos de navegador Fauci e um esquadrão de bonecos e bonecos Fauci, e
podiam ler sua hagiografia para seus filhos em um livro infantil de
adoração. No auge do bloqueio, Brad Pitt prestou uma homenagem
reverente ao Dr. Fauci no Saturday Night Live, 8 e Barbara Streisand o
surpreendeu com uma mensagem gravada durante uma festa de aniversário
ao vivo do Zoom em sua homenagem.9 O New Yorker apelidou-o de
Médico da América.10

O Dr. Fauci encorajou sua própria canonização e a inquietante inquisição
contra seus críticos blasfemos. Em uma entrevista em je suis létat em 9 de



junho de 2021, ele declarou que os americanos que questionaram suas
declarações eram, per se, anticientíficos. “Ataques contra mim”, explicou
ele, “francamente, são ataques à ciência”.11 O sentimento que ele
expressou nos lembra que a fé cega na autoridade é uma função da religião,
não da ciência. A ciência, como a democracia, floresce no ceticismo em
relação às ortodoxias oficiais. O desprezo escolar do Dr. Fauci pela citação
e seu reconhecimento ao New York Times de que ele mentiu duas vezes
para os americanos para promover suas agendas - sobre máscaras e
imunidade de rebanho - levantaram a perspectiva de que algumas de suas
outras afirmações científicas eram, da mesma forma, nobres mente para um
público crédulo que ele acredita ser indigno de autodeterminação.12 , 13

Em agosto de 2021, o acólito do Dr. Fauci - médico de televisão da CNN,
Peter Hotez - publicou um artigo em um jornal científico pedindo uma
legislação para “expandir as proteções federais contra crimes de ódio” para
tornar as críticas ao Dr. Fauci um crime.14 Ao declarar que não teve
conflitos, o Dr. Hotez, que diz que os céticos da vacina devem ser
exterminados, 15 evidentemente esqueceu os milhões de dólares em
doações que recebeu do NIAID do Dr. Fauci desde 1993, 16 e mais de US $
15 milhões do parceiro do Dr. Fauci, Bill Gates, para seu Instituto de
Medicina Tropical da Baylor University.17 , 18 Como veremos, o controle
direto e indireto do Dr. Fauci - por meio do NIH, Bill & Melinda Gates
Foundation e do Wellcome Trust de cerca de 57 por cento do financiamento
global de pesquisa biomédica 19 - garante a ele esse tipo de homenagem
obsequiosa dos principais pesquisadores médicos, permite-lhe criar e
perpetuar as narrativas médicas globais reinantes e pode fortalecer o cânone
de que ele, ele mesmo, é a encarnação da ciência.

Capangas de alta visibilidade como Hotez - e o controle financeiro da
Pharma sobre a mídia por meio de verbas publicitárias - tornaram os
pronunciamentos do Dr. Fauci impermeáveis ao debate e dotaram o diretor
do NIAID de virtudes pessoais e gravitas médicas apoiadas nem pela
ciência nem por seu histórico de saúde pública. Pela última métrica, seu
regime de 50 anos foi calamitoso para a saúde pública e para a democracia.
Sua administração da pandemia COVID foi, da mesma forma, um desastre.

Enquanto o mundo assistia, Tony Fauci ditou uma série de políticas que
resultaram, de longe, no maior número de mortes e em um dos maiores



percentuais de contagem de corpos de COVID-19 de qualquer nação do
planeta. Apenas a propaganda implacável e a censura de ponta a ponta
poderiam ocultar sua desastrosa má gestão durante o primeiro ano de
COVID-19. Os EUA, com 4 por cento da população mundial, sofreram 14,5
por cento do total de mortes de COVID. Em 30 de setembro de 2021, as
taxas de mortalidade nos EUA subiram para 2.107 / 1.000.000, em
comparação com 139 / 1.000.000 no Japão.

Boletim de Anthony Fauci

Taxas de mortalidade de COVID por milhão de habitantes, em 30 de
setembro de 2021 20 :

Estados Unidos 2.107 mortes / 1.000.000

Suécia 1.444 mortes / 1.000.000

Irã 1.449 mortes / 1.000.000

Alemanha 1.126 mortes / 1.000.000

Cuba 650 mortes / 1.000.000

Jamaica 630 mortes / 1.000.000

Dinamarca 455 mortes / 1.000.000

Índia 327 mortes / 1.000.000

Finlândia 194 mortes / 1.000.000

Vietnã 197 mortes / 1.000.000

Noruega 161 mortes / 1.000.000

Japão 139 mortes / 1.000.000

Paquistão 128 mortes / 1.000.000

Quênia 97 mortes / 1.000.000

Coreia do Sul 47 mortes / 1.000.000

Congo (Brazzaville) 35 mortes / 1.000.000



Hong Kong 28 mortes / 1.000.000 21

China 3 mortes / 1.000.000

Tanzânia 0,86 mortes / 1.000.000

Depois de alcançar esses resultados cataclísmicos terríveis, o conhecimento
de mídia de Teflon Tony e suas habilidades para manobrar habilmente
convenceram o novo presidente Joe Biden a indicá-lo como Diretor de
Resposta COVID do novo governo.

Cegados pelo medo generosamente alimentado de doenças mortais contra
as quais o Dr. Fauci parecia o único baluarte confiável, os americanos
falharam em ver as evidências crescentes de que as estratégias do Dr. Fauci
estavam consistentemente falhando em alcançar os resultados prometidos,
enquanto ele obstinadamente aumentava os lucros da Pharma e os poderes
burocráticos ao invés de minguar saúde pública.

Como veremos nesta saga de 50 anos, os remédios do Dr. Fauci costumam
ser mais letais do que as doenças que fingem tratar. Suas prescrições
COVID não foram exceção. Com seu foco estreito na solução de vacinação
em massa, o Dr. Fauci nunca mencionou nenhum dos muitos outros custos
associados às diretrizes de sua política.

Anthony Fauci parece não ter considerado que sua quarentena sem
precedentes dos saudáveis mataria muito mais pessoas do que COVID,
obliteraria a economia global, mergulharia milhões na pobreza e na falência
e feriria gravemente a democracia constitucional em todo o mundo. Não
temos como saber quantas pessoas morreram de isolamento, desemprego,
atendimento médico diferido, depressão, doença mental, obesidade,
estresse, overdoses, suicídio, dependência, alcoolismo e os acidentes que
tantas vezes acompanham o desespero. Não podemos descartar as
acusações de que seus bloqueios foram mais mortíferos do que o contágio.
Um estudo BMJ de 24 de junho de 2021 22 mostrou que a expectativa de
vida nos Estados Unidos diminuiu 1,9 anos durante a quarentena. Uma vez
que a mortalidade por COVID ocorreu principalmente entre os idosos, e a
idade média de morte por COVID no Reino Unido foi de 82,4, que estava
acima da média de vida, 23 o vírus não poderia por si mesmo causar o
declínio surpreendente. Como veremos, os hispânicos e negros americanos
geralmente arcam com o fardo mais pesado das aventuras de saúde pública



do Dr. Fauci. A esse respeito, suas contramedidas COVID-19 não foram
exceção. Entre 2018 e 2020, o americano médio hispânico perdeu cerca de
3,9 anos de longevidade, enquanto a expectativa de vida média de um
americano negro caiu 3,25 anos.24

Esse abate dramático era exclusivo da América. Entre 2018 e 2020, a
redução de 1,9 ano na expectativa média de vida ao nascer nos Estados
Unidos foi cerca de 8,5 vezes a redução média em 16 países comparáveis,
todos medidos em meses, não em anos.25

“Eu ingenuamente pensei que a pandemia não faria uma grande diferença
na lacuna, porque meu pensamento era que se trata de uma pandemia
global, então todos os países sofrerão um golpe”, disse Steven Woolf,
diretor emérito do Centro de Sociedade e Saúde da Virginia Commonwealth
University. “O que eu não previ foi o quão mal os EUA lidariam com a
pandemia. Esses são números que não estamos acostumados a ver nesta
pesquisa; 0,1 anos é algo que normalmente chama a atenção no campo,
então 3,9 anos e 3,25 anos e até 1,4 anos é simplesmente horrível ”,
continuou Woolf. “Não tivemos uma diminuição dessa magnitude desde a
Segunda Guerra Mundial.”26

Custo de quarentenas - mortes

Conforme as políticas do Dr. Fauci se consolidaram globalmente, 300
milhões de humanos caíram em extrema pobreza, insegurança alimentar e
fome. “Globalmente, o impacto dos bloqueios nos programas de saúde,
produção de alimentos e cadeias de abastecimento levou milhões de pessoas
à fome e desnutrição graves”, disse Alex Gutentag na Tablet Magazine.27
De acordo com a Associated Press (AP), durante 2020, 10.000 crianças
morreram a cada mês devido à fome ligada a vírus de bloqueios globais.
Além disso, 500.000 crianças por mês sofreram definhamento e atrofia por
desnutrição - 6,7 milhões acima do total de 47 milhões do ano passado - o
que pode “causar danos permanentes às crianças física e mental,
transformando tragédias individuais em uma catástrofe geracional”.28 Em
2020, interrupções nos serviços de saúde e nutrição mataram 228.000
crianças no Sul da Ásia.29 Os tratamentos médicos adiados para câncer,
insuficiência renal e diabetes mataram centenas de milhares de pessoas e
criaram epidemias de doenças cardiovasculares e câncer não diagnosticado.



Espera-se que o choque do desemprego cause 890.000 mortes adicionais
nos próximos 15 anos.30 , 31

O bloqueio desintegrou cadeias alimentares vitais, aumentou drasticamente
as taxas de abuso infantil, suicídio, vício, alcoolismo, obesidade, doença
mental, bem como atrasos debilitantes no desenvolvimento, isolamento,
depressão e déficits educacionais graves em crianças pequenas. Um terço
dos adolescentes e jovens adultos relatou piora da saúde mental durante a
pandemia. De acordo com um estudo da Ohio State University, 32 as taxas
de suicídio entre crianças aumentaram 50%.33 Um estudo de 11 de agosto
de 2021 pela Brown University descobriu que bebês nascidos durante a
quarentena tinham, em média, 22 pontos de QI, medidos por testes da
escala de Baylor.34 Cerca de 93.000 americanos morreram de overdoses em
2020 - um aumento de 30% em relação a 2019. 35 “Overdoses de opioides
sintéticos aumentaram 38,4 por cento, 36 e 11 por cento dos adultos
americanos consideraram o suicídio em junho de 2020. 37 Três milhões de
crianças desapareceram dos sistemas de escolas públicas e os ERs viram um
aumento de 31 por cento nas consultas de saúde mental de adolescentes ”.
38 , 39 de acordo com Gutentag. Um número recorde de crianças pequenas
não alcançou marcos cruciais de desenvolvimento.40 , 41 Milhões de
pacientes em hospitais e lares de idosos morreram sozinhos, sem conforto
ou um último adeus de suas famílias. O Dr. Fauci admitiu que nunca
avaliou os custos da desolação, pobreza, isolamento doentio e depressão
alimentados por suas contra-medidas. “Não dou conselhos sobre assuntos
econômicos”, 42 Dr. Fauci explicou. “Não dou conselhos sobre outra coisa
senão a saúde pública”, continuou ele, embora fosse claramente um dos
responsáveis pelos custos econômicos e sociais.

Destruição econômica e aumento da riqueza

Durante a pandemia COVID, o Dr. Fauci serviu como mestre de cerimônias
na demolição planejada da economia da América. Seu bloqueio
previsivelmente despedaçou o motor econômico do país, que já prosperou,
colocando 58 milhões de americanos sem trabalho, 43 e a falência
permanente de pequenas empresas, incluindo 41% das empresas de
propriedade de negros, algumas das quais levaram gerações de
investimentos para serem construídas.44 O fechamento de empresas
contribuiu para o aumento do déficit nacional - só o pagamento de juros



custará quase US $ 1 trilhão por ano.45 Essa dívida ruinosa provavelmente
levará à falência permanente dos programas do New Deal - a rede de
segurança social que, desde 1945, fortaleceu, nutriu e sustentou a invejada
classe média americana. Funcionários do governo já começaram a liquidar
os legados de quase 100 anos do New Deal, New Frontier, the Great Society
e Obamacare para pagar as dívidas de bloqueio acumuladas. Será que
vamos nos despedir da merenda escolar, da saúde, do WIC, do Medicaid, do
Medicare, das bolsas universitárias e de outros programas de assistência de
longa data?

Enriquecendo os ricos

O fechamento de empresas do Dr. Fauci pulverizou a classe média da
América e engendrou a maior transferência de riqueza para cima na história
da humanidade. Em 2020, os trabalhadores perderam US $ 3,7 trilhões,
enquanto os bilionários ganharam US $ 3,9 trilhões.46 Cerca de 493
pessoas se tornaram novos bilionários, 47 e outros 8 milhões de americanos
ficaram abaixo da linha da pobreza.48 Os maiores vencedores foram os
barões ladrões - as mesmas empresas que estavam torcendo pelo bloqueio
do Dr. Fauci e censurando seus críticos: Big Technology, Big Data, Big
Telecom, Big Finance, Big Media (Michael Bloomberg, Rupert Murdoch,
Viacom e Disney) e titãs da Internet do Vale do Silício, como Jeff Bezos,
Bill Gates, Mark Zuckerberg, Eric Schmidt, Sergey Brin, Larry Page, Larry
Ellison e Jack Dorsey.

As próprias empresas de Internet que nos enganaram a todos com a
promessa de democratizar as comunicações tornaram impossível para os
americanos criticarem seu governo ou questionarem a segurança dos
produtos farmacêuticos; essas empresas sustentaram todos os
pronunciamentos oficiais enquanto eliminavam todas as divergências. Os
mesmos barões ladrões de Tech / Data e Telecom, empanturrando-se com os
cadáveres de nossa classe média obliterada, rapidamente transformaram a
outrora orgulhosa democracia da América em um estado policial de censura
e vigilância da qual lucram a cada passo.

O CEO Satya Nadella se gabou de que a Microsoft, ao trabalhar com o
CDC e o Johns Hopkins Center for Biosecurity, financiado por Gates, usou
a pandemia COVID para alcançar “dois anos de transformação digital em
dois meses”.49 Os usuários do Microsoft Teams chegaram a 200 milhões de



participantes em um único dia, com uma média de mais de 75 milhões de
usuários ativos, em comparação com 20 milhões de usuários em novembro
de 2019, 50 e o valor das ações da empresa disparou. A empresa de Larry
Ellison, a Oracle, que fez parceria com a CIA para construir novos serviços
em nuvem, ganhou o contrato para processar todos os dados de vacinação
do CDC.51 A riqueza de Ellison aumentou em US $ 34 bilhões em 2020; A
riqueza de Mark Zuckerberg cresceu US $ 35 bilhões; Sergey Brin do
Google por US $ 41 bilhões; Jeff Bezos por US $ 86 bilhões; Bill Gates por
US $ 22 bilhões 52 e Michael Bloomberg por quase US $ 7 bilhões.53

Ellison, Gates e os outros membros desta colaboração governo / indústria
usaram o bloqueio para acelerar a construção de sua rede 5G 54 de satélites,
antenas, reconhecimento facial biométrico e infraestrutura de rastreamento
e rastreamento que eles, e seus parceiros governamentais e de agências de
inteligência, podem usar para minerar e monetizar nossos dados, suprimir
ainda mais a dissidência, obrigar a obediência a ditames arbitrários e
gerenciar a raiva que vem quando os americanos finalmente acordam para o
fato de que essa gangue fora da lei roubou nossa democracia, nossos
direitos civis, nosso país e nosso modo de vida - enquanto nos
amontoávamos no medo orquestrado de um vírus semelhante à gripe.

Com temores de COVID generosamente alimentados, a erosão dramática e
constante dos direitos constitucionais e fomento de um golpe de estado
global contra a democracia, a demolição de nossa economia, a obliteração
de um milhão de pequenas empresas, o colapso da classe média, a
evisceração de nossa Declaração de Direitos, a onda de capitalismo de
vigilância e o crescente estado de biossegurança, e as mudanças
impressionantes de riqueza e poder que vão para uma oligarquia crescente
de barões ladrões de alta tecnologia do Vale do Silício pareceram, para uma
América atordoada e pouco crítica, como se fosse um preço razoável a
pagar pela segurança. E de qualquer maneira, fomos informados, é apenas
por 15 dias, ou talvez 15 meses, ou o tempo que levar para o Dr. Fauci
“seguir os dados” até sua resposta.

Falhando para cima

A falha catastrófica do Dr. Fauci em alcançar resultados benéficos para a
saúde durante a crise do COVID-19 é consistente com os desastrosos
declínios na saúde pública durante seu meio século de administração do



NIAID. Para qualquer um que poderia ter presumido que os burocratas
federais e de saúde pública sobrevivem e prosperam por meio de melhorias
na saúde pública, a durabilidade do Dr. Fauci no NIAID é um alerta
desanimador. Em qualquer medida, ele falhou consistentemente para cima.

O “J. Edgar Hoover da saúde pública ”presidiu declínios cataclísmicos na
saúde pública, incluindo uma explosão epidêmica de doenças crônicas que
fez da“ geração Fauci ”- crianças nascidas após sua elevação ao NIAID em
1984 - a geração mais doente da história americana, e fez dos americanos
um dos cidadãos menos saudáveis do planeta. Sua subserviência obsequiosa
à Big Ag, Big Food e empresas farmacêuticas deixou nossos filhos se
afogando em uma sopa tóxica de resíduos de pesticidas, xarope de milho e
alimentos processados, enquanto também servia como almofada de alfinetes
para 69 doses de vacina obrigatórias aos 18 anos - nenhuma das -los
devidamente testados quanto à segurança.55

Quando o Dr. Fauci assumiu o cargo, a América ainda estava classificada
entre as populações mais saudáveis do mundo. Um estudo de agosto de
2021 do Commonwealth Fund classificou o sistema de saúde da América
em último lugar entre as nações industrializadas, com a maior mortalidade
infantil e a menor expectativa de vida. “Se a saúde fosse um esporte
olímpico, os EUA talvez não se classificassem em uma competição com
outras nações de alta renda”. 56 lamenta o principal autor do estudo, Eric
Schneider, que atua como vice-presidente sênior de política e pesquisa do
Fundo da Comunidade Britânica.

Após a Segunda Guerra Mundial, a expectativa de vida nos Estados Unidos
subiu por cinco décadas, tornando os americanos uma das pessoas mais
longevas do mundo desenvolvido. O QI também cresceu continuamente em
três pontos a cada década desde 1900. Mas, à medida que Tony Fauci
passou a década de 1990 expandindo o paradigma farmacêutico e químico -
em vez da saúde pública - o ritmo da longevidade e da inteligência
diminuiu. A diminuição da expectativa de vida ampliou a lacuna entre os
EUA e seus pares para quase cinco anos, 57 e as crianças americanas
perderam sete pontos de QI desde 2000. 58

Sob a liderança do Dr. Fauci, as doenças alérgicas, autoimunes e crônicas
que o Congresso encarregou especificamente o NIAID de investigar e
prevenir, cresceram e atingiram 54% das crianças, contra 12,8% quando ele



assumiu o NIAID em 1984. 59 O Dr. Fauci não explicou por que doenças
alérgicas como asma, eczema, alergias alimentares, rinite alérgica e
anafilaxia explodiram repentinamente no início de 1989, cinco anos depois
que ele assumiu o poder. Em seu site, o NIAID afirma que as doenças
autoimunes são uma das principais prioridades da agência. Cerca de 80
doenças autoimunes, incluindo diabetes juvenil e artrite reumatóide, doença
de Graves e doença de Crohn, que eram praticamente desconhecidas antes
de 1984, repentinamente se tornaram epidêmicas sob sua supervisão.60 , 61
, 62 O autismo, que muitos cientistas agora consideram uma doença auto-
imune, 63 , 64 , 65 explodiu entre 2 / 10.000 e 4 / 10.000 americanos 66
quando Tony Fauci se juntou ao NIAID, para um em trinta e quatro hoje.
Doenças neurológicas como ADD / ADHD, distúrbios da fala e do sono,
narcolepsia, tiques faciais e síndrome de Tourette tornaram-se comuns em
crianças americanas.67 Os custos humanos, de saúde e econômicos das
doenças crônicas superam os custos de todas as doenças infecciosas nos
Estados Unidos. No final desta década, obesidade, diabetes e pré-diabetes
devem debilitar 85% dos cidadãos americanos.68 A América está entre os
dez países mais obesos do planeta. Os impactos dessas epidemias na saúde -
que afetam principalmente os jovens - eclipsam até mesmo os impactos
mais exagerados do COVID-19 na saúde.

O que está causando esse cataclismo? Já que os genes não causam
epidemias, devem ser toxinas ambientais. Muitas dessas doenças se
tornaram epidêmicas no final da década de 1980, depois que os fabricantes
de vacinas receberam proteção governamental contra responsabilidades e,
conseqüentemente, aceleraram a introdução de novas vacinas.69 As bulas
do fabricante das 69 doses da vacina listam cada uma das doenças agora
comuns - cerca de 170 no total - como efeitos colaterais da vacina.70
Portanto, as vacinas são um culpado potencial, mas não o único. Outros
possíveis perpetradores - ou cúmplices - que se enquadram no critério
aplicável - uma epidemia repentina em todos os dados demográficos
começando em 1989 - são xarope de milho, retardadores de chama de
PFOA, alimentos processados, telefones celulares e radiação EMF,
clorpirifós, ultrassom e pesticidas neonicotinóides.

A lista é finita e seria muito simples projetar estudos que nos dessem essas
respostas. Rastrear a etiologia dessas doenças por meio de pesquisa
epidemiológica, estudos observacionais e de bancada e pesquisa em animais



é exatamente o que o Congresso encarregou o Dr. Fauci de realizar. Mas
Tony Fauci controla a caderneta bancária de saúde pública e demonstrou
pouco interesse em financiar a ciência básica para responder a essas
perguntas.

Será que qualquer investigação séria sobre as fontes da epidemia de
doenças crônicas certamente envolveria as poderosas empresas
farmacêuticas e as multinacionais químicas, agrícolas e de alimentos
processados às quais o Dr. Fauci e seu parceiro de negócios de vinte anos,
Bill Gates, dedicaram suas carreiras para promover? Como veremos, sua
capacidade de agradar a esses comerciantes de pílulas, pós, poções,
venenos, pesticidas, poluentes e picadas tem sido a chave para a
longevidade do Dr. Fauci no HHS.

É justo culpar o Dr. Fauci por uma crise que, é claro, tem muitos autores?
Devido à sua vasta discrição orçamentária, seu acesso político único, seu
poder sobre o HHS e suas várias agências, sua autoridade moral, sua
flexibilidade moral e seu púlpito agressivo, Tony Fauci tem mais poder do
que qualquer outro indivíduo para direcionar as energias públicas para
soluções. Ele fez o oposto. Em vez de se esforçar para identificar as
etiologias da pandemia de doenças crônicas, veremos que o Dr. Fauci
deliberada e sistematicamente usou seu poder surpreendente sobre a
pesquisa científica federal, escolas médicas, periódicos médicos e as
carreiras de cientistas individuais, para inviabilizar a investigação e obstruir
pesquisas que possam fornecer as respostas.

Pharmanation do Dr. Phauci

Enquanto alguns republicanos se opuseram ao poder acumulado do Dr.
Fauci e aos pronunciamentos aparentemente arbitrários, as alquimias do
tribalismo político e o terror incessantemente alimentado de COVID-19
persuadiram democratas enfeitiçados a fechar os olhos para a evidência
contundente de que suas políticas COVID-19 eram catastróficas e falha
perigosa.

Como defensor da saúde pública, ciência robusta e agências regulatórias
independentes - livres de corrupção e complicações financeiras com a
Pharma - lutei com o Dr. Fauci por muitos anos. Eu o conheço
pessoalmente, e minha impressão dele é muito diferente da de meus colegas



democratas, que o encontraram pela primeira vez como a estrela polida,
humilde, sincera, cativante e sofredora das conferências de imprensa
televisionadas do COVID na Casa Branca. O Dr. Fauci desempenhou um
papel histórico como o principal arquiteto da “captura de agências” - a
apreensão corporativa das agências de saúde pública da América pela
indústria farmacêutica.

Lamentavelmente, o fracasso do Dr. Fauci em atingir as metas de saúde
pública durante a pandemia COVID não são erros anômalos, mas
consistentes com um padrão recorrente de sacrificar a saúde pública e a
segurança no altar dos lucros farmacêuticos e do interesse próprio. Ele
consistentemente priorizou os lucros da indústria farmacêutica em
detrimento da saúde pública. Os leitores dessas páginas aprenderão como,
ao exaltar a medicina patenteada, o Dr. Fauci, ao longo de sua longa
carreira, rotineiramente falsificou a ciência, enganou o público e os médicos
e mentiu sobre segurança e eficácia. Os malefícios do Dr. Fauci detalhados
neste volume incluem seus crimes contra as centenas de órfãos negros e
hispânicos e crianças adotivas que ele submeteu a experiências médicas
cruéis e mortais e seu papel, com Bill Gates, na transformação de centenas
de milhares de africanos em ratos de laboratório para Ensaios clínicos de
baixo custo de drogas experimentais perigosas que, uma vez aprovadas,
permanecem financeiramente fora do alcance da maioria dos africanos.
Você aprenderá como o Dr. Fauci e o Sr. Gates transformaram o continente
africano em uma lixeira para medicamentos vencidos, perigosos e
ineficazes, muitos deles descontinuados por razões de segurança nos
Estados Unidos e na Europa.

Você lerá como a estranha fascinação do Dr. Fauci e os investimentos
generosos nos chamados experimentos de ganho de função para criar
superbactérias pandêmicas dão origem à irônica possibilidade de que o Dr.
Fauci pode ter desempenhado um papel no desencadeamento do contágio
global que dois presidentes dos Estados Unidos o encarregaram de
administrar. Você também lerá sobre sua estratégia de duas décadas de
promoção de falsas pandemias como um esquema para promover novas
vacinas, medicamentos e lucros farmacêuticos. Você aprenderá sobre suas
ações para ocultar a contaminação generalizada de sangue e vacinas, suas
vinganças destrutivas contra cientistas que desafiam o paradigma da
Pharma, sua sabotagem deliberada de remédios com patente expirada contra



doenças infecciosas, de HIV a COVID-19, para engraxar os patins para
remédios menos eficazes, mas mais lucrativos. Você aprenderá sobre as
contagens grotescas de corpos que se acumularam na esteira de seu foco a
sangue-frio nos lucros da indústria em detrimento da saúde pública. Todas
as suas estratégias durante a COVID - falsificar a ciência para trazer drogas
perigosas e ineficazes para o mercado, suprimir e sabotar produtos
concorrentes que têm margens de lucro mais baixas, mesmo se o custo for
prolongar pandemias e perder milhares de vidas - todas compartilham um
propósito comum: o míope devoção à Pharma. Este livro mostrará que Tony
Fauci não faz saúde pública; ele é um homem de negócios que usou seu
escritório para enriquecer seus parceiros farmacêuticos e expandir o alcance
da influência que o tornou o mais poderoso - e despótico - médico da
história humana. Para alguns leitores, chegar a essa conclusão exigirá
cruzar algumas novas pontes; muitos leitores, entretanto, conhecem
intuitivamente o verdadeiro Anthony Fauci, e precisam apenas ver os fatos
iluminados e organizados.

Escrevi este livro para que os americanos - tanto democratas quanto
republicanos - possam entender o papel pernicioso do Dr. Fauci ao permitir
que as empresas farmacêuticas dominem nosso governo e subvertam nossa
democracia, e para registrar o papel fundamental que o Dr. Fauci
desempenhou no atual golpe de Estado état contra a democracia.
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GERENCIAMENTO INCORRETO DE UMA PANDÊMICA

“Meu amigo, você já esteve em uma cidade em quarentena? Então você não
consegue perceber o que está me pedindo para fazer. Colocar tal maldição
em São Francisco seria pior do que cem incêndios e terremotos e eu amo
esta cidade muito bem para fazer a ela um dano tão terrível. ”

—Rupert Blue, Oficial do Serviço de Saúde Pública encarregado de lidar
com o surto de peste de 1907. Blue posteriormente serviu como quarto
cirurgião-geral dos Estados Unidos e presidente da American Medical
Association.

I: DECRETOS ARBITRÁRIOS: MEDICINA LIVRE DE CIÊNCIAS

A estratégia do Dr. Fauci para controlar a pandemia de COVID-19 era
suprimir a propagação viral por meio de mascaramento obrigatório,
distanciamento social, quarentena de pessoas saudáveis (também conhecido
como lockdowns), enquanto instruía os pacientes COVID a voltar para casa
e não fazer nada - não recebesse nenhum tratamento - até as dificuldades
respiratórias os levaram de volta ao hospital para serem submetidos a
remdesivir intravenoso e ventilação. Essa abordagem para acabar com o
contágio de uma doença infecciosa não tinha precedentes de saúde pública e
suporte científico anêmico. Previsivelmente, foi totalmente ineficaz; A
América acumulou o maior número de corpos do mundo.

Havia medicamentos disponíveis contra o COVID - medicamentos baratos
e seguros - que teriam evitado centenas de milhares de hospitalizações e
salvado tantas vidas se os tivéssemos usado neste país. Mas o Dr. Fauci e
seus colaboradores da Pharma suprimiram deliberadamente esses
tratamentos em prol de seu objetivo único - fazer a América esperar a
salvação de suas novas vacinas multibilionárias. O idealismo nativo dos
americanos os tornará relutantes em acreditar que as políticas COVID de
seu governo foram tão grotescamente mal concebidas, tão infundadas na
ciência, tão amarradas a interesses financeiros, que causaram centenas de
milhares de mortes totalmente desnecessárias. Mas, como você verá a
seguir, as evidências falam por si.

A ciência revisada por pares ofereceu suporte anêmico para mascaramento,
quarentena e distanciamento social, e o Dr. Fauci não ofereceu citações ou
justificativas para apoiar seus ditames. Tanto o bom senso quanto o peso da



evidência científica sugerem que todas essas estratégias, e
inquestionavelmente o fechamento da economia global, causaram muito
mais feridos e mortes do que evitaram.

O Dr. Fauci estava claramente ciente de que seus decretos de máscara eram
contrários à ciência avassaladora. Em julho de 2020, após mudar de curso
para recomendar mandatos de máscaras nacionais, o Dr. Fauci disse a
Norah ODonnell da revista InStyle que sua rejeição anterior da eficácia da
máscara estava correta no contexto da época em que eu disse isso, e que ele
destina-se a evitar que um consumidor corra com máscaras que possam
prejudicar sua disponibilidade para os respondentes da linha de frente.1
Mas os e-mails do Dr. Fauci revelam que ele estava dando o mesmo
conselho em particular. Além disso, suas explicações detalhadas ao público
e aos reguladores de saúde de alto nível indicam que ele acreditava
genuinamente que as máscaras comuns tinham pouca ou nenhuma eficácia
contra a infecção viral. Em um e-mail de 5 de fevereiro de 2020, por
exemplo, ele aconselhou seu suposto ex-chefe, a secretária de Saúde e
Serviços Humanos do presidente Obama, Sylvia Burwell, sobre a futilidade
de mascarar os saudáveis.2 Em 17 de fevereiro, ele invocou o mesmo
raciocínio em uma entrevista ao USA Today:

Uma máscara é muito mais apropriada para alguém que está infectado e
você está tentando impedir que infecte outras pessoas do que para protegê-
lo contra a infecção. Se você olhar as máscaras que compra em uma
drogaria, o vazamento ao redor não ajuda muito a protegê-lo. Agora, nos
Estados Unidos, não há absolutamente nenhuma razão para usar uma
máscara.3

Durante um discurso em 28 de janeiro para os reguladores do HHS, ele
explicou como é infrutífero mascarar pessoas assintomáticas.

A única coisa que historicamente as pessoas precisam perceber é que,
mesmo que haja alguma transmissão assintomática, em toda a história dos
vírus de transmissão respiratória de qualquer tipo, a transmissão
assintomática nunca foi a causa de surtos. O condutor dos surtos é sempre
uma pessoa sintomática. Mesmo que haja uma rara pessoa assintomática
que possa transmitir, uma epidemia não é impulsionada por portadores
assintomáticos.4



Consistente com as declarações anteriores do Dr. Fauci, a literatura
científica revisada por pares recusou-se firmemente a apoiar mascarar os
saudáveis como uma barreira eficaz à propagação viral, e o Dr. Fauci
ofereceu uma citação para justificar sua mudança de opinião. Um estudo
abrangente de dezembro de 2020 com 10 milhões de residentes de Wuhan
confirmou a afirmação de Fauci de 28 de janeiro de 2020 de que a
transmissão assintomática de COVID-19 é infinitesimalmente rara.5 Além
disso, cerca de 52 estudos - todos disponíveis no site do NIH - descobriram
que o mascaramento comum (usando menos de um respirador N95) não
reduz as taxas de infecção viral, mesmo - surpreendentemente - em
ambientes institucionais como hospitais e centros cirúrgicos.6 , 7 Além
disso, cerca de 25 estudos adicionais atribuem a mascarar um séquito
severo de danos, incluindo doenças respiratórias e do sistema imunológico,
bem como lesões dermatológicas, dentais, gastrointestinais e psicológicas.8
Quatorze desses estudos são estudos de placebo randomizados e revisados
por pares. Não há estudo bem construído que sugira de forma persuasiva
que as máscaras tenham eficácia convincente contra COVID-19 que
justificaria aceitar os danos associados às máscaras. Finalmente, estudos
retrospectivos sobre os mandatos da máscara do Dr. Fauci confirmam que
eles eram inúteis. “A análise regional nos Estados Unidos não mostra que
os mandatos [de máscara] tiveram qualquer efeito sobre as taxas de casos,
apesar de 93 por cento de cumprimento. Além disso, de acordo com dados
do CDC, 85 por cento das pessoas que contraíram COVID-19 relataram
usar uma máscara, ” 9 de acordo com Gutentag.

O Dr. Fauci observou em março de 2020 que a única eficácia real de uma
máscara pode ser fazer as pessoas se sentirem um pouco melhor.10 Talvez
ele reconhecesse que o que faltava em eficácia contra o contágio do
mascaramento era compensado com poderosos efeitos psicológicos. Esses
poderes simbólicos demonstraram benefícios estratégicos para a empresa
maior de encorajar a conformidade pública com mandatos médicos
draconianos. A mudança do Dr. Fauci para endossar máscaras depois de
primeiro recomendar contra eles ocorreu em um momento de polarização
política crescente, e as máscaras rapidamente se tornaram emblemas tribais
importantes - sinais de retidão para aqueles que abraçaram o Dr. Fauci e os
estigmas de obediência cega à autoridade indigna entre aqueles que
recusaram. Além disso, mascarar, ao ampliar o medo de todos, ajudou a



inocular o público contra o pensamento crítico. Ao servir como lembretes
persistentes de que cada um de nossos concidadãos era uma ameaça
potencialmente perigosa e infectada por germes para nós, as máscaras
aumentaram o isolamento social e promoveram divisões e fracionamento -
impedindo assim a resistência política organizada. O impacto do
mascaramento na psique nacional me lembrou da contribuição sutil dos
“exercícios de pato e cobertura” da minha juventude, exercícios que
sustentaram e cimentaram a ideologia militarista da Guerra Fria. Esses
exercícios fúteis reforçaram o que o secretário de defesa de meu tio John F.
Kennedy, Robert McNamara, chamou de “Psicose em massa nacional”. Ao
sugerir aos americanos que uma guerra nuclear em grande escala era
possível, mas também sobrevivível, os investimentos ruinosos naquele
projeto eram justificados. Para o governo e mandarins do Complexo
Industrial Militar, essa narrativa absurda rendeu trilhões de verbas.

Mandatos de distanciamento social também se apoiavam em bases
científicas duvidosas. Em setembro de 2021, o ex-comissário da FDA, Dr.
Scott Gotleib, admitiu que a regra de distanciamento de quase dois metros
que o Dr. Fauci e seus colegas do HHS impuseram aos americanos era
arbitrária e, afinal, não era apoiada pela ciência. O processo para fazer essa
escolha de política, Gotleib continuou, “é um exemplo perfeito da falta de
rigor em torno de como o CDC fez recomendações”. 11,12

Finalmente, os bloqueios de pessoas saudáveis eram tão sem precedentes
que os protocolos oficiais de pandemia da OMS recomendavam contra eles.
Alguns funcionários da OMS eram apaixonados pelo assunto, entre eles o
Professor David Nabarro, Enviado Sênior no COVID-19, um cargo
subordinado ao Diretor-Geral. Em 8 de outubro de 2020, ele disse:

Nós, da Organização Mundial da Saúde, não defendemos os bloqueios
como meio principal de controle desse vírus. Podemos muito bem ter uma
duplicação da pobreza mundial no próximo ano. Teremos pelo menos uma
duplicação da desnutrição infantil porque as crianças não estão recebendo
refeições na escola e seus pais em famílias pobres não têm como pagar. Esta
é uma catástrofe global terrível e horrível, na verdade, e nós realmente
apelamos a todos os líderes mundiais: pare de usar o bloqueio como seu
método de controle primário. . . Os bloqueios têm apenas uma consequência



que você nunca deve menosprezar - tornar os pobres cada vez mais
pobres.13

Conforme discutido acima, o Dr. Fauci e outros funcionários não fizeram
nenhuma investigação ou alegação sobre se os bloqueios causariam mais
danos e morte do que evitaram. Estudos subsequentes sugeriram fortemente
que os bloqueios não tiveram impacto na redução das taxas de infecção.
Não há diferença convincente nas infecções e mortes por COVID entre as
jurisdições do laissez-faire e aquelas que impunham bloqueios e máscaras
rígidas.14

Mentiras nobres e dados ruins

As máscaras enganosas do Dr. Fauci estavam entre várias “nobres mentiras”
que, reclamaram seus críticos, revelaram uma disposição manipuladora e
enganosa indesejável em um funcionário de saúde pública imparcial. O Dr.
Fauci explicou ao New York Times que ele atualizou sua estimativa da
cobertura vacinal necessária para garantir a imunidade de rebanho de 70 por
cento em março para 80-90 por cento em setembro, não com base na
ciência, mas sim em resposta a pesquisas de que indicaram taxas crescentes
de aceitação da vacina.15 Ele regularmente expressou sua crença de que a
imunidade pós-infecção era altamente provável (com comentários
ocasionais sobre o assunto), embora assumisse a posição pública de que a
imunidade natural não contribuía para proteger a população. Ele apoiou os
jabs de COVID para americanos previamente infectados, desafiando a
esmagadora evidência científica de que as inoculações pós-COVID eram
desnecessárias e perigosas.16 , 17 Questionado em 9 de setembro de 2021, o
Dr. Fauci admitiu que não poderia citar nenhuma justificativa científica para
essa política.18 Em setembro de 2021, em uma declaração que justificava
os mandatos da vacina COVID para crianças em idade escolar, o Dr. Fauci
relembrou sonhadoramente suas próprias vacinas contra sarampo e
caxumba na escola primária - uma memória improvável, uma vez que essas
vacinas não estavam disponíveis até 1963 e 1967, e o Dr. Fauci compareceu
escola primária na década de 1940.19 Os pequenos perjúrios do Dr. Fauci
sobre máscaras, sarampo, caxumba, imunidade de rebanho e imunidade
natural atestam sua disposição desanimadora de manipular os fatos para
servir a uma agenda política. Se a pandemia de COVID-19 revelou algo, é
que as autoridades de saúde pública basearam suas muitas diretivas



calamitosas para o gerenciamento de COVID-19 em crenças vacilantes e
não científicas sobre máscaras, bloqueios, taxas de infecção e mortalidade,
transmissão assintomática e segurança de vacinas e eficácia, que tomou
todas as direções e semeou confusão, divisão e polarização entre o público e
os especialistas médicos.

A abordagem libertina do Dr. Fauci aos fatos pode ter contribuído para o
que, para mim, foi a característica mais preocupante e irritante de todas as
respostas de saúde pública ao COVID. A manipulação flagrante e
implacável de dados para servir à agenda da vacina tornou-se o apogeu de
um ano de espantosas negligências regulatórias. Dados de alta qualidade e
transparentes, claramente documentados, apresentados em tempo hábil e
disponíveis ao público são a condição sine qua non para uma gestão
competente da saúde pública. Durante uma pandemia, dados confiáveis e
abrangentes são essenciais para determinar o comportamento do patógeno,
identificar populações vulneráveis, medir rapidamente a eficácia das
intervenções, mobilizar a comunidade médica em torno do gerenciamento
de doenças de ponta e inspirar a cooperação do público. A qualidade
chocantemente baixa de praticamente todos os dados relevantes pertinentes
ao COVID-19, e o charlatanismo, a ofuscação, a picada de cereja e a
perversão flagrante teriam escandalizado, ofendido e humilhado todas as
gerações anteriores de funcionários americanos da saúde pública. Muitas
vezes, o Dr. Fauci estava no centro dessas decepções sistêmicas. Os “erros”
sempre foram na mesma direção - inflando os riscos do coronavírus e a
segurança e eficácia das vacinas para atiçar o medo público de COVID e
provocar adesão em massa. As desculpas para seus erros vão desde culpar o
público (agora culpando os não vacinados), culpar a política e explicar seus
giros dizendo: “Você tem que evoluir com a ciência”.20

No início da pandemia, o Dr. Fauci usou modelos totalmente imprecisos
que superestimaram as mortes nos Estados Unidos em 525%.21 , 22 O
criador do golpista e pandêmico Neal Ferguson, do Imperial College
London, foi o autor, com financiamento da Fundação Bill & Melinda Gates
(BMGF) de US $ 148,8 milhões.23 O Dr. Fauci usou esse modelo como
justificativa para seus bloqueios.

O Dr. Fauci concordou com as mudanças seletivas de protocolo do CDC
para preencher atestados de óbito de uma forma que inflou as mortes



alegadas de COVID e, assim, inflou sua taxa de mortalidade por infecção.
Mais tarde, o CDC admitiu que apenas 6 por cento das mortes de COVID
ocorreram em indivíduos totalmente saudáveis. Os 94 por cento restantes
sofriam de uma média de 3,8 comorbidades potencialmente fatais.24

Os reguladores usaram mal os testes de PCR que o CDC admitiu
tardiamente em agosto de 2021 foram incapazes de distinguir COVID de
outras doenças virais. O Dr. Fauci tolerou seu uso em amplitudes
inadequadamente altas de 37 e até 45, embora Fauci tenha dito a Vince
Racaniello que os testes que empregam limiares de ciclo de 35 e acima
eram muito improváveis de indicar a presença de vírus vivo que pudesse se
replicar.25 Em julho de 2020, Fauci observou que, nesses níveis, um
resultado positivo é apenas nucleotídeos mortos, ponto final, 26 ainda não
fez nada para modificar o teste, portanto, pode ser mais preciso. Como czar
do COVID da América, o Dr. Fauci nunca reclamou da decisão do CDC de
pular as autópsias das mortes atribuídas às vacinas. Essa prática permitiu ao
CDC alegar persistentemente que todas as mortes após a vacinação não
estavam relacionadas à vacinação. O CDC também se recusou a conduzir
investigações médicas de acompanhamento entre as pessoas que alegavam
ferimentos causados pela vacina. Inspirado por ricos incentivos para
classificar cada paciente como uma vítima COVID-19 - o Medicare pagou
aos hospitais $ 39.000 por ventilador 27 ao tratar COVID-19 e apenas $
13.000 para infecções respiratórias de jardim 28 —Os hospitais
contribuíram para o engano. Mais uma vez, o Dr. Fauci piscou para a
fraude.

A recusa do Dr. Fauci em corrigir o sistema de vigilância de lesões por
vacina notoriamente disfuncional do HHS (VAERS) constituiu negligência
imperdoável. Os próprios estudos do HHS indicam que o VAERS pode
estar subestimando os ferimentos da vacina em MAIS de 99 por cento.29

O público nunca recebeu fatos sobre taxas de mortalidade por infecção ou
riscos estratificados por idade para COVID com o tipo de clareza que
poderia ter permitido a eles e seus médicos fazer avaliações de risco
pessoais baseadas em evidências. Em vez disso, os funcionários federais
confiaram na imprecisão e no engano para superestimar imprudentemente
os perigos do COVID em todas as faixas etárias. Todas essas fraudes
crivaram virtualmente todas as reportagens da grande mídia -
particularmente aquelas da CNN e do New York Times - deixando o



público com uma impressão amplamente inflada e cataclismicamente
imprecisa de sua letalidade. Pesquisas públicas mostraram que, assim como
o público da Fox News foi surpreendentemente mal informado após os
atentados de 11 de setembro, os telespectadores da CNN e do New York
Times foram catastroficamente mal informados sobre os fatos do COVID-
19 durante 2020. Pesquisas sucessivas do Gallup mostraram que o
democrata médio acreditava que 50% das infecções por COVID resultavam
em hospitalizações. O número real era inferior a um por cento.30

Confie nos especialistas

Em vez de exigir ciência de segurança de alto nível e encorajar o debate
honesto, aberto e responsável sobre a ciência, funcionários de saúde do
governo mal comprometidos encarregados de gerenciar a pandemia
COVID-19 colaboraram com a mídia tradicional e social para encerrar a
discussão sobre questões-chave de saúde pública. Eles silenciaram os
médicos que ofereceram quaisquer tratamentos iniciais que pudessem
competir com as vacinas ou que se recusassem a jurar fé inquestionável nas
vacinas experimentais de responsabilidade zero e mal testadas.

A caótica e confusa coleta e interpretação de dados permitiu que os
reguladores justificassem seus ditames arbitrários sob o manto de consenso
científico. Em vez de citar estudos científicos ou dados claros para justificar
mandatos para máscaras, bloqueios e vacinas, nossos governantes médicos
citaram o Dr. Fauci ou OMS, CDC, FDA e NIH - agências cativas - para
legitimar a suposição da tecnocracia médica de novos poderes perigosos.

Os aficionados do Dr. Fauci, incluindo o presidente Biden e os âncoras de
notícias da TV a cabo e da rede, aconselharam os americanos a confiar nos
especialistas. Esse conselho é antidemocrático e anticientífico. A ciência é
dinâmica. Os “especialistas” freqüentemente divergem em questões
científicas e suas opiniões podem variar de acordo com as demandas da
política, do poder e dos interesses financeiros. Quase todos os processos
que eu já litiguei colocaram especialistas altamente credenciados de lados
opostos uns contra os outros, com todos eles jurando sob juramento
posições diametralmente antitéticas com base no mesmo conjunto de fatos.
Dizer às pessoas para confiarem nos especialistas é ingênuo ou manipulador
- ou ambos.



Todos os mandatos intrusivos do Dr. Fauci e seu uso enganoso de dados
tendiam a atiçar o medo e amplificar o desespero público pela chegada
prevista de vacinas que transfeririam bilhões de dólares dos contribuintes
para os executivos e acionistas do setor farmacêutico. Alguns dos cientistas
mais talentosos da América, e os médicos que lideram a batalha contra
COVID nas trincheiras, passaram a acreditar que a obsessão de vida ou
morte de Anthony Fauci por novas vacinas de mRNA - e o antiviral
patenteado caro da Gilead, remdesivir - o levaram a ignorar ou até mesmo
suprimir tratamentos precoces eficazes, causando centenas de milhares de
mortes desnecessárias, ao mesmo tempo que prolonga a pandemia.

Fortificando sistemas imunológicos

Fiquei surpreso, durante os primeiros meses do COVID-19, que o Americas
Doctor, aparentemente preocupado com sua solução de vacina única, fez
pouco no sentido de dizer aos americanos como reforçar sua resposta
imunológica. Ele nunca reservou tempo durante suas instruções diárias na
Casa Branca de março a maio de 2020 para instruir os americanos a evitar o
tabaco (fumar e cigarros eletrônicos / taxas duplas de mortalidade devido ao
COVID); 31 para obter bastante luz solar e manter níveis adequados de
vitamina D (“Quase 60 por cento dos pacientes com COVID-19 tinham
deficiência de vitamina D na hospitalização, com homens em estágios
avançados de pneumonia por COVID-19 apresentando o maior déficit”); 32
ou fazer dieta, exercícios e perder peso (78 por cento dos americanos
hospitalizados para COVID-19 estavam com sobrepeso ou obesos).33
Muito pelo contrário, os bloqueios do Dr. Fauci fizeram com que os
americanos ganhassem em média um quilo por mês e reduzissem seus
passos diários em 27%.34 Ele não recomendou evitar açúcar e refrigerantes,
alimentos processados e resíduos químicos, que amplificam a inflamação,
comprometem a resposta imunológica e perturbam o bioma intestinal que
governa o sistema imunológico. Durante os séculos em que a ciência
buscou inutilmente remédios contra o coronavírus (também conhecido
como o resfriado comum), apenas o zinco provou repetidamente sua
eficácia em estudos revisados por pares. O zinco impede a replicação viral,
profilaxia contra resfriados e abreviando sua duração.35 As prateleiras
barulhentas que as farmácias comerciais dedicam aos remédios para
resfriado à base de zinco atestam sua extraordinária eficácia. No entanto,



Anthony Fauci nunca aconselhou os americanos a aumentar a absorção de
zinco após a exposição à infecção.

A negligência do Dr. Fauci em relação à resposta imune natural foi
consistente com a hostilidade generalizada em relação a qualquer
intervenção não vacinal que caracterizou a gestalt regulatória federal. Em
30 de abril de 2021, o Colégio Canadense de Médicos e Cirurgiões de
Ontário ameaçou delicenciar qualquer médico que prescrevesse estratégias
de saúde não vacinais, incluindo vitamina D. 36 “Eles estão tentando apagar
qualquer noção de imunidade natural”, disse a pesquisadora canadense de
vacinas, Dra. Jessica Rose, Ph.D., MSc, BSc. “Em breve, as mentiras e a
propaganda incessantes terão instilado com sucesso nas massas que a única
esperança de permanecer vivo é por meio de injeção, ingestão de pílulas, ou
seja, sem imunidade natural.” Em uma entrevista em podcast em 1º de
outubro de 2021, a repórter do Washington Post Ashley Fetters Maloy
fingiu expor desinformação sobre o COVID-19 ao transmitir informações
incorretas:

Há uma ideia generalizada de que seu corpo e seu sistema imunológico
podem ser saudáveis o suficiente para afastar o COVID-19, que, é claro,
sabemos que é um novo coronavírus. O corpo de ninguém pode. O corpo de
ninguém é saudável o suficiente para reconhecer e evitar isso totalmente
sem uma vacina.37

Claramente, esta é uma informação falsa. Ao longo de 2020, antes que as
vacinas estivessem disponíveis, cerca de 99,9% do sistema imunológico
natural das pessoas protegia seus proprietários de doenças graves e morte.
O CDC e a Organização Mundial da Saúde, na verdade todas as autoridades
de saúde globais, reconheceram que pessoas saudáveis, com sistemas
imunológicos saudáveis, apresentam risco mínimo de COVID. Na verdade,
muitas pessoas, de acordo com nossas autoridades de saúde, têm uma
resposta imunológica suficiente que nem sabem que têm COVID. O
pronunciamento de Maloy de que os humanos não podem lutar contra a
COVID-19 sem uma vacina é desinformação em sua forma mais pura.

Em vez de pedir calma e nos dizer, como FDR fez durante as profundezas
da Depressão, que não temos nada a temer a não ser o próprio medo, todas
as prescrições e comunicações do Dr. Fauci pareciam destinadas a
maximizar o estresse e o trauma: isolamento forçado, obrigatório



mascaramento, fechamento de negócios, despejos e falências, bloqueios e
separação dos filhos dos pais e dos pais dos avós.38 , 39 Agora sabemos
que o medo, o estresse e o trauma causam estragos em nosso sistema
imunológico.

Tratamento Precoce

Seus críticos argumentam que a estratégia do Dr. Fauci de “desacelerar a
propagação, nivelar a curva, aguardar o jab” - tudo em apoio a uma aposta
de longo prazo em vacinas não comprovadas - representou um afastamento
profundo e sem precedentes da prática de saúde pública aceita. Mas o mais
preocupante foram as políticas do Dr. Fauci de ignorar e suprimir
completamente o tratamento precoce de pacientes infectados que
frequentemente ficavam apavorados. “As melhores práticas para derrotar
uma epidemia de doenças infecciosas”, diz o epidemiologista de Yale
Harvey Risch, “ditam que você coloque em quarentena e trate os doentes,
proteja os mais vulneráveis e desenvolva agressivamente drogas
terapêuticas reaproveitadas e use protocolos de tratamento precoce para
evitar hospitalizações”.

Risch é uma das principais autoridades globais em protocolos de tratamento
clínico. Ele é o editor de duas revistas de alta gravidade e autor de mais de
350 publicações revisadas por pares. Outros pesquisadores citaram esses
estudos mais de 44.000 vezes.40 Risch aponta uma dura verdade que
deveria ter informado nossa estratégia de controle COVID: “A menos que
você seja uma nação insular preparada para isolar o mundo, você não pode
impedir uma pandemia viral global, mas pode torná-la menos mortal. Nosso
objetivo deveria ter sido o de conceber tratamentos que reduzissem a
hospitalização e a morte. Poderíamos facilmente ter desinfectado o COVID-
19 para que fosse menos letal do que uma gripe sazonal. Poderíamos ter
feito isso muito rapidamente. Poderíamos ter salvado centenas de milhares
de vidas. ”

O Dr. Peter McCullough concorda: “Uma vez que um vírus altamente
transmissível como o COVID tem uma cabeça de ponte na população, é
inevitável que se espalhe para todos os indivíduos que não têm imunidade.
Você pode desacelerar a propagação, mas não pode evitá-la - não mais do
que pode impedir que a maré suba. ” McCullough era interno e
cardiologista da equipe do Baylor University Medical Center e do Baylor



Heart and Vascular Hospital em Dallas, Texas. Seus 600 artigos revisados
por pares na National Library of Medicine fazem de McCullough o médico
mais publicado da história no campo das doenças renais relacionadas às
doenças cardíacas, uma sequela letal do COVID-19. Antes do COVID-19,
ele foi editor de duas revistas importantes. Suas publicações recentes
incluem mais de 40 no COVID-19, incluindo dois estudos marcantes sobre
cuidados intensivos da doença. Seus dois artigos inovadores sobre o
tratamento inicial de COVID-19 no The American Journal of Medicine 41 e
Avaliações em Medicina Cardiovascular 42 em 2020 são, de longe, os
documentos mais baixados sobre o assunto. “Eu mesmo tive COVID-19
com envolvimento pulmonar”, ele me disse. “Minha esposa está farta. Do
lado da família da minha esposa, tivemos uma fatalidade. . . Acredito ter
tanta ou mais autoridade médica para dar minha opinião do que qualquer
pessoa no mundo ”.

McCullough observa que “poderíamos ter reduzido drasticamente as
fatalidades e hospitalizações por COVID usando protocolos de tratamento
precoces e medicamentos reaproveitados, incluindo ivermectina e
hidroxicloroquina e muitos, muitos outros”. O Dr. McCullough tratou cerca
de 2.000 pacientes COVID com essas terapias. McCullough aponta que
centenas de estudos revisados por pares agora mostram que o tratamento
precoce poderia ter evitado cerca de 80 por cento das mortes atribuídas ao
COVID. “A estratégia desde o início deveria ter sido a implementação de
protocolos para interromper as hospitalizações por meio do tratamento
precoce de americanos com teste positivo para COVID, mas ainda
assintomáticos. Se tivéssemos feito isso, poderíamos ter empurrado as taxas
de letalidade para abaixo daquelas que vemos com a gripe sazonal e acabar
com os gargalos em nossos hospitais. Devíamos ter rapidamente implantado
medicamentos prontos para uso com registros de segurança comprovados e
submetido a rigorosas decisões de risco / benefício ”, continua McCullough.
“Usando drogas reaproveitadas, poderíamos ter acabado com esta pandemia
em maio de 2020 e salvado 500.000 vidas americanas, se não fosse pela
visão de túnel do Dr. Fauci em novas vacinas e remdesivir.”

O especialista em pulmões e cuidados intensivos, Dr. Pierre Kory, concorda
com a estimativa de McCullough. “A eficácia de algumas dessas drogas
como profilaxia é quase milagrosa, além da intervenção precoce na semana
após a exposição interrompe a replicação viral e evita o desenvolvimento de



tempestade de citocinas e entrada na fase pulmonar”, diz o Dr. Kory.
“Poderíamos ter parado a pandemia em seu caminho na primavera de
2020.”

Risch, McCullough e Kory estão entre o grande coro de especialistas
(incluindo o ganhador do Prêmio Nobel Luc Montagnier) que argumentam
que, ao tratar pacientes infectados em casa durante os estágios iniciais da
doença, poderíamos ter evitado bloqueios cataclísmicos e encontrado
recursos de medicina para proteger populações vulneráveis ao mesmo
tempo em que estimula a disseminação da doença em faixas etárias de risco
extremamente baixo, a fim de alcançar imunidade de rebanho permanente.
Eles apontam que a imunidade natural, em todos os casos conhecidos, é
superior à imunidade induzida pela vacina, sendo mais durável (geralmente
dura a vida toda) e de espectro mais amplo - o que significa que fornece um
escudo contra as variantes subsequentes. “Vacinar cidadãos com imunidade
natural nunca deveria ter sido nossa política de saúde pública”, diz a Dra.
Kory.

A estratégia do Dr. Fauci comprometeu centenas de bilhões de recursos da
sociedade em uma jogada de alto risco para desenvolver vacinas de
tecnologia inovadora, e virtualmente nada no sentido de desenvolver
medicamentos reaproveitados que sejam eficazes contra COVID. “Essa
estratégia manteve o tratamento médico suspenso globalmente por um ano
inteiro, pois um vírus respiratório prontamente tratável devastou as
populações”, diz Kory. “É absolutamente chocante que ele não tenha
recomendado cuidados ambulatoriais, nem mesmo vitamina D, apesar do
fato de ele mesmo tomar e grande parte do país ser deficiente em vitamina
D.”

Dra. Kory 43 é presidente da Front Line COVID-19 Critical Care Alliance,
um ex-professor associado e diretor médico do Centro de Trauma e Suporte
de Vida do Hospital da Escola de Medicina da Universidade de Wisconsin,
e o Chefe do Serviço de Cuidados Críticos do Aurora St. Lukes Medical
Center em Milwaukee. Seu trabalho marcante em ultrassonografia de
cuidados intensivos lhe rendeu o Prêmio Escolha do Presidente da British
Medical Association em 2015.

Risch, McCullough e Kory também estão entre as centenas de cientistas e
médicos que expressam choque pelo fato de o Dr. Fauci não ter feito



nenhum esforço para identificar medicamentos reutilizados. Diz Kory:
“Acho terrível que não houve um processo de consulta com os médicos que
tratam. Medicina é consulta. Você tinha Birx, Fauci e Redfield dando
conferências de imprensa todos os dias e entregando esses ditames
arbitrários e nenhum deles jamais tratou um paciente COVID ou trabalhou
em um pronto-socorro ou UTI. Eles não sabiam de nada. ”

“Enquanto eu assistia à Força-Tarefa da Casa Branca na TV”, lembra o Dr.
McCullough, “ninguém disse que hospitalizações e mortes eram o resultado
ruim do COVID-19, e que eles iriam reunir uma equipe de médicos para
identificar protocolos e terapêuticas para impedir essas hospitalizações e
mortes. ”

O Dr. McCullough argumenta que, como czar do COVID, o Dr. Fauci
deveria ter criado uma rede de comunicação internacional ligando os 11
milhões de médicos da linha de frente do mundo para reunir dicas em
tempo real, protocolos de segurança inovadores e desenvolver as melhores
práticas de tratamento profilático e precoce . “Ele deveria ter criado linhas
diretas e sites dedicados para profissionais médicos ligarem com perguntas
sobre tratamento e consultar, coletar, catalogar e propagar as últimas
inovações para profilaxia indivíduos vulneráveis e expostos e tratamento de
infecções precoces, a fim de evitar hospitalizações.” O Dr. Kory concorda:
“O resultado que deveríamos estar tentando prevenir são as hospitalizações.
Você não pode simplesmente sentar e esperar que um paciente infectado
adoeça. Todas as estratégias de tratamento do Dr. Fauci começaram assim
que todos esses pacientes sub-medicados foram hospitalizados. Naquela
época, era tarde demais para muitos deles. Foi uma loucura. Foi perverso.
Foi antiético. ”

O Dr. McCullough diz que o Dr. Fauci deveria ter criado centros de
tratamento para pacientes ambulatoriais e clínicas de campo especializadas
no tratamento de COVID assintomáticos ou em estágio inicial. “Ele deveria
ter encorajado os médicos a usarem clínicas satélite para conduzir pequenos
ensaios clínicos ambulatoriais para identificar rapidamente os protocolos,
medicamentos e terapêuticas mais eficazes.”

O professor Risch concorda: “Devíamos ter implantado equipes de médicos
em todo o mundo fazendo testes clínicos de curto prazo, testando
medicamentos promissores e relatando protocolos de sucesso. Os desfechos



eram óbvios: prevenção de hospitalizações e mortes. Além de desenvolver
rapidamente e atualizar continuamente protocolos e remédios, McCullough
e Kory dizem que o governo falhou em cumprir o dever essencial de um
regulador de saúde pública durante as pandemias modernas - publicar os
melhores protocolos de tratamento precoce no site do NIH e, em seguida,
estabelecer linhas de comunicação. centros para promover consultas e
compartilhamento de informações e páginas da web para compartilhar,
transmitir e atualizar as soluções mais recentes e aumentar continuamente o
conhecimento público sobre as estratégias de maior sucesso.

O Dr. McCullough acrescenta: “Devíamos ter criado centros de informação
e comunicação onde médicos e hospitais que tratam pudessem obter
boletins ininterruptos e atualizados com dados. Em vez disso, os médicos
que queriam fornecer tratamento precoce aos pacientes infectados não
tiveram sorte ”.

Casas de repouso e instalações de quarentena

O Dr. Risch diz que, além de desenvolver protocolos de tratamento
precoces, as autoridades de saúde pública deveriam ter certeza de que os
pacientes idosos permaneciam em hospitais de quarentena até que não
contagiassem mais. “É óbvio que deveríamos ter instalações de quarentena
para não enviarmos pacientes infectados para lares de idosos lotados. Em
vez disso, deveríamos tê-los alojado em instalações seguras e protegido
com cuidados de ponta. ” Risch aponta que os contribuintes gastaram US $
660 milhões na construção de hospitais de campanha em todo o país.44 O
governador democrata Andrew Cuomo e outros governadores democratas
mantiveram essas instalações vazias para manter os inventários de camas
em antecipação à enchente de pacientes imprecisamente prevista pelos
modelos de fomento do medo, desencadeados por duas organizações
financiadas por Gates, IMHE e Royal College of London, e então ungido
como evangelho pelo Dr. Fauci - aparentemente como parte da cruzada para
gerar pânico público. Com os centros de quarentena vazios, os
governadores mandaram idosos infectados de volta para asilos lotados,
onde espalharam a doença para a população mais vulnerável com efeito
letal. Risch aponta que, “Metade das mortes, em Nova York, e um terço
nacionalmente, 45 estavam entre os residentes de creches ”.



O Dr. Fauci fez outra escolha inexplicável de política de não fornecer aos
lares de idosos anticorpos monoclonais onde eles poderiam ter salvado
milhares de vidas. “Com a Operação Warp Speed, tínhamos anticorpos
monoclonais de alta tecnologia e totalmente aprovados pelo FDA em
novembro de 2020 - muito antes das vacinas”, disse o Dr. McCullough.

“Os anticorpos monoclonais funcionam muito bem, mas não são adequados
para pacientes ambulatoriais porque são administrados por via intravenosa.
Portanto, são perfeitos para lares de idosos. Cerca de um terço das mortes
de COVID ocorreram em lares de idosos e ALFs nos Estados Unidos
durante a pandemia.46 O Dr. Fauci deveria ter equipado os lares de idosos e
hospitais de quarentena com anticorpos monoclonais ”, disse Risch. Em vez
disso, ele impediu essas instituições de administrar aquele medicamento.
“Foi uma espécie de ato terrível e selvagem de imperícia e negligência
negar esse remédio a instituições de assistência a idosos em um momento
em que os idosos estavam morrendo a uma taxa de 10.000 por semana.”

“Você precisa, em suma, fazer o oposto de tudo o que eles fizeram. É difícil
identificar qualquer coisa que eles fizeram que estava certa ”, diz
McCullough.

Médicos Independentes na Violação

No início da pandemia, Kory e seu mentor, Dr. Paul Marik, Professor de
Medicina e Chefe da Divisão de Medicina Pulmonar e de Cuidados Críticos
da Eastern Virginia Medical School, começaram a reunir os especialistas
em cuidados intensivos mais publicados e bem-sucedidos do mundo para
desenvolver rapidamente Tratamentos COVID. Cada um dos cinco
fundadores principais do FLCCC é mundialmente conhecido por ter feito
contribuições pré-COVID significativas para a ciência de cuidados
intensivos e doenças pulmonares. Cerca de 1.693 médicos da linha de frente
em todo o mundo agora pertencem à sua aliança.47 No início da pandemia,
esses médicos invadiram a brecha deixada pelas agências governamentais e
centros de pandemia e começaram a coordenar o desenvolvimento de
tratamentos iniciais com medicamentos reaproveitados. Eles rapidamente
provaram que podiam reduzir drasticamente a letalidade do COVID. Em
vez de receber aplausos como curandeiros, seu sucesso no tratamento de
COVID os tornou inimigos do Estado.



Muito antes de ouvir falar de Pierre Kory ou FLCCC, o Dr. Peter
McCullough chegou às mesmas conclusões sobre a futilidade e imoralidade
do esforço federal e sentiu a mesma indignação e determinação para mudar
as coisas. “Em abril e maio, percebi uma tendência preocupante”, lembra
McCullough. “A tendência era: nenhum esforço para tratar pacientes
infectados com COVID-19 em casa ou em lares de idosos. E quase parecia
como se os pacientes não estivessem sendo tratados intencionalmente,
autorizados a ficar sentados em casa e chegar ao ponto em que não
conseguiam respirar e então serem internados no hospital ”.

O Dr. Fauci adotou este protocolo sem precedentes de dizer aos médicos
para deixarem os pacientes com diagnóstico de COVID positivo irem para
casa, sem tratamento - deixando-os aterrorizados e espalhando a doença -
até que dificuldades respiratórias forçassem seu retorno aos hospitais. Lá
eles enfrentaram dois remédios mortais: remdesivir e ventiladores.

Eu experimentei minhas próprias frustrações pessoais com essa política
desconcertante. Quando, em dezembro de 2020, pedi ao médico de minha
mãe de 93 anos que descrevesse seu plano de tratamento caso ela tivesse
um PCR positivo, ele me disse: “Não há realmente nada que possamos fazer
a menos que ela comece a ter problemas para respirar. Então, vamos
mandá-la para o Mass General para ventilação. ” Quando perguntei a ele
sobre o uso de ivermectina ou hidroxicloroquina, ele encolheu os ombros.
Ele nunca tinha ouvido falar de seu uso em pacientes com COVID. “Não
existe tratamento precoce para COVID”, garantiu-me.

A escolha do Dr. Fauci de negar o tratamento precoce aos americanos
infectados não foi apenas uma má estratégia de saúde pública; era,
McCullough admite, “crueldade em nível populacional”. Diz McCullough:
“Nunca na história os médicos trataram deliberadamente os pacientes com
esse tipo de barbárie”.

“Eu disse a mim mesmo: Não vou tolerar isso - em minha prática, nem em
nível nacional ou mundial”, disse McCullough. Percebendo que o COVID
tinha que ser combatido em várias frentes, McCullough começou a contatar
médicos em outras nações que relatavam sucesso contra a doença, incluindo
médicos na Itália, Grécia, Canadá, em toda a Europa e em Bangladesh e
África do Sul.



McCullough continua: “Se fosse qualquer outra forma de pneumonia,
doença respiratória ou qualquer outra doença infecciosa do corpo humano,
sabemos que, se começarmos cedo, poderemos tratar com muito mais
facilidade do que esperar até que os pacientes adoeçam. . ” McCullough diz
que a regra é verdadeira para COVID-19: “Aprendemos rapidamente que
uma pessoa infectada com COVID leva cerca de duas semanas para ficar
doente o suficiente em casa para precisar de hospitalização.”

Os médicos clínicos da linha de frente rapidamente reconheceram que a
doença estava operando por meio de várias vias, cada uma exigindo seu
próprio protocolo de tratamento. “Havia três partes principais da doença”,
diz McCullough: “1) o vírus estava se replicando por até duas semanas, 2)
havia uma inflamação incrível no corpo e 3) que foi seguida por coagulação
do sangue.” Ele acrescenta: “Em abril de 2020, a maioria dos médicos
entendeu que um único medicamento não seria suficiente para tratar esta
doença. Tínhamos que usar drogas em combinação ”.

“Desenvolvemos rapidamente três princípios”, diz McCullough; seu
protocolo de três etapas foi o seguinte:

• Use medicamentos para desacelerar o vírus;

• Use medicamentos para atenuar ou reduzir a inflamação;

• Abordar a coagulação do sangue.

McCullough e seus parceiros globais rapidamente identificaram uma
farmacopéia de tratamentos disponíveis no mercado, demonstrando eficácia
extraordinária contra cada estágio de COVID quando administrado no
início do curso da doença.

McCullough narra o ritmo acelerado com que os médicos da linha de frente
descobriram ricos boticários de remédios COVID eficazes. Os primeiros
estudos do HHS apoiaram a eficácia da hidroxicloroquina contra o
coronavírus desde 2005 e, em março de 2020, médicos de Nova York à Ásia
estavam usando-a contra o COVID com efeito extraordinário. Naquele mês,
McCullough e outros médicos de seu centro médico organizaram, com o
FDA, um dos primeiros protocolos profiláticos usando hidroxicloroquina.
“Tínhamos dados fantásticos sobre a ivermectina, das equipes médicas em
Bangladesh e em outros lugares no início do verão de 2020. Portanto, agora



tínhamos dois genéricos baratos. ” McCullough e sua equipe crescente de
mais de 50 médicos de linha de frente descobriram que, embora o HCQ e o
IVM funcionem bem contra o COVID, a adição de outros medicamentos
aumenta drasticamente os resultados. Estes incluíram azitromicina ou
doxiciclina, zinco, vitamina D, Celebrex, bromexina, NAC, vitamina C IV e
quercetina. A equipe de McCullough percebeu que, assim como a
hidroxicloroquina e a ivermectina, a quercetina - o nutracêutico onipresente
- é um ionóforo - o que significa que facilita a absorção de zinco pelas
células, destruindo a capacidade de replicação do coronavírus. “Os
canadenses aplicaram a Colchicina em um teste de alta qualidade baseado
em um teste inicial grego”, continuou McCullough. “Aprendemos mais com
especialistas da UCLA e de outros lugares no que diz respeito à coagulação
do sangue e à necessidade de aspirina e anticoagulantes. Obtivemos
aprovação antecipada para anticorpos monoclonais. Mais tarde, soube-se
que tanto a fluvoxamina quanto a famotidina podem desempenhar papéis no
tratamento multifármaco ”. O professor da LSU Medical School, Paul
Harch, descobriu artigos revisados por pares da China, onde pesquisadores
usavam câmaras hiperbáricas (HBOT) com sucesso impressionante.48
Entre abril e maio, um grupo de pesquisadores da NYU reproduziu esse
sucesso tirando os pacientes dos ventiladores e recuperando rapidamente 18
dos 20 casos de ventilação usando OHB.49 (Yale está atualmente
conduzindo a Fase 3 com resultados iniciais estelares.)

Havia muitos outros tratamentos promissores. As nações asiáticas estavam
usando as lavagens nasais com solução salina com grande efeito para
reduzir as cargas virais e a transmissão.50 McCullough descobriu que
poderia profilaxar os pacientes e diminuir a carga viral e prevenir a
transmissão com uma variedade de outros enxaguantes orais / nasais e
agentes virucidas diluídos, incluindo iodo povidona, peróxido de
hidrogênio, hipoclorito e Listerine ou enxaguatório bucal com cloreto de
cetilpiridínio. O especialista em doenças infecciosas do Mass General, Dr.
Michael Callahan, atendeu centenas de pacientes em Wuhan em janeiro de
2020 e avaliou a eficácia impressionante do Pepcid, um medicamento de
venda livre para indigestão. Os japoneses já estavam usando Prednisona,
Budesonida e Famotidina com resultados extraordinários.

Em 1º de julho, McCullough e sua equipe desenvolveram o primeiro
protocolo com base em sinais de benefício e segurança aceitável. Eles



submeteram o protocolo ao American Journal of Medicine. Esse estudo,
intitulado “A base fisiopatológica e a justificativa clínica para o tratamento
ambulatorial precoce de COVID-19,” 51 rapidamente se tornou o jornal
mais baixado do mundo para ajudar os médicos a tratar COVID-19.

“É extraordinário que o Dr. Fauci nunca tenha publicado um único
protocolo de tratamento antes disso”, diz McCullough, “e que o Americas
Doctor nunca publicou nada sobre como tratar um paciente COVID. Choca
a consciência por ainda não haver um protocolo oficial. Qualquer pessoa
que tentar publicar um novo protocolo de tratamento se verá totalmente
bloqueado pelos jornais que estão todos sob o controle de Fauci. ”

Os chineses publicaram seu próprio protocolo de tratamento precoce em 3
de março de 2020, 52 , 53 usando muitas das mesmas categorias de drogas
profiláticas e de tratamento precoce descobertas por McCullough -
cloroquina (uma prima da hidroxicloroquina), antibióticos,
antiinflamatórios, anti-histamínicos, uma variedade de esteróides e
probióticos para estabilizar e fortalecer o sistema imunológico e boticários
tradicionais Medicamentos chineses, vitaminas e minerais, incluindo uma
variedade de compostos contendo precursores de quercetina, zinco e
glutationa.54 Os chineses fizeram do tratamento precoce a prioridade
central de sua estratégia COVID. Eles usaram vigilância intensa - e
intrusiva - de rastreamento para identificar e, em seguida, hospitalizar e
tratar imediatamente todos os chineses infectados com COVID. O
tratamento precoce ajudou os chineses a encerrar sua pandemia em abril de
2020. “Poderíamos ter feito o mesmo”, diz McCullough.

Embora agora ele seja frequentemente censurado, a AMA ainda lista o
estudo do Dr. McCullough como o jornal mais baixado em 2020. A
Associação de Médicos e Cirurgiões Americanos (AAPS) baixou e
transformou o artigo da AMA de McCullough em seu guia oficial de
tratamento.55 O diretor da AAPS, Dr. Jeremy Snavely, me disse em agosto
de 2021 que o Guia tinha 122.000 downloads: “Calculamos que foi visto
por mais de um milhão de pessoas. É o único guia confiável. Nosso telefone
nunca para de tocar. A maioria das ligações é de médicos e pacientes
desesperados por ajuda que não conseguem obter em nenhum site do HHS.
”



No outono, os médicos da linha de frente reuniram uma farmacopeia de
medicamentos reaproveitados, todos eficazes contra o COVID.

Naquela época, mais de 200 estudos apoiavam o tratamento com
hidroxicloroquina e 60 estudos apoiavam a ivermectina. “Combinamos
esses medicamentos com doxiciclina e azitromicina para suprimir a
infecção”, diz McCullough. Outra meta-análise apoiou o uso de prednisona
e hidrocortisona e outros esteróides amplamente disponíveis para combater
a inflamação.56 Três estudos apoiaram o uso de budesonida inalada contra
COVID; um estudo da Universidade de Oxford publicado em fevereiro de
2021 demonstrou que esse tratamento pode reduzir as hospitalizações em
90 por cento em pacientes de baixo risco, 57 e uma publicação em abril de
2021 mostrou que a recuperação também foi mais rápida para pacientes de
alto risco.58 Além disso, um grande estudo apoiou a colchicina como um
antiinflamatório.59 Finalmente, o crescente número de médicos de
McCullough tinha dados observacionais de tratamento em estágio final de
pacientes hospitalizados com aspirina em dose completa e antitrombóticos,
incluindo Enoxaparina, Apixabana, Rivaroxabana, Dabigatrana, Edoxabana
e anticoagulação em dose completa com heparina de baixo peso molecular
para coágulos sanguíneos .60

“Pudemos mostrar que os médicos podem trabalhar com quatro a seis
medicamentos combinados, suplementados por vitaminas e nutracêuticos,
incluindo zinco, vitaminas D e C e quercetina. E eles podem orientar os
pacientes em casa, mesmo os idosos de maior risco, e evitar um resultado
temido de hospitalização e morte ”, disse McCullough.

Trabalhando com uma grande clínica na área de Plano / Frisco ao norte de
Dallas, McCullough e sua equipe administraram este protocolo a cerca de
oitocentos pacientes e demonstraram uma redução de 85% na
hospitalização e morte. Outra prática liderada pelo lendário Dr. Vladimir
Zelenko em Monroe, Nova York, mostrou resultados surpreendentes
semelhantes.61

Médicos independentes não afiliados ao governo ou às universidades que
dependem tanto dos favores do Dr. Fauci estavam descobrindo novos
tratamentos COVID a cada dia. Os pesquisadores trataram 738 pacientes
brasileiros COVID-19 selecionados aleatoriamente com outro adjuvante, a
fluvoxamina, identificado no início da pandemia por seu potencial de



reduzir as tempestades de citocinas.62 Outros 733 receberam um placebo
entre 20 de janeiro e 6 de agosto de 2021. Os pesquisadores acompanharam
todos os pacientes que receberam fluvoxamina durante o ensaio por 28 dias
e descobriram uma redução de cerca de 30 por cento nos eventos entre
aqueles que receberam fluvoxamina em comparação com aqueles que não
receberam. Como quase todos os outros remédios, é barato e
comprovadamente seguro por uso prolongado. A fluvoxamina custa cerca
de US $ 4 por curso de 10 dias. A fluvoxamina é usada desde a década de
1990 e seu perfil de segurança é bem conhecido.63

“A hidroxicloroquina e a ivermectina não são necessárias nem suficientes
por si mesmas - existem muitas moléculas que tratam o COVID”, diz
McCullough. “Mesmo que a hidroxicloroquina e a ivermectina tivessem se
tornado tão politizadas que ninguém queria permitir o uso dessas drogas,
poderíamos usar outras drogas, antiinflamatórios, anti-histamínicos, bem
como anticoagulantes e realmente parar a doença e, novamente, tratá-la
para reduzir a hospitalização e a morte. ”

Quando a pandemia começou, a maioria das outras práticas médicas na área
de Detroit foi fechada, disse-me o Dr. David Brownstein. “Tive uma
reunião com minha equipe e meus seis sócios. Eu disse a eles: Vamos ficar
abertos e tratar COVID. eles queriam saber. Eu disse: Estamos tratando
doenças virais aqui há vinte e cinco anos. COVID não pode ser diferente.
Em todo esse tempo, nosso consultório nunca perdeu um único paciente
devido à gripe ou a doenças semelhantes à gripe. Tratamos as pessoas em
seus carros com vitaminas A, C e D orais e iodo. Administramos solução
intravenosa durante todo o inverno com peróxido de hidrogênio intravenoso
e vitamina C. Nós os mandávamos colocar as pontas dos pés para fora da
janela do carro e injetá-los com ozônio intramuscular. Nós os nebulizamos
com água oxigenada e iodo de Lugol. Raramente usamos ivermectina e
hidroxicloroquina. Tratamos 715 pacientes e tivemos dez hospitalizações e
nenhuma morte. O tratamento precoce foi a chave. Não tínhamos permissão
para falar sobre isso. Todo o estabelecimento médico estava tentando
encerrar o tratamento precoce e silenciar todos os médicos que falavam
sobre o sucesso. Toda uma geração de médicos simplesmente parou de
praticar medicina. Quando conversamos sobre isso, todo o cartel veio atrás
de nós. Estou em litígio com o Conselho Médico há um ano. Quando
postamos vídeos de alguns de nossos pacientes recuperados, eles se



tornaram virais. Um dos vídeos teve um milhão de visualizações. A FTC
entrou com uma ação contra nós e tivemos que retirar tudo. ” Em julho de
2020, Brownstein e seus sete colegas publicaram um artigo revisado por
pares descrevendo seu sucesso estelar com o tratamento precoce. A FTC
enviou-lhe uma carta avisando-o para retirá-lo. “Ninguém queria que os
americanos soubessem que você não precisava morrer de COVID. É 100%
tratável ”, diz o Dr. Brownstein. Nós provamos isso. Ninguém precisava
morrer. ”

“Enquanto isso”, acrescenta o Dr. Brownstein, “vimos muitos efeitos
colaterais de vacinas realmente ruins em nossos pacientes. Tivemos sete
derrames - alguns terminando em paralisia severa. Tivemos três casos de
embolia pulmonar, dois coágulos de sangue, dois casos de doença de
Graves e um óbito. ”

Remédios reutilizados, mostra o registro, também poderiam ter reduzido
drasticamente a mortalidade entre pacientes hospitalizados. Um dos co-
fundadores do FLCCC do Dr. Kory, Diretor Médico do Houston Memorial
Medical Center, Dr. Joe Varon, trabalhou 400 dias consecutivos, atendendo
entre 20-30 pacientes / dia. Usando ivermectina e um coquetel de
antiinflamatórios, esteróides e anticoagulantes desde a primavera de 2020,
Dr. Varon reduziu a mortalidade hospitalar entre pacientes com COVID de
UTI para cerca de 4,1 por cento, em comparação com bem mais de 23 por
cento nacionalmente. “Mesmo nas UTIs onde os pacientes chegavam mal
tratados, conseguimos reduzir drasticamente a mortalidade”, diz a Dra.
Kory.

“Quase tudo que você faz nas casas de repouso - basicamente, qualquer
combinação dos vários componentes desses protocolos - reduz a
mortalidade em pelo menos 60%”, disse-me McCullough. Um artigo de
2021 em Medical Hypotheses apóia a afirmação de McCullough.64 Esse
estudo de doze co-autores médicos mostra que diversas combinações de
muitos desses e de medicamentos semelhantes reduzem drasticamente as
taxas de mortalidade em uma variedade de lares de idosos. O estudo conclui
que mesmo as combinações de terapia médica iniciais mais modestas foram
associadas a reduções de 60 por cento na mortalidade. Diz o Dr.
McCullough: “O niilismo terapêutico foi o verdadeiro assassino dos idosos
da América”.



As descobertas de McCullough podem ser conservadoras. No início da
pandemia, dois lares de idosos espanhóis experimentaram simultaneamente
tratamento precoce com medicamentos reaproveitados baratos e disponíveis
e alcançaram 100 por cento de sobrevivência entre residentes e funcionários
infectados. Entre março e abril de 2020, COVID-19 atingiu dois centros de
assistência a idosos em Yepes, Toledo, Espanha. A idade média dos
residentes nesses locais era 85, e 48% tinham mais de 80 anos. Em três
meses, 100 por cento dos residentes em ambos os locais contraíram o vírus.
No final de junho, 100 por cento dos residentes e metade dos trabalhadores
eram soropositivos para COVID, o que significa que haviam suportado a
infecção e se recuperado. Nenhum deles foi para o hospital e nenhum
morreu. Nenhum teve efeitos adversos do medicamento. Os médicos locais
rapidamente descobriram o tratamento precoce com o mesmo tipo de
remédio que McCullough defendia: anti-histamínicos, esteróides,
antibióticos, antiinflamatórios, aspirina, lavagens nasais, broncodilatadores
e anticoagulantes. Em dados agrupados, 28 por cento dos residentes em
lares de idosos semelhantes na mesma região durante o mesmo período de
tempo morreram. Esse estudo apóia a experiência dos médicos da linha de
frente de que medicamentos baratos disponíveis e reaproveitados podem
facilmente prevenir hospitalizações e mortes.65

O Dr. McCullough e 57 colegas publicaram um segundo estudo em
dezembro de 2020 em uma edição dedicada da Reviews In Cardiovascular
Medicine. O artigo, “Tratamento multifármaco sequencial altamente
direcionado multifacetado da infecção ambulatorial precoce por SARS-
CoV-2 de alto risco (COVID-19)”, descreveu uma gama maravilhosa de
medicamentos eficazes que esses médicos já haviam desenvolvido até
então.66

Ao coletar dados da vasta rede de médicos em todo o mundo, eles
adicionaram dezenas de novos compostos ao arsenal - todos
comprovadamente eficazes contra COVID-19. O Dr. Kory me disse que
estava profundamente preocupado com o fato de os esforços extremamente
bem-sucedidos de dezenas de médicos da linha de frente para desenvolver
medicamentos reaproveitados para tratar COVID não receberem apoio de
nenhum governo em todo o mundo - apenas hostilidade - grande parte
orquestrada pelo Dr. Fauci e as agências de saúde dos EUA. As grandes
universidades que dependem de centenas de milhões em financiamento



anual do NIH também eram antagônicas. “Não tínhamos uma única
instituição acadêmica com um único protocolo”, disse o Dr. McCullough.
Eles nem mesmo tentaram. Harvard, Johns Hopkins, Duke, o que quiser.
Nem um único centro médico montou uma tenda para tentar tratar os
pacientes e prevenir a hospitalização e a morte. Não havia um grama de
pesquisa original vindo da América disponível para lutar contra COVID -
além das vacinas. ” Todas essas universidades dependem profundamente
dos bilhões de dólares que recebem do NIH. Como veremos, essas
instituições vivem com medo de ofender Anthony Fauci, e esse medo as
paralisou em meio à pandemia.

“Dr. Fauci se recusou a promover qualquer uma dessas intervenções ”, diz
Kory. “Não é apenas que ele não fez nenhum esforço para encontrar curas
de prateleira eficazes - ele as suprimiu agressivamente.”

Em vez de apoiar o trabalho de McCullough, o NIH e outros reguladores
federais começaram a censurar ativamente as informações sobre essa gama
de remédios eficazes. Os médicos que tentaram apenas abrir a discussão
sobre os benefícios potenciais dos primeiros tratamentos para COVID
foram censurados de forma pesada e inexplicável. O Dr. Fauci trabalhou
com Mark Zuckerberg do Facebook e outros sites de mídia social para
amordaçar a discussão sobre quaisquer soluções. A FDA enviou uma carta
de advertência de que a N-acetilo-L-cisteína (NAC) não pode ser
comercializada legalmente como suplemento dietético, após décadas de
acesso gratuito às prateleiras de alimentos saudáveis e suprimiu a vitamina
C IV, que os chineses estavam usando com extrema eficácia .

Em setembro, o Dr. McCullough usou seu próprio dinheiro para criar um
vídeo no YouTube mostrando quatro slides de seus artigos revisados pela
American Medical Association para ensinar aos médicos os benefícios
milagrosos do tratamento precoce com HCQ e outros remédios. Seu vídeo
se tornou viral, com centenas de milhares de downloads; O YouTube
retirou-o dois dias depois.

Médicos e cientistas importantes, incluindo alguns dos médicos mais
publicados e experientes do país e especialistas COVID de linha de frente
como McCullough, Kory, Ryan Cole, David Brownstein e Risch, acreditam
que a supressão do Dr. Fauci do tratamento precoce e remédios sem patente
foi responsável por até 80 por cento das mortes atribuídas à COVID. Todos



os cinco médicos, independentemente, me disseram a mesma coisa. A
negligência implacável de reter deliberadamente os primeiros tratamentos
eficazes de COVID, de forçar o uso de remdesivir tóxico, pode ter matado
desnecessariamente até 500.000 americanos em hospitais.

A Dra. Kory diz claramente: “Dra. A supressão de tratamentos precoces por
Fauci ficará para a história por ter causado a morte de meio milhão de
americanos na UTI. ”

Ryan Cole é um dos médicos que adotou os protocolos de McCullough no
início da pandemia. O Dr. Cole é um Patologista Anatômico / Clínico
Certificado pela Mayo Clinic e pela Columbia University e é o CEO /
Diretor Médico da Cole Diagnostics, o maior laboratório independente em
Idaho. Ele diagnosticou mais de 350.000 pacientes em sua carreira. O Dr.
Cole descobriu a pesquisa de McCullough durante sua própria investigação
dos primeiros remédios de tratamento, quando seu irmão com excesso de
peso ligou para o Dr. Cole de um estado vizinho a caminho do pronto-
socorro com um teste de PCR positivo, respiração difícil, oxigênio no
sangue aos 86 e desconforto no peito que ele avaliou nove em dez. “Ele tem
diabetes tipo 1”, explica o Dr. Cole. O Dr. Cole redirecionou seu irmão a
uma farmácia local e pediu uma receita de ivermectina. “Em seis horas, a
dor no peito do meu irmão caiu para duas em cada dez devido ao efeito do
interferon da ivermectina, e dentro de 24 horas após tomar ivermectina, seu
oxigênio era de 98 e ele se recuperou totalmente.” Cole me disse: “Uma
lâmpada se apagou”.

O Dr. Cole supervisionou ou ajudou a realizar mais de 125.000 testes
COVID durante a pandemia. Desde que resgatou seu irmão, ele encontrou
muitos pacientes nos estágios iniciais da doença. “Quase nenhum deles
conseguiu encontrar médicos na comunidade para tratá-los”, disse-me ele.
“Intervi para fornecer tratamento precoce a mais de 300 pacientes positivos,
metade dos quais eram comórbidos e de alto risco.” Desta coorte, nenhum
foi hospitalizado e nenhum morreu. “O tratamento precoce de COVID-19,
puro e simples, salva vidas. Se a profissão médica tivesse pensado no futuro
e na prática, e focado nesta doença, com uma abordagem ambulatorial
multidroga precoce, sabendo que COVID-19 é uma doença de coagulação
inflamatória, centenas de milhares de vidas poderiam ter sido salvas no
NÓS.



“Nunca na história da medicina”, diz o Dr. Cole, “o tratamento precoce, de
qualquer paciente com qualquer doença, foi tão abertamente negligenciado
pela profissão médica em uma escala tão massiva”.

Cole acrescenta: “Não tratar, especialmente no meio de uma doença mortal
altamente transmissível, é fazer mal.”

Cole diz que a única pandemia verdadeiramente mortal é “a pandemia de
sob tratamento”. Ele diz: “A sagrada relação médico-paciente precisa ser
arrancada de Anthony Fauci e do complexo industrial governo / médico /
farmacêutico. Os médicos precisam retornar aos seus juramentos. Os
pacientes precisam exigir da medicina o direito de serem tratados. Este ano
revelou as inúmeras falhas de um sistema médico que perdeu sua direção e
alma. ”

Cole ressalta que, “Se você tem menos de 70 anos de idade e não tem
nenhuma doença grave preexistente, dificilmente morrerá [de infecção por
SARS-CoV-2]. Portanto, não há taxa de mortalidade que possa ser reduzida.
. . . E para pessoas idosas com doenças preexistentes ”, acrescenta ele,“
como sabemos pelo trabalho do Dr. Peter McCullough e seus colegas,
existem medicamentos milagrosamente eficazes para tratar este vírus, de
modo que as taxas de mortalidade caem mais 70 a 80 por cento, o que
significa que não há motivo para uso de emergência. Essa é uma grande
ameaça para o cartel de vacinas e para o remdesivir. ”

Foram apenas os médicos independentes como Ryan Cole, que não
dependiam da generosidade do Dr. Fauci e se lançaram no combate corpo a
corpo contra COVID-19, que descobriram modos de tratamento
prontamente disponíveis: “Tínhamos médicos heróis que realmente tinham
romper com a torre de marfim acadêmica ”, diz McCullough. Finalmente,
um grupo de organizações independentes, incluindo a Associação de
Médicos e Cirurgiões Americanos, o Front-Line Critical Care Consortium e
o Americas Front-line Doctors, se mobilizou para organizar o país em
quatro serviços nacionais de telemedicina e três serviços regionais de
telemedicina. Após o explosivo testemunho da Dra. Kory no Senado,
milhares de médicos e pacientes assustados do COVID começaram a ligar
para as linhas diretas de tratamento. “Assumimos os cuidados de saúde”,
diz McCullough.



“Em vários países e regiões ao redor do mundo, reduções repetidas e
marcantes temporalmente associadas em ambos os casos e mortes
ocorreram logo após a distribuição da ivermectina ou o anúncio das
recomendações do ministério da saúde para a ivermectina.” disse a Dra.
Kory. Pode-se argumentar que uma associação semelhante ocorreu nos
Estados Unidos.

O Dr. Fauci e os propagandistas da indústria mais tarde atribuíram o
declínio de janeiro nos casos de COVID, hospitalizações e mortes às suas
vacinas, que começaram a ser lançadas em meados de dezembro de 2020.

No entanto, mesmo os médicos da grande mídia reconheceram com
relutância que a queda não poderia ser um efeito de vacina. Em 1º de
fevereiro, apenas 25,2 milhões, ou 7,6% dos americanos, haviam recebido
uma única dose da vacina.67 O CDC reconhece que não há efeito até
muitas semanas após a segunda injeção de COVID.

A decisão de Tony Fauci de negar os primeiros tratamentos sem dúvida
prolongou e intensificou a pandemia. McCullough aponta que o tratamento
precoce não evita apenas a hospitalização; ele rapidamente mata de fome as
pandemias ao interromper sua propagação. “O tratamento precoce reduz o
período de infectividade de 14 dias para cerca de quatro dias”, explica ele.
“Também permite que alguém fique em casa para não contaminar as
pessoas fora de casa. E então tem este efeito notável na redução da
intensidade e duração dos sintomas para que os pacientes não fiquem com
tanta falta de ar, eles não entrem nesse pânico onde sentem que têm que
quebrar a contenção e ir para o hospital ”. McCullough diz que essas idas ao
hospital são isca para pandemias, especialmente porque, a essa altura, o
paciente está no auge da infecciosidade, com cargas virais abundantes.
“Cada hospitalização na América - e houve milhões delas - foi um evento
que se propagou por completo. Pacientes doentes contaminam seus entes
queridos, paramédicos, motoristas de Uber, pessoas na clínica e escritórios.
Torna-se uma bagunça total. ” McCullough diz que, ao tratar COVID-19 em
casa, os médicos podem extinguir a pandemia.

“Portanto, esta tem sido uma história de heróis americanos. É uma história
de sucesso mundial. ” O grupo de McCullough agora faz parte de uma rede
mundial de médicos de primeira linha que usam medicamentos
reaproveitados para salvar vidas em todo o mundo. Esses médicos



construíram redes e bancos de informações fora da agência governamental e
da hegemonia universitária, permitindo aos médicos praticar a arte de curar.
Sua rede inclui a coalizão médica BIRD no Reino Unido e o grupo
Treatment Domiciliare COVID-19 na Itália, que realiza manifestações para
comemorar zero hospitalizações devido a essa abordagem multifármaco.
“Temos a PANDA na África do Sul, a Covid Medical Network na Austrália.
E assim por diante ”, diz McCullough. “Apesar de várias agências
governamentais e as instituições médicas da torre de marfim literalmente
não levantarem um dedo, os médicos independentes e organizações heróicas
da COVID-19 entraram em ação.”

“E até hoje, estamos no meio do surto Delta. Adivinha quem está tratando
os pacientes Delta? Novamente, não são os centros médicos acadêmicos ou
o governo ou mesmo as práticas de grandes grupos. Eles não estão tocando
esses pacientes. Mais uma vez, são médicos independentes. ” São os
médicos independentes que estão realmente alcançando e usando o que
chamamos de princípio da precaução. Eles estão usando seu melhor
julgamento médico e dados científicos para aplicar a terapia agora e praticar
a arte de curar. Para qualquer um de nossos colegas acadêmicos que
disseram, Dr. McCullough, precisamos esperar por grandes testes
aleatórios, o que eu sempre disse é: Ouça, este é um evento de vítimas em
massa. As pessoas estão morrendo. Eles estão sendo hospitalizados agora.
Não podemos esperar por grandes ensaios randomizados. Precisamos ser
médicos. Precisamos começar a curar pessoas. ”

II: MATANDO HIDROXICLOROQUINA

A maioria dos meus colegas democratas entende que o Dr. Fauci liderou um
esforço para inviabilizar deliberadamente o acesso da América aos
medicamentos que salvam vidas e que poderiam ter salvado centenas de
milhares de vidas e encurtado drasticamente a pandemia. Não há outro
aspecto da crise do COVID que revele mais claramente as intenções
maliciosas de um poderoso cartel de vacinas - liderado pelo Dr. Fauci e Bill
Gates - para prolongar a pandemia e amplificar seus efeitos mortais a fim de
promover suas inoculações maliciosas.

Desde o início, a hidroxicloroquina (HCQ) e outras terapêuticas
representaram uma ameaça existencial para o projeto de vacina COVID de
US $ 48 bilhões do Dr. Fauci e Bill Gates e, particularmente, para seu



remdesivir, medicamento de vaidade, no qual Gates tem uma grande
participação.1 De acordo com a lei federal, novas vacinas e medicamentos
não podem ser qualificados para a Autorização de Uso de Emergência
(EUA) se qualquer medicamento aprovado pela FDA se mostrar eficaz
contra a mesma doença:

Para que o FDA emita uma EUA (autorização de uso de emergência), não
deve haver alternativa adequada, aprovada e disponível para o produto
candidato para diagnosticar, prevenir ou tratar a doença ou condição. . . .2

Assim, se qualquer medicamento aprovado pelo FDA como
hidroxicloroquina (ou ivermectina) se mostrasse eficaz contra COVID, as
empresas farmacêuticas não teriam mais permissão legal para acelerar o
processo de comercialização de suas vacinas de bilhões de dólares sob a
Autorização de Uso de Emergência. Em vez disso, as vacinas teriam de
suportar os atrasos de anos que sempre acompanharam os testes metódicos
de segurança e eficácia, e isso significaria menos lucros, mais incertezas,
mais tempo para chegar ao mercado e um fim decepcionante para a
lucrativa corrida do ouro da vacina COVID-19 . O Dr. Fauci investiu US $
6 bilhões em lucro do contribuinte apenas na vacina Moderna.3 Sua agência
é coproprietária 4 da patente e receberá uma fortuna em royalties. Pelo
menos quatro dos deputados escolhidos a dedo de Fauci estão na fila para
coletar royalties de US $ 150.000 / ano com base no sucesso da Moderna, e
isso em cima dos salários já pagos pelo público americano.5,6

Portanto, havia uma boa razão para que potentados muito poderosos do
cartel médico já estivessem atacando o HCQ muito antes de o presidente
Trump começar seu infame romance com o remédio para malária. Endosso
do Presidente Trump do HCQ em 19 de março de 2020 7 hiperpolitizou o
debate e deu à campanha de difamação do Dr. Fauci contra o HCQ um
pouso suave entre os democratas e a mídia. Os críticos de Trump relegaram
quaisquer outras alegações de eficácia do HCQ à mesma lixeira
anticientífica que a notória recomendação de Trump para alvejante para
curar COVID e sua negação das mudanças climáticas. Mas o HCQ tinha
uma longa história de uso médico seguro que se perdeu na política e na
propaganda.

HCQ antes da campanha de esfregaço do Dr. Fauci



O desafio do Dr. Fauci - provar que o HCQ é perigoso - era assustador
porque a hidroxicloroquina é uma fórmula de 65 anos que reguladores ao
redor do mundo há muito aprovaram como segura e eficaz contra uma
variedade de doenças. HCQ é um análogo do quinino encontrado na casca
da árvore cinchona que George Washington usou para proteger suas tropas
da malária. Por décadas, a OMS listou o HCQ como um “medicamento
essencial”, comprovadamente eficaz contra uma longa lista de doenças.8 É
um medicamento geralmente benigno, muito mais seguro - de acordo com
as bulas do fabricante 9 - do que muitos medicamentos de venda livre
populares.

As gerações usaram o HCQ bilhões de vezes em todo o mundo,
praticamente sem restrições. Durante minhas muitas viagens de infância à
África, tomei o HCQ diariamente como um preventivo contra a malária, um
ritual que milhões de outros visitantes e residentes africanos abraçam. O
uso prolongado estabeleceu completamente a segurança e eficácia do HCQ,
de modo que a maioria dos países africanos autoriza o HCQ como
medicamento sem receita. Os africanos chamam a droga de “domingo a
domingo” 10 porque milhões deles tomam religiosamente, uma vez por
semana, como profilaxia da malária. Provavelmente não é uma coincidência
que essas nações tenham uma das taxas de mortalidade mais baixas do
mundo por COVID. HCQ é o medicamento mais usado na Índia, a segunda
nação mais populosa do planeta, com 1,3 bilhão de pessoas. Antes da
pandemia de COVID, o HCQ e seu progenitor, a cloroquina (CQ), estavam
disponíveis gratuitamente na maior parte do mundo, incluindo França,
Canadá, Irã, México, Costa Rica, Panamá e muitos outros países.

Nos Estados Unidos, o FDA aprovou o HCQ sem limitação por 65 anos, o
que significa que os médicos podem prescrevê-lo para qualquer uso off-
label. O folheto de informações do CDC considera a hidroxicloroquina
segura para mulheres grávidas, mulheres que amamentam, crianças, bebês,
idosos e pacientes imunocomprometidos e pessoas saudáveis de todas as
idades.11 O CDC não estabelece limites para o uso prolongado e indefinido
de hidroxicloroquina para a prevenção da malária. Muitas pessoas na África
e na Índia o levam para o resto da vida. Visto que seu protocolo
recomendado como remédio para COVID requer apenas uma semana de
uso, a revelação repentina do Dr. Fauci de que a droga é perigosa foi, na
melhor das hipóteses, ilusória.



De acordo com o Dr. Peter McCullough, “até o momento, não houve um
único relatório confiável de que o medicamento aumenta o risco de morte
em pacientes com COVID-19 quando prescrito por médicos competentes
que entendem seu perfil de segurança”.12

Eficácia contra o coronavírus com protocolo de intervenção precoce HCQ

Cerca de 200 estudos revisados por pares ( C19Study.com ) pelo governo e
pesquisadores independentes consideram o HCQ seguro e eficaz contra o
Coronavírus, especialmente quando tomado profilaticamente ou quando
tomado nos estágios iniciais da doença junto com zinco e Zithromax.

O quadro abaixo lista 32 estudos de tratamento ambulatorial precoce de
COVID usando hidroxicloroquina. Trinta e um dos estudos mostraram
benefícios e apenas um estudo mostrou danos. O estudo que mostra os
danos resultou de um único paciente no grupo de tratamento que necessitou
de hospitalização. Quando todos os estudos são coletados juntos, apesar de
terem diferentes medidas de resultado, o benefício médio é de 64 por cento.
Isso significa que os indivíduos que receberam hidroxicloroquina tiveram
apenas 36 por cento de probabilidade de atingir os resultados negativos do
que os participantes dos grupos de controle.

A literatura científica sugeriu pela primeira vez que HCQ ou CQ podem ser
tratamentos eficazes para o Coronavírus em 2004. 13 Naquela época, após
um surto, os governos chinês e ocidental estavam despejando milhões de
dólares em um esforço para identificar os medicamentos existentes, também
conhecidos como “reaproveitados”, que eram eficazes contra os
coronavírus. Com o HCQ, eles encontraram o Santo Graal. Em 2004,
pesquisadores belgas descobriram que a cloroquina era eficaz na morte viral
em doses equivalentes às usadas para tratar a malária, ou seja, doses
seguras.14 Um estudo do CDC publicado em 2005 no Virology Journal,
“Chloroquine is a Potent Inhibitor of SARS Coronavirus Infection and
Spread” demonstrou que o CQ eliminou rapidamente o coronavírus em
cultura de células de primatas durante o surto de SARS. Esse estudo
conclui: “Nós relatamos. . . que a cloroquina tem fortes efeitos antivirais na
infecção por SARS-Coronavirus em células de primatas. . . [ambos] antes
ou depois da exposição ao vírus, sugerindo vantagem profilática e
terapêutica ”.15

http://c19study.com/


Esta conclusão foi particularmente ameaçadora para os fabricantes de
vacinas, uma vez que implica que a cloroquina funciona tanto como uma
“vacina” preventiva quanto como uma cura para o coronavírus da SARS. O
bom senso presumiria que ele seja eficaz contra outras cepas de
coronavírus. Pior ainda para o Dr. Fauci e seus amigos fabricantes de
vacinas, um estudo do NIAID 16 e um jornal holandês, 17 ambos em 2014,
a cloroquina confirmada foi eficaz contra MERS - outro coronavírus.

Em resposta aos seus estudos, médicos em todo o mundo descobriram no
início da pandemia que podiam tratar com sucesso pacientes COVID-19 de
alto risco como pacientes ambulatoriais, nos primeiros cinco a sete dias do
início dos sintomas, com um medicamento cloroquina sozinho ou com um “
cocktail ”consistindo em hidroxicloroquina, zinco e azitromicina (ou
doxiciclina). Múltiplas contribuições acadêmicas para a literatura
confirmaram rapidamente a eficácia do tratamento combinado à base de
hidroxicloroquina e hidroxicloroquina quando administrado poucos dias
após os sintomas de COVID. Estudos que confirmam isso ocorreram na
China, 18 França, 19 Arábia Saudita, 20 Irã, 21 Itália, 22 Índia, 23 Cidade
de Nova York, 24 norte do estado de Nova York, 25 Michigan, 26 e
Brasil.27



O primeiro defensor proeminente do HCQ foi o Dr. Didier Raoult, o icônico
professor francês de doenças infecciosas, que publicou mais de 2.700
artigos e é famoso por ter descoberto 100 microrganismos, incluindo o
patógeno que causa a doença de Whipple. Em 17 de março de 2020, o Dr.
Raoult apresentou um relatório preliminar sobre 36 pacientes tratados com
sucesso com hidroxicloroquina e às vezes azitromicina em sua instituição
em Marselha.28

Em abril, o Dr. Vladimir (Zev) Zelenko, MD, um médico do interior do
estado de Nova York e um dos primeiros a adotar o HCQ, reproduziu os
“sucessos surpreendentes” do Dr. Didier Raoult ao reduzir drasticamente a
mortalidade esperada entre 800 pacientes tratados por Zelenko com o
coquetel HCQ.29



No final de abril de 2020, os médicos americanos prescreviam amplamente
o HCQ para pacientes e familiares, relatando resultados excelentes e
tomando-o profilaticamente.

Em maio de 2020, Dr. Harvey Risch, MD, Ph.D. publicou o estudo mais
abrangente, até o momento, sobre a eficácia do HCQ contra COVID. Risch
é o supereminente professor de epidemiologia da Universidade de Yale,
uma ilustre autoridade mundial na análise de dados clínicos agregados. O
Dr. Risch concluiu que as evidências são inequívocas para o uso precoce e
seguro do coquetel HCQ. O Dr. Risch publicou seu trabalho - uma meta-
análise revisando cinco estudos ambulatoriais - em associação com a Escola
de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg do American Journal of
Epidemiology, sob o título urgente, “Early Outpatient Treatment of
Symptomatic, High-Risk COVID 19 Pacientes que devem ser aumentados
imediatamente como a chave para a crise pandêmica. ”30

Ele demonstrou ainda, com especificidade, como os críticos do HCQ -
amplamente financiados por Bill Gates e Dr. Tony Fauci 31 - havia
interpretado erroneamente, declarado erroneamente e relatado erroneamente
resultados negativos, empregando protocolos falhos, a maioria dos quais
mostrava a eficácia do HCQ administrado sem zinco e Zithromax, que eram
conhecidos por serem úteis. Mas o principal truque para garantir a falha dos
protocolos era esperar até o final do processo da doença antes de
administrar o HCQ - quando é sabido que ele é ineficaz. O Dr. Risch
observou que as evidências contra o HCQ usadas no final do curso da
doença são irrelevantes. Embora reconhecendo que os poderosos estudos
franceses do Dr. Didier Raoult favorecendo a eficácia do HCQ não foram
randomizados, Risch argumentou que os resultados foram, no entanto, tão
impressionantes que superaram em muito esse déficit: “O primeiro estudo
de HCQ + AZ [. . . ] mostrou um benefício de 50 vezes do HCQ + AZ em
comparação com o tratamento padrão. . . Esta é uma diferença tão enorme
que não pode ser ignorada, apesar da falta de randomização. ”32 Risch
apontou que a suposta necessidade de ensaios clínicos randomizados
controlados por placebo é um shibboleth. Em 2014, a Cochrane
Collaboration provou em uma meta-análise histórica de 10.000 estudos, que
os estudos observacionais do tipo produzido por Didier Raoult são iguais
em capacidade preditiva aos ensaios clínicos randomizados controlados por
placebo.33 Além disso, Risch observou que é altamente antiético negar aos



pacientes medicamentos promissores durante uma pandemia -
particularmente aqueles que, como o HCQ, têm históricos de segurança de
longa data.

Portanto, contra tudo o que compartilhei aqui, o Dr. Fauci ofereceu uma
resposta: a hidroxicloroquina não deve ser usada porque não entendemos o
mecanismo que ela usa para derrotar COVID - outro shibboleth invocado de
forma transparente para derrotar o bom senso. Os reguladores não entendem
o mecanismo de ação de muitos medicamentos, mas mesmo assim
licenciam aqueles que são eficazes e seguros. O fato é que sabemos mais
sobre como o HCQ vence o COVID do que sobre as ações de muitos outros
medicamentos, incluindo - notavelmente - o Dr. Queridinhos de Fauci,
vacinas de mRNA e remdesivir.

Além disso, um artigo de agosto de 2020 da Baylor University pelo Dr.
Peter McCullough et al. mecanismos descritos pelos quais os componentes
do “coquetel HCQ” exercem efeitos antivirais.34 McCullough mostra que a
eficácia do coquetel HCQ é baseada na farmacologia do ionóforo de
hidroxicloroquina agindo como a arma e o zinco como a bala, enquanto a
azitromicina potencializa o efeito antiviral.

Uma meta-revisão ainda mais abrangente de 30 de setembro de 2020
resume pesquisas mais recentes, concluindo que TODOS os estudos sobre a
administração precoce de HCQ dentro de uma semana após a infecção
demonstram eficácia, enquanto estudos de HCQ administrado
posteriormente na doença mostram resultados mistos.35

Em março de 2020, a Nature publicou um artigo demonstrando os
mecanismos específicos em cultura de tecidos pelos quais a cloroquina
interrompe a reprodução viral.36

Em abril de 2020, uma equipe de cientistas chineses publicou uma pré-
impressão de um ensaio clínico controlado por placebo de 62 pacientes com
hidroxicloroquina, resultando em um tempo comprovadamente melhor de
recuperação e menos progressão para doença grave no grupo tratado.37

Em maio de 2020, um grupo de consenso de especialistas chineses
recomendou aos médicos o uso rotineiro de cloroquina para casos leves,
moderados e graves de pneumonia por COVID-19.38



Um estudo nacional na Finlândia em maio de 2021 mostrou uma eficácia de
5x.39 E estudos nacionais no Canadá e na Arábia Saudita mostraram
eficácia 3x.40

Vou parar de dourar o lírio aqui e perguntar ao leitor: A hidroxicloroquina
era uma ideia maluca e sem base, ou os reguladores deveriam ter
investigado honestamente como um remédio potencial durante uma
pandemia violenta?

Guerra da Farma contra HCQ

A perspectiva de um medicamento terapêutico existente (com uma patente
expirada) que poderia superar qualquer vacina na guerra contra a COVID
representava uma ameaça importante para o cartel farmacêutico. Entre os
recursos que as empresas farmacêuticas mais detestam está o baixo custo, e
o HCQ custa cerca de US $ 10 por curso.41 Compare isso com mais de US
$ 3.000 por curso para o amado remdesivir do Dr. Fauci.42

Sem surpresa, os interesses farmacêuticos lançaram sua cruzada preventiva
multinacional para restringir e desacreditar o HCQ começando em janeiro
de 2020, meses antes de a OMS declarar uma pandemia e ainda mais antes
do controverso endosso do presidente Trump em 19 de março. Em 13 de
janeiro, quando rumores sobre a gripe Wuhan COVID-19 começaram a
circular, o governo francês tomou a medida bizarra, inexplicável, sem
precedentes e altamente suspeita de transferir o HCQ de um medicamento
sem receita para um medicamento de prescrição.43 Sem citar nenhum
estudo, as autoridades de saúde francesas discretamente mudaram o status
do HCQ para “Substância venenosa Lista II” e proibiram suas vendas sem
receita.44 Essa coincidência absolutamente notável se repetiu algumas
semanas depois, quando as autoridades de saúde canadenses fizeram
exatamente a mesma coisa, retirando silenciosamente o medicamento das
prateleiras das farmácias.45

Um médico da Zâmbia relatou ao Dr. Harvey Risch que em alguns vilarejos
e cidades, grupos organizados de compradores esvaziaram as farmácias de
HCQ e queimaram a medicação em fogueiras fora das cidades. A África do
Sul destruiu duas toneladas de hidroxicloroquina salva-vidas no final de
2020, supostamente devido à violação de um regulamento de importação.46
O governo dos Estados Unidos em 2021 ordenou a destruição de mais de



mil libras de HCQ, por ter sido importado indevidamente.47 “Os federais
estão insistindo que tudo isso seja destruído, e não usado para salvar uma
única vida em qualquer lugar do mundo”, disse um advogado que procurava
resistir à ordem sem sentido.

Em março, os médicos da linha de frente em todo o mundo estavam
relatando espontaneamente resultados milagrosos após o tratamento precoce
com HCQ, e isso gerou uma ansiedade crescente para a Pharma. Em 13 de
março, um médico e comerciante de Michigan, Dr. James Todaro, MD,
tweetou sua revisão do HCQ como um tratamento COVID eficaz, incluindo
um link para um documento público do Google.48 , 49 O Google apagou
discretamente o memorando do Dr. Todaro. Isso foi seis dias antes de o
presidente aprovar o HCQ. Aparentemente, o Google não queria que os
usuários pensassem que a mensagem de Todaro estava faltando; em vez
disso, a plataforma Big Tech queria que o público acreditasse que o
memorando de Todaro nunca existiu. O Google tem uma longa história de
suprimir informações que desafiam os lucros da indústria de vacinas. A
Alphabet, empresa controladora do Google, possui várias empresas de
vacinas, incluindo a Verily, bem como a Vaccitech, uma empresa que aposta
em vacinas contra gripe, câncer de próstata e COVID.50 , 51 O Google tem
parcerias lucrativas com todos os grandes fabricantes de vacinas, incluindo
uma parceria de US $ 715 milhões com a GlaxoSmithKline.52 A Verily
também possui uma empresa que realiza testes de infecção por COVID.53
O Google não foi a única plataforma de mídia social a banir conteúdo que
contradiz a narrativa oficial do HCQ. Facebook, Pinterest, Instagram,
YouTube, MailChimp e praticamente todas as outras plataformas da Big
Tech começaram a limpar informações que demonstravam a eficácia do
HCQ, substituindo-as pela propaganda da indústria gerada por uma das
agências de saúde pública controladas pelo Dr. Fauci / Gates: HHS, NIH e
WHO . Quando o presidente Trump mais tarde sugeriu que o Dr. Fauci não
estava sendo verdadeiro sobre a hidroxicloroquina, a mídia social
respondeu removendo suas postagens.

Foi uma entrevista coletiva em março de 2020, onde o Dr. Fauci lançou seu
ataque planejado ao HCQ. Questionado sobre se o HCQ pode ser usado
como profilaxia para COVID, ele gritou de volta: “A resposta é Não, e a
evidência de que você está falando é uma evidência anedótica”.54 Seus



aliados confiáveis no New York Times lançaram então uma campanha para
difamar o Dr. Raoult.55

No meio de uma pandemia mortal, alguém muito poderoso queria um
medicamento que estava disponível sem receita por décadas e conhecido
por ser eficaz contra coronavírus, para ser repentinamente, mas
silenciosamente, retirado das prateleiras - do Canadá à Zâmbia.

Em março, a pedido do HHS, várias grandes empresas farmacêuticas -
Novartis, Bayer, Sanofi e outras - doaram seu estoque, um total de 63
milhões de doses de hidroxicloroquina e 2 milhões de cloroquina, para o
Estoque Nacional Estratégico, administrado pela BARDA, um agência sob
o Secretário Adjunto de Preparação e Resposta do DHHS.56 O diretor da
BARDA, Dr. Rick Bright, posteriormente afirmou que as drogas cloroquina
eram mortais e que ele precisava proteger o público americano delas.57
Bright fez conluio com a FDA para restringir o uso dos comprimidos
doados a pacientes hospitalizados. O FDA publicou a autorização usando
uma linguagem que levou a maioria dos médicos a acreditar que a
prescrição do medicamento para qualquer finalidade era proibida.

Mas no início de junho, com base em testes clínicos que intencionalmente
administraram doses excessivamente altas a pacientes hospitalizados e não
iniciaram o medicamento até tarde demais, a FDA tomou a medida sem
precedentes de revogar a autorização de emergência do HCQ, 58 tornando
aquele enorme estoque de pílulas valiosas fora dos limites para os
americanos, enquanto convenientemente indeniza as empresas
farmacêuticas por suas perdas de estoque, permitindo-lhes uma redução nos
impostos pelas doações.

Após o uso generalizado da droga por 65 anos, sem aviso, a FDA de
alguma forma sentiu a necessidade de enviar um alerta em 15 de junho de
2020 de que o HCQ é perigoso e que exigia um nível de monitoramento
disponível apenas em hospitais.59 Seguindo uma lógica distorcida, as
autoridades federais continuaram a encorajar os médicos a usar a droga
repentinamente perigosa sem restrição para lúpus, artrite reumatóide, Lyme
e malária. Só não para COVID. Com o incentivo do Dr. Fauci e outros
funcionários do HHS, muitos estados impuseram simultaneamente
restrições ao uso do HCQ.



Os estudos da indústria fraudulenta

Antes do COVID-19, nenhum estudo forneceu evidências contra o uso de
HCQ com base em questões de segurança.

Em resposta ao crescente tsunami de que o HCQ era seguro e eficaz contra
COVID, Gates, Dr. Fauci e seus aliados da indústria farmacêutica
mobilizaram um exército de pesquisadores ligados à indústria para levantar
evidências inventadas de seus perigos.

Em 2020, veremos, Bill Gates exerceu firme controle sobre a OMS e
implantou a agência em seu esforço para desacreditar o HCQ.60

O Dr. Fauci, Bill Gates e a OMS financiaram um grupo de mercenários de
pesquisa para preparar uma série de quase vinte estudos - todos empregando
protocolos fraudulentos deliberadamente projetados para desacreditar o
HCQ como inseguro. Em vez de usar a dose de tratamento padrão de 400
mg / dia, os 17 estudos da OMS administraram uma dose diária letal
limítrofe começando com 2.400 mg. 61 no dia 1, e usando 800 mg / dia
depois disso. Em uma cruzada cínica, sinistra e literalmente homicida
contra o HCQ, uma equipe de operativos do BMGF desempenhou um papel
fundamental na concepção e promoção da dosagem excepcionalmente alta.
Eles garantiram que os ensaios de recuperação do governo do Reino Unido
em 1.000 pacientes idosos em mais de uma dúzia de hospitais britânicos,
galeses, irlandeses e escoceses, e o estudo Solidariedade da ONU com
3.500 pacientes em 400 hospitais em 35 países, bem como locais adicionais
em 13 países (o ensaio “REMAP-COVID”), todos usaram essas doses
perigosas e sem precedentes.62 Esta foi uma iniciativa ousada para provar a
cloroquina perigosa e, com certeza, provou que pacientes idosos podem
morrer de overdoses mortais. “O objetivo parecia, muito claramente,
envenenar os pacientes e culpar o HCQ pelas mortes”, diz a Dra. Meryl
Nass, médica, historiadora médica e especialista em guerra biológica.

Em cada um desses dois ensaios, SOLIDARIEDADE e RECUPERAÇÃO,
o braço da hidroxicloroquina previsivelmente teve de 10 a 20 por cento
mais mortes do que o braço controle (o braço controle sendo os pacientes
com sorte o suficiente para receber cuidados de suporte padrão).63

O governo do Reino Unido, a Wellcome Trust e a Fundação Bill e Melinda
Gates (BMGF) financiaram conjuntamente o Teste de Recuperação.64 O



investigador principal (PI), Peter Horby, é membro da SAGE e presidente
do NERVTAG, o Grupo Consultivo de Ameaças de Vírus Respiratórios
Novos e Emergentes, dois comitês importantes que fornecem conselhos ao
governo do Reino Unido sobre como mitigar a pandemia.65 , 66 A
disposição de Horby de arriscar a morte de pacientes que receberam doses
tóxicas de HCQ alimentou sua ascensão subsequente na hierarquia médica
do Reino Unido. Horby recebeu um desfile de promoções extraordinárias
depois de orquestrar o envenenamento em massa de idosos. A Rainha
Elizabeth recentemente o tornou cavaleiro.67

As impressões digitais de Gates estão em todo esse projeto sanguinário.
Apesar de páginas suspeitamente perdidas, as atas publicadas das reuniões
parcialmente secretas da OMS de março e abril mostram esses alquimistas
médicos estabelecendo a dosagem letal de cloroquinas (CQ e HCQ) para o
ensaio clínico Solidariedade da OMS. Apenas quatro participantes
compareceram à segunda reunião da OMS para determinar a dose de HCQ
e CQ para o estudo Solidariedade. Um era Scott Miller, Diretor de
Programa Sênior do BMGF. O relatório admite que o estudo do
Solidariedade estava usando a dose mais alta de todos os estudos
recentes.68

O relatório reconhece que, “O BMGF desenvolveu um modelo de
penetração da cloroquina nos tecidos para a malária”.69 O modelo de
dosagem exclusivo do BMGF para os estudos superestimou
deliberadamente a quantidade de HCQ necessária para atingir
concentrações adequadas no tecido pulmonar. O relatório da OMS confessa
que, “Este modelo, entretanto, não foi validado”. A decepção mortal de
Gates permitiu que a FDA declarasse erroneamente que o HCQ seria
ineficaz em níveis seguros.

A ata da reunião de 13 de março de 2020 sugere que o BMGF conhecia a
dosagem adequada do medicamento e a necessidade de administração
antecipada. No entanto, seus mesmos pesquisadores então participaram
deliberadamente do fornecimento de uma dose potencialmente letal,
falhando na dosagem por peso, perdendo a janela inicial durante a qual o
tratamento era conhecido por ser eficaz e dando a droga a indivíduos que já
estavam gravemente enfermos com comorbidades que o tornavam mais
provavelmente eles não tolerariam a dose alta. O desenho do estudo



Solidariedade também se afastou dos protocolos padrão ao não coletar
dados de segurança: apenas se o paciente morreu ou por quantos dias ele
ficou hospitalizado. Os pesquisadores não coletaram informações sobre
complicações hospitalares. Essa estratégia protegeu a OMS de coletar
informações que pudessem atribuir reações adversas à dose.

O relatório do estudo HCQ da OMS observa que os pesquisadores da OMS
não mantiveram nenhum formulário de consentimento dos pacientes idosos
sob overdose, como a lei na maioria dos países exige, e faz a afirmação
desconcertante de que alguns pacientes assinaram formulários de
consentimento em retrospecto - um atordoamento procedimento que é
antiético à primeira vista. Os pesquisadores da OMS observaram em seu
relatório provisório sobre o estudo: “Os formulários de consentimento
foram assinados e guardados pelos pacientes; [Um procedimento
extremamente heterodoxo e suspeito que sugere que pode não ter havido
consentimentos formais], mas anotado para registro que, o consentimento
era geralmente prospectivo, mas poderia (quando aprovado localmente) ser
retrospectivo. ” É de se perguntar se os pesquisadores notificaram suas
famílias sobre a alta dose que estavam administrando a seus pais e avós
idosos em enfermarias trancadas do COVID, às quais eles negaram o acesso
aos familiares.

Os pesquisadores evidenciaram seu conhecimento culposo ocultando os
registros de pesquisa das doses que usaram no Solidariedade quando
preencheram seus relatórios de julgamento. Eles também omitiram os
números das dosagens do relatório da reunião da OMS para determinar a
dose e omitiram os detalhes da dosagem do registro do estudo Solidariedade
da OMS.

Outro grupo de pesquisadores usando concentrações de overdose de
cloroquina publicou seu estudo como uma pré-impressão em meados de
abril de 2020 (e rapidamente publicado) no jornal proeminente JAMA (The
Journal of the American Medical Association). , Pesquisadores brasileiros
usaram uma dose de 1.200 mg / dia por até dez dias de CQ.70 De acordo
com uma revisão de 2020 da toxicidade CQ e HCQ, “tão pouco quanto 2-3
g de cloroquina podem ser fatais em pacientes adultos, embora a dose letal
mais comumente relatada em adultos seja de 3-4 g”. Previsivelmente, tantos
indivíduos morreram no estudo brasileiro de alta dose (39 por cento, 16 de
41 dos indivíduos que tomaram essa dose) que os pesquisadores tiveram



que interromper o estudo. A idade média dos sujeitos era de apenas 55 anos.
71 Seus registros médicos revelaram alterações de EKG características de
toxicidade CQ.

Os coordenadores dos estudos da OMS e do Reino Unido devem ter
conhecimento dessa informação, mas não fizeram esforços para interromper
seus próprios estudos de overdose, nem para diminuir as doses.

Embora Gates não tenha financiado o estudo do JAMA diretamente (é bem
possível que tenha financiado indiretamente por meio de uma lista nebulosa
de financiadores), o último e último autor, Marcus Vinícius Guimarães
Lacerda, foi pesquisador financiado por Gates em vários projetos. Além
disso, o BMGF financiou vários projetos na mesma fundação médica onde
ele e o primeiro, ou autor “principal”, Borba, trabalham em Manaus,
Brasil.72 (Tradicionalmente, o primeiro autor listado é geralmente visto
como o autor sênior e responsável.)

Gates e sua cabala usaram um arsenal de outros truques enganosos para
garantir que HCQ parecesse não apenas mortal, mas ineficaz. Cada um dos
estudos que Gates financiou não conseguiu incorporar Zithromax e zinco -
componentes importantes dos protocolos de HCQ. Todos os estudos Fauci,
Gates, OMS, Solidariedade, Recuperação e Remap-COVID administraram
HCQ nos estágios finais da infecção por COVID, contrariando as
recomendações vigentes que consideram o HCQ eficaz apenas quando os
médicos o administram precocemente.73 , 74 Vendo essa sabotagem
orquestrada com frustração, os críticos acusaram os donatários da Gates de
projetar propositalmente esses estudos, na melhor das hipóteses, para
fracassar e, na pior, para assassinar.75 Os promotores brasileiros acusaram
os autores do estudo de cometer homicídio ao envenenar propositalmente
idosos em seu estudo com altas doses de cloroquina.76

Ao longo de 2020, Bill Gates e Fauci atacaram o HCQ sempre que podiam.
Durante os primeiros estágios da pandemia em março, Bill Gates escreveu
um artigo no The Washington Post.77 Além de pedir um bloqueio completo
em todos os estados, junto com testes acelerados e desenvolvimento de
vacinas, Gates alertou que: “Os líderes podem ajudar não alimentando
rumores ou pânico de compra. Muito antes de a droga hidroxicloroquina ser
aprovada como tratamento de emergência para COVID-19, as pessoas



começaram a acumulá-la, dificultando a sobrevivência dos pacientes com
lúpus que precisam dela ”.78

Claro, isso era uma mentira. Os únicos que acumulavam HCQ eram o Dr.
Fauci e Rick Bright, que haviam trancado 63 milhões de doses no Estoque
Nacional Estratégico 79 - mais do que o suficiente para abastecer
virtualmente todos os pacientes de enfermaria de gerontologia na América.
Apesar de tais esforços para criar uma escassez, nenhum existia. O HCQ é
barato, rápido e fácil de fabricar e, como sua patente expirou, dezenas de
fabricantes em todo o mundo podem aumentar rapidamente a produção para
atender à crescente demanda.

Em julho, Gates endossou a censura às recomendações do HCQ depois que
um vídeo divulgando sua eficácia contra o coronavírus acumulou dezenas
de milhões de visualizações.80 Gates chamou o vídeo de “ultrajante” e
elogiou o Facebook e o YouTube por removê-lo apressadamente. Mesmo
assim, ele reclamou: “Você não consegue encontrar diretamente nesses
serviços, mas todo mundo está enviando o link porque ainda está disponível
na Internet”.81 Isso, disse Gates ao Yahoo News, revelou uma deficiência
persistente das plataformas. “Sua capacidade de parar as coisas antes que se
generalizem, eles provavelmente deveriam ter melhorado isso”, repreendeu
Gates.

Questionado pela Bloomberg News em meados de agosto sobre como a
Casa Branca de Trump havia promovido o HCQ apesar de repetidamente se
mostrar ineficaz e, de fato, causar problemas cardíacos em alguns pacientes,
Gates respondeu com alegria: Esta é a idade de ciência, mas às vezes não
parece assim. No tubo de ensaio, a hidroxicloroquina parecia boa. Por outro
lado, existem muitos medicamentos terapêuticos bons chegando, que
comprovadamente funcionam sem os efeitos colaterais graves. ”82 Gates
passou a promover o remdesivir da Gilead como a melhor alternativa,
apesar de seu histórico sem brilho em comparação com o HCQ. Ele não
mencionou ter uma grande participação na Gileade, 83 que poderia ganhar
bilhões se o Dr. Fauci conseguisse aplicar o remdesivir nas armadilhas
regulatórias.

Repórteres obsequiosos encorajaram Gates a se retratar como um
especialista objetivo, e Gates usou essa entrevista para desacreditar o HCQ
e também a mim. Seu questionador Bloomberg abriu a porta com um



softball típico: “Por anos, as pessoas disseram que se os antivaxxers
tivessem sobrevivido a uma pandemia, como seus avós viveram, eles
pensariam de forma diferente”. Gates respondeu: “Nas duas vezes em que
estive na Casa Branca [desde 2016], disseram-me que deveria ouvir
antivaxxers como Robert Kennedy Jr. Então, sim, é irônico que as pessoas
estejam questionando vacinas e, na verdade, tenhamos que dizer: Meu
Deus, de que outra forma você pode sair de uma pandemia trágica? ”84

Se ele tivesse me perguntado, eu poderia ter contado a ele!

Lancetgate

Permanece um mistério duradouro apenas qual (is) figura (s) poderosa (s)
fez com que os dois periódicos científicos mais prestigiosos do mundo, The
Lancet e o New England Journal of Medicine (NEJM), publicassem estudos
abertamente fraudulentos de um banco de dados inexistente de propriedade
de uma empresa até então desconhecida. Anthony Fauci e o cartel de
vacinas celebraram os artigos da Lancet e do NEJM em 22 de maio de 2020
como o prego final no caixão da hidroxicloroquina.85 , 86

Ambos os estudos nessas publicações respeitadas se basearam em dados da
Surgisphere Corporation, uma obscura empresa de educação médica
sediada em Illinois que afirmava controlar de alguma forma um banco de
dados global extraordinário com acesso a informações médicas de 96.000
pacientes em mais de 600 hospitais.87 Fundada em 2008, esta empresa
incompleta tinha onze funcionários, incluindo um escritor de ficção
científica mediano e uma estrela pornô / hostess de eventos. A Surgisphere
afirmou ter analisado dados de seis continentes e centenas de hospitais que
trataram pacientes com HCQ ou CQ em tempo real. Alguém persuadiu o
Lancet e o New England Journal of Medicine a publicar dois estudos
Surgisphere em artigos separados nos dias 1º e 22 de maio. Como os outros
estudos apoiados por Gates, o artigo da Lancet retratou o HCQ como
ineficaz e perigoso. O estudo da Lancet disse que os dados da Surgisphere
provaram que o HCQ aumentou a mortalidade cardíaca em pacientes com
COVID-19. Com base neste estudo, o FDA retirou sua recomendação da
EUA em 15 de junho de 2020, 88 a OMS e o Reino Unido suspenderam
seus ensaios clínicos com hidroxicloroquina em 25 de maio. 89 Cada um foi
retomado brevemente, então parou para sempre em junho, declarando o



HCQ inútil.90 Três nações europeias baniram imediatamente o uso de
HCQ, e outras o seguiram dentro de semanas.91

Isso normalmente teria sido o fim de tudo, se não fosse pelos 200 cientistas
independentes que rapidamente expuseram os estudos do Lancet e do
NEJM como trabalhos de trapaça chocantemente desajeitados.92 Os
conjuntos de dados do Surgisphere que formaram a base dos estudos eram
tão ridiculamente errados que só poderiam ser uma invenção grosseira. Para
citar apenas uma das muitas discrepâncias, o número de mortes relatadas
entre pacientes em uso de hidroxicloroquina em um hospital australiano
excedeu o número total de mortes em todo o país. Um alarido internacional
rapidamente revelou que o banco de dados Surgisphere não existia, e logo o
próprio Surgisphere desapareceu da Internet. A Universidade de Utah
encerrou a nomeação para o corpo docente de um dos autores do artigo,
Amit Patel. O fundador da Surgisphere, Sapan S. Desai, desapareceu de seu
emprego em um hospital de Chicago.

Até o New York Times relatou que “Mais de 100 cientistas e médicos
questionaram a autenticidade” do banco de dados, bem como a integridade
do estudo.93 Apesar da enxurrada de críticas espantadas, o Lancet manteve-
se firme por duas semanas antes de ceder às acusações. Finalmente, três dos
quatro co-autores do Lancet solicitaram que o artigo fosse retratado. The
Lancet e NEJM finalmente retiraram seus estudos de vergonha. Alguém no
auge do cartel médico torceu os braços, chutou virilhas e se curvou para
forçar esses periódicos a abandonar suas políticas, destruir sua ética e gastar
seus séculos de credibilidade duramente conquistada em uma tentativa
desesperada de torpedear o HCQ . Até o momento, nem os autores nem os
periódicos explicaram quem os induziu a ser co-autores e publicar a fraude
mais importante da história da publicação científica.

A manchete de uma exposição abrangente no The Guardian expressou o
choque global entre a comunidade científica com a corrupção nos pilares
mais formidáveis da publicação científica: “The Lancet fez uma das
maiores retratações da história moderna. Como isto pôde acontecer?94 Os
escritores do The Guardian acusaram abertamente o The Lancet de
promover a fraude: “O número e a magnitude das coisas que deram errado
ou faltaram são enormes demais para serem atribuídos à mera
incompetência”. O Guardian comentou: “O que é incrível é que os editores



dessas revistas conceituadas ainda têm um emprego - isso é o quão incrível
eram os supostos dados subjacentes aos estudos”.

A capacidade de seus senhores da indústria farmacêutica de forçar as duas
principais revistas médicas do mundo, o NEJM e o The Lancet, a tolerar
pesquisas mortais 95 , 96 e publicar simultaneamente artigos flagrantemente
fraudulentos no meio de uma pandemia, atesta o poder de tirar o fôlego e a
crueldade do cartel. Não é mais controverso reconhecer que os fabricantes
de medicamentos controlam rigorosamente a publicação médica e que The
Lancet, NEJM e JAMA são instrumentos totalmente corrompidos da
Pharma. O editor do Lancet, Richard Horton, confirma: “Os periódicos se
transformaram em operações de lavagem de informações para a indústria
farmacêutica”.97 A Dra. Marcia Angell, que atuou como editora do NEJM
por 20 anos, diz que os periódicos são principalmente uma máquina de
marketing.98 A indústria farmacêutica, diz ela, optou por “todas as
instituições que pudessem se interpor em seu caminho”.99 , 100

Reprimindo o HCQ para manter altas as fatalidades de casos

Referindo-se ao estudo Lancet Surgisphere durante uma entrevista à CNN
em 27 de maio, o Dr. Fauci declarou na CNN sobre a hidroxicloroquina:
“Os dados científicos são realmente bastante evidentes agora sobre a falta
de eficácia.”101 E mesmo depois que o escândalo foi exposto e os
periódicos retiraram seus artigos, o Dr. Fauci deixou sua mentira
permanecer. Em vez de lançar uma investigação sobre esta fraude
importante e de enormes consequências pelas duas principais revistas
médicas do mundo e se desculpar publicamente, o Dr. Fauci e o
estabelecimento médico simplesmente ignoraram a conduta ilícita e
perseveraram em seu plano de negar às populações globais o acesso ao
HCQ vital.

As retratações históricas dos periódicos passaram praticamente
despercebidas na grande imprensa escravista e cientificamente analfabeta,
que persistia em fortalecer a propaganda do COVID. As manchetes
continuaram a culpar o HCQ pelas mortes, em vez dos pesquisadores
deliberadamente traiçoeiros que distribuíam dosagens de medicamentos
tóxicos para pacientes doentes, idosos e comprometidos. E o mais notável
de tudo, o FDA não fez nenhum esforço para mudar a recomendação que



fez contra o HCQ. Outros países persistiram em demonizar a droga que
salva vidas.

Assim que o FDA aprova um medicamento prescrito, as leis federais
permitem que qualquer médico dos EUA prescreva o medicamento
devidamente aprovado por qualquer motivo. Vinte e um por cento de todas
as prescrições escritas por médicos americanos, exercendo seu julgamento
médico, são para uso off-label.102

Mesmo depois que o FDA retirou sua autorização de uso de emergência e
publicou o aviso fraudulento em seu site, 103 muitos médicos de linha de
frente em todo o país continuaram a prescrever e relatar grandes benefícios
com doses apropriadas de HCQ. Em resposta, o Dr. Fauci deu passos ainda
mais sem precedentes para impedir os médicos de prescrever o HCQ.

Em março, enquanto as pessoas morriam a uma taxa de 10.000 pacientes
por semana, o Dr. Fauci declarou que a hidroxicloroquina só deveria ser
usada como parte de um ensaio clínico.104 Pela primeira vez na história
americana, um funcionário do governo estava anulando o julgamento
médico de milhares de médicos que tratavam e ordenando aos médicos que
parassem de praticar a medicina como bem entendessem. Corajosamente e
implacavelmente, o Dr. Fauci continuou declarando que As evidências
esmagadoras de ensaios clínicos randomizados conduzidos corretamente
não indicam eficácia terapêutica da hidroxicloroquina (HCQ).105 O Dr.
Fauci não revelou que NENHUM dos ensaios que ele usou como base para
aquele pronunciamento envolvia medicação administrada nos primeiros
cinco a sete dias após o início dos sintomas. Em vez disso, todos esses
ensaios clínicos randomizados tiveram como alvo pacientes que já estavam
doentes o suficiente para serem hospitalizados.

As pessoas que queriam ser tratadas naquela primeira semana crítica de
doença e evitar a hospitalização estavam basicamente sem sorte, pois o Dr.
Fauci decidiu impedir que os pacientes recebessem o remédio vital durante
a janela de tratamento, quando a ciência e a experiência anterior mostraram
que era eficaz.

Em 2 de julho, após as retratações do jornal humilhante, Henry Ford Health
System de Detroit publicou um estudo revisado por pares mostrando que a
hidroxicloroquina reduziu significativamente as taxas de mortalidade,



mesmo em casos de COVID de meados a tarde, e sem quaisquer efeitos
colaterais relacionados ao coração.106 Fauci saltou para as barricadas para
resgatar sua empresa de vacinas. Em 30 de julho, ele testemunhou perante o
Congresso que os resultados de Michigan eram falhos.107

A revogação da EUA pelo FDA e a resposta fulminante do Dr. Fauci ao
julgamento de Michigan forneceram cobertura para 33 governadores cujos
estados passaram a restringir a prescrição ou dispensação de HCQ.108

Em Nova York, o governador Andrew Cuomo aumentou a contagem
recorde de mortes ordenando que os médicos prescrevessem HCQ apenas
para pacientes hospitalizados.109 Em Nevada, o governador Steven Sisolak
proibiu tanto a prescrição quanto a dispensação de medicamentos de
cloroquina para COVID-19. 110 Os conselhos estaduais de licenciamento
médico ameaçaram apresentar acusações de “conduta anti-profissional”
contra médicos que não cumprissem a lei (uma ameaça à sua licença) e
“sancionar” os médicos se eles prescrevessem o medicamento.111 A
maioria dos farmacêuticos tinha medo de dispensar HCQ e, em 15 de junho,
conselhos de farmácias estaduais no Arizona, Arkansas, Michigan,
Minnesota, New Hampshire, Nova York, Oregon e Rhode Island
começaram a recusar pedidos de médicos e varejistas.112 Os hospitais
ordenaram aos médicos que parassem de tratar seus pacientes com HCQ a
partir de 15 de junho de 2020. 113 O NIAID suspendeu um ensaio clínico
da droga em pacientes ambulatoriais, em junho de 2020, apenas um mês
depois de ter começado, tendo inscrito apenas 20 dos 2.000 inscritos
planejados.114 O FDA bloqueou o acesso aos milhões de doses de HCQ e
CQ que a Sanofi e outros fabricantes de medicamentos doaram ao Estoque
Nacional Estratégico (com benefícios fiscais apropriados).115 A Sanofi
anunciou que não fornecerá mais o medicamento para uso no tratamento de
COVID. O Dr. Fauci e seus comparsas do HHS decretaram que o
medicamento apodrecesse nos depósitos enquanto os americanos adoeciam
desnecessariamente e morriam de COVID-19.

Em 17 de junho, a OMS - da qual Gates é o maior financiador depois dos
Estados Unidos e sobre a qual Gates e Fauci exercem controle rígido -
exigiu a suspensão dos testes de HCQ em centenas de hospitais em todo o
mundo.116 O chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ordenou que
as nações parassem de usar HCQ e CQ. Portugal, França, Itália e Bélgica
baniram o HCQ para o tratamento com COVID-19.117



Experiências Estrangeiras

Em conformidade com a recomendação da OMS, a Suíça proibiu o uso de
HCQ; no entanto, cerca de 2 semanas após a proibição, as taxas de
mortalidade na Suíça triplicaram, por cerca de 15 dias, até que a Suíça
reintroduziu o HCQ. As mortes de COVID, então, voltaram à sua linha de
base.118 O “experimento natural” da Suíça forneceu mais um argumento
potente para o HCQ.

Da mesma forma, o médico e conselheiro do governo panamenho Sanchez
Cardenas observa que, quando o Panamá proibiu o HCQ, as mortes
dispararam, até que o governo cedeu, momento em que as mortes voltaram
aos níveis iniciais.119

Sete meses após o início da pandemia, as nações que usaram amplamente o
HCQ e o disponibilizaram prontamente para seus cidadãos demonstraram
evidências contundentes de que o HCQ estava eliminando o COVID-19.

Uma ação judicial de 2 de junho de 2020 apoiando o uso de HCQ para
COVID incluiu uma comparação da Associação de Médicos e Cirurgiões
Americanos (AAPS) das taxas de mortalidade nacionais entre países com
políticas variáveis que regem o acesso ao HCQ. Muitos países com sistemas
de saúde subdesenvolvidos estavam usando o HCQ precocemente e obtendo
mortalidades muito mais baixas do que nos Estados Unidos, onde o HHS e
o FDA impediam o acesso ao HCQ.120 O conselheiro geral da AAPS,
Andrew Schlafly, observou que “os cidadãos das Filipinas, Polônia, Israel e
Turquia têm maior acesso ao HCQ do que os cidadãos americanos” e
apresentam resultados de morbidade superiores. Ele acrescentou: “Na
Venezuela, o HCQ está disponível sem receita médica, enquanto nos
Estados Unidos os farmacêuticos são impedidos de fornecer receitas para o
HCQ”.121

Outros estudos estrangeiros apóiam fortes afirmações para o HCQ. Um
estudo da Nova demonstrou que as nações que usam o HCQ têm taxas de
mortalidade 80% menores do que aquelas que o proibiram.122

Uma meta-revisão de 58 estudos observacionais revisados por pares por
pesquisadores médicos na Espanha, Itália, França e Arábia Saudita
descobriu que a hidroxicloroquina reduziu drasticamente a mortalidade por
COVID, enquanto artigos adicionais por médicos na Turquia, Canadá e



EUA descobriram que o HCQ é cardíaco a toxicidade é insignificante. (Ver
c19study.com para uma compilação de 99 (58 estudos revisados por pares)
dos medicamentos de cloroquina em COVID-19.)123

Além disso, os dados de mortalidade e morbidade de mais de seis dezenas
de nações indicam uma forte relação entre o acesso ao HCQ e as taxas de
mortalidade do COVID-19.124 , 125 Embora tal relacionamento não prove
causa / efeito, seria loucura simplesmente ignorar a realidade e não assumir
nenhum relacionamento.

País por país, os dados relacionam de forma consistente o acesso mais
amplo ao HCQ à mortalidade mais baixa. Os países mais pobres - se eles
usaram o HCQ - tiveram taxas de letalidade muito mais baixas do que os
países ricos que não o fizeram. Mesmo nações africanas empobrecidas,
onde “especialistas” como Bill Gates previram as taxas de mortalidade mais
altas, tiveram mortalidade drasticamente mais baixa do que em nações que
baniram o HCQ. O Senegal e a Nigéria, por exemplo, usam
hidroxicloroquina e apresentam taxas de fatalidade de COVID
significativamente mais baixas do que as registradas nos Estados
Unidos.126

Da mesma forma, apesar do fato de que a higiene nesses países muitas
vezes é muito inferior, na Etiópia, 127 Moçambique, 128 Níger, 129 Congo,
130 e Costa do Marfim, 131 há muito menos mortes per capita do que nos
Estados Unidos. Nessas nações, as taxas de mortalidade variam entre 8 e
47,2 mortes por milhão de habitantes em 24 de setembro de 2021. Em
contraste, os países ocidentais que negaram acesso ao HCQ tiveram
números de mortes por coronavírus por milhão de habitantes entre 220 por
milhão na Holanda, 132 2.000 por milhão nos Estados Unidos e 850 mortes
por milhão na Bélgica.133 O Dr. Meryl Nass observou: “Se as pessoas
nesses países com malária aumentassem seu sistema imunológico com
zinco, vitamina C e vitamina D, o número de mortes por coronavírus
diminuiria ainda mais”.

Da mesma forma, Bangladesh CFR, Senegal, Paquistão, Sérvia, Nigéria,
Turquia e Ucrânia permitem o uso irrestrito de HCQ e todos têm taxas de
mortalidade minúsculas em comparação com os países que proíbem
HCQ.134 Democracias ou países mais ricos com protocolos HCQ

http://c19study.com/


especialmente restritivos - Irlanda, Canadá, Espanha, Holanda, Reino
Unido, Bélgica e França - são ambientes comparativamente mortíferos.

Andrew Schlafly observou que, “A taxa de mortalidade do COVID-19 em
países que permitem o acesso ao HCQ é apenas um décimo da taxa de
mortalidade em países onde há interferência com este medicamento, como
os Estados Unidos. . . . Em algumas áreas da América Central, as
autoridades estão até indo de porta em porta para distribuir HCQ. . . . Esses
países tiveram sucesso em limitar a mortalidade de COVID-19 a apenas
uma fração do que é em países mais ricos. ”135

Enquanto o cartel da indústria / governo intensificava sua campanha para
manter o HCQ longe das massas, muitos médicos reagiram. Em 23 de julho,
o virologista de Yale, Dr. Harvey Risch, persistiu, desta vez com um artigo
da Newsweek intitulado “A chave para derrotar o COVID-19 já existe.
Precisamos começar a usá-lo. ”136 O Dr. Risch implorou às autoridades: o
HCQ salva vidas e seu uso pode acabar rapidamente com a pandemia. Até
então, o Dr. Risch havia atualizado sua análise rigorosa do tratamento
inicial de COVID-19 com hidroxicloroquina, zinco e azitromicina. Ele
agora citou doze estudos clínicos sugerindo que a administração precoce de
HCQ poderia reduzir as taxas de mortalidade em 50 por cento. Nesse caso,
COVID-19 teria uma taxa de letalidade mais baixa do que a gripe sazonal.
“Ainda teríamos uma pandemia”, disse-me Harvey Risch, “mas não
teríamos sofrido a carnificina”.

Observando mais de cinquenta estudos de HCQ, a Dra. Meryl Nass, em
junho de 2020, apoiou o cálculo de Risch: “Se as pessoas fossem tratadas
profilaticamente com este medicamento (usando apenas 2 comprimidos por
semana), como é feito em algumas áreas e alguns grupos ocupacionais na
Índia, lá provavelmente haveria pelo menos 50 por cento menos casos após
a exposição. ”137 Parar a pandemia em seu caminho parecia ser a última
coisa que Tony Fauci queria. Graças ao Dr. Fauci, a maioria dos estados dos
EUA já havia proibido o tratamento com HCQ, incluindo o estado natal do
Dr. Nass, Maine, que o proibia para profilaxia, mas permitia o tratamento
agudo. O Dr. Nass sugeriu que as ações para suprimir o uso de HCQ
[foram] cuidadosamente orquestradas e que esses eventos [podem] ter sido
planejados para manter a pandemia em andamento e vender medicamentos
e vacinas caras para uma população cativa.138



No mesmo artigo da Dra. Meryl Nass, publicado em 27 de junho de 2020,
139 Nass — que estudou extensivamente o HCQ — apontou que com o
tratamento profilático com HCQ “no início da doença, mais de 99 por cento
resolveria rapidamente a infecção, evitando a progressão para a doença em
estágio avançado caracterizada por tempestade de citocinas, trombofilia e
órgão fracasso. Apesar das afirmações em contrário, este tratamento é muito
seguro, embora o tratamento ambulatorial seja proibido nos Estados
Unidos. ”

A partir de 27 de junho de 2020, o Dr. Nass começou uma lista de
estratégias enganosas que o cartel Fauci / Pharma / Gates usou para
controlar a narrativa sobre hidroxicloroquina e negar aos americanos o
acesso a este remédio eficaz. A lista cresceu para 58 estratégias
distintas.140 “É notável”, observou ela, como “uma grande série de eventos
ocorridos nos últimos meses produziu uma mensagem unificada sobre a
hidroxicloroquina (HCQ) e produziu políticas semelhantes sobre a droga
nos EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e oeste Europa. A mensagem é
que a hidroxicloroquina genérica e barata (custando apenas US $ 1,00 para
produzir um curso completo) é perigosa. ”141

Jogos hipócritas de HCQ do Dr. Fauci

Em seus primeiros dias de AIDS, o Dr. Fauci considerou a FDA desumana
por exigir estudos randomizados duplo-cegos de placebo no auge da
pandemia. Agora, aqui estava ele fazendo o que havia condenado ao
bloquear um tratamento eficaz simplesmente porque competiria com seu
caro medicamento protegido por patente, remdesivir e vacinas.

* * *

O Dr. Fauci insistiu repetidamente que não permitiria o HCQ para COVID-
19 até que sua eficácia fosse comprovada em “estudos randomizados e
duplo-cegos com placebo”.142 O Dr. Risch chama essa posição de farsa
transparente. O Dr. Fauci sabia que nem a indústria nem seus PIs
patrocinariam testes de um produto com patentes expiradas. É digno de nota
que enquanto o Dr. Fauci lamentava a falta de evidências da eficácia do
HCQ, ele se recusava a encomendar seus próprios ensaios para estudar o
uso precoce do remédio hidroxicloroquina, zinco e Zithromax. O próprio
Dr. Fauci, embora gastasse 48 bilhões de dólares em vacinas de



responsabilidade zero, a princípio se recusou a destinar qualquer coisa para
um estudo randomizado de placebo de HCQ. Pior ainda, ele cancelou dois
ensaios clínicos patrocinados pelo NIAID do HCQ ambulatorial antes de
sua conclusão.143



A hipocrisia do Dr. Fauci sobre o HCQ é evidente para qualquer pessoa que
olhar para seus pronunciamentos vacilantes ao longo de sua longa carreira.
Ele insistiu persistentemente em testes duplo-cegos randomizados de
placebo para medicamentos de que não gosta (aqueles que competem com
seus remédios patenteados) e fixou levianamente o estudo do NIAID sobre
remdesivir alterando os parâmetros intermediários para favorecer o
medicamento. O Dr. Fauci não patrocinou ou encorajou estudos
randomizados para máscaras, bloqueios ou distanciamento social. E nas
décadas desde que assumiu o NIAID, ele nunca exigiu estudos
randomizados para confirmar a segurança das 69 doses combinadas da
vacina atualmente no calendário infantil. Cada uma dessas vacinas é
considerada tão “inevitavelmente insegura” - nas palavras da Lei de Vacinas
de 1986 (NCVIA) e da Suprema Corte - que seus fabricantes exigiram - e
receberam - imunidade de responsabilidade.

Durante uma entrevista do USA Today de 2013, o Dr. Fauci discutiu os
remédios para outro coronavírus mortal, o MERS, que estava causando um
surto no Catar e na Arábia Saudita com mortalidade de mais de 30%.144 O
Dr. Fauci então cantou uma melodia totalmente diferente daquela que está
cantando agora sobre a hidroxicloroquina. Ele sugeriu o uso de uma
combinação dos medicamentos antivirais ribavirina e interferon-alfa 2b
para tratar a MERS, embora o tratamento nunca tenha sido testado quanto à
segurança ou eficácia contra a MERS em humanos. Nessa circunstância, o
NIAID do Dr. Fauci descobriu que o tratamento poderia impedir o vírus
MERS de se reproduzir em células cultivadas em laboratório. E, sim, o
NIAID o patenteou.145

“Não precisamos começar a desenvolver novos medicamentos”, disse Fauci
aos jornalistas.146 “Na próxima vez que alguém entrar em um pronto-
socorro no Catar ou na Arábia Saudita, você terá medicamentos
disponíveis. E pelo menos você teria alguns dados. ”147 Mesmo que o
tratamento não tivesse passado por nenhuma provação, o Dr. Fauci
recomendou seu uso compassivo: “Se eu fosse um médico em um hospital e
alguém estivesse morrendo, ao invés de fazer nada, você poderia ver se isso
funcionaria”.148

Ele seguiu regras totalmente novas quando se tratava de COVID, forçando
os médicos a ficarem de lado enquanto os pacientes morriam e proibindo-os



de tentar combinações de terapias reaproveitadas para ver se
funcionavam.149 Em 2013, quando o Dr. Fauci endossou Ribavirin /
Interferon para uso contra MERS, o remédio de dois socos para hepatite C
era, de acordo com o NIH, terrivelmente perigoso, com danos ocorrendo em
literalmente todos os pacientes que tomaram a mistura. Causa a síndrome
da fadiga crônica da anemia hemolítica e um séquito de defeitos congênitos
e / ou morte de bebês em gestação. A ribavirina é genotóxica, mutagênica e
um carcinógeno potencial.150

No entanto, em 2013, o Dr. Fauci defendeu a terapia, apesar da total falta de
ensaios clínicos randomizados e controlados por placebo, na verdade, a
falta de quaisquer dados em humanos sobre o uso da combinação contra
MERS.

As vacinas COVID que se qualificaram para a Autorização para Uso de
Emergência incluem novas plataformas como mRNA e DNA sem nenhum
perfil de segurança conhecido. Outros usam adjuvantes tóxicos como
esqualeno e alumínio ou novos adjuvantes, com riscos comprovados e taxas
potencialmente altas de lesões graves. Os ensaios clínicos randomizados de
dois meses que justificaram os EUAs para vacinas COVID foram muito
breves para detectar lesões com períodos de incubação mais longos.151 ,

152 , 153 As vacinas são tão arriscadas que a indústria de seguros se
recusou a subscrevê-las, 154 e os fabricantes se recusam a produzi-los sem
imunidade geral de responsabilidade.155 Bill Gates, que é o principal
investidor em muitas dessas novas vacinas COVID, estipulou que o risco é
tão grande que ele não as forneceria às pessoas a menos que todos os
governos o protegessem de ações judiciais.156

Por que então o HCQ deveria ser o único remédio necessário para cruzar
esse obstáculo artificialmente alto? Afinal, o HCQ necessita menos de
estudos randomizados com placebo do que qualquer uma dessas vacinas ou
remdesivir; a segurança do HCQ foi estabelecida ao longo de mais de seis
décadas. Enquanto as vacinas são administradas a pessoas saudáveis que
enfrentam um pequeno risco de contrair a doença, o HCQ é administrado a
pessoas que estão realmente doentes, virtualmente sem risco para o
paciente. Se uma droga é segura e pode funcionar, se pessoas estão
morrendo e não há outras opções boas, não devemos experimentá-la?



O interesse intermitente do Dr. Fauci na segurança de medicamentos é
situacional e de interesse próprio. Ele afirmou em 31 de julho sobre o HCQ
que “Se aquele estudo randomizado controlado com placebo mostrar
eficácia, eu seria o primeiro a admitir e promovê-lo, mas não o fiz ... Então,
eu só preciso ir com os dados. Eu não tenho nenhum cavalo no jogo de uma
forma ou de outra; Eu apenas olho os dados. ”157

Na verdade, o Dr. Fauci sempre teve um estábulo de cavalos no jogo. Um
deles é o remdesivir, mesmo depois que o estudo randomizado com placebo
da OMS mostrou que o remdesivir é ineficaz contra o COVID.158 Além
disso, o remdesivir tem um perfil de segurança catastrófico.159

Seu segundo problema é a vacina Moderna, na qual ele investiu anos e seis
bilhões de dólares do contribuinte. Ele ficou entusiasmado em patrocinar
um ensaio em humanos de uma vacina Moderna COVID (parcialmente de
propriedade de sua agência), antes que houvesse dados de segurança e
eficácia de estudos em animais, o que vai contra os regulamentos da FDA.
Ele então pressionou centenas de milhões de pessoas para que recebessem
vacinas da EUA antes que os testes randomizados controlados por placebo
fossem concluídos. Isso é demais para a exigência do Dr. Fauci de ter
evidências de alta qualidade antes de arriscar o uso de drogas e vacinas em
humanos.

A hesitação ética do Dr. Fauci sobre a necessidade de testes de segurança
rígidos é particularmente preocupante, pois ele está defendendo um produto
competitivo do qual sua agência e seus funcionários esperam um resultado
financeiro lucrativo.

Em meio a uma pandemia, com centenas de milhares de mortes atribuídas a
COVID e a economia em queda livre, a sugestão do Dr. Fauci de que
retivemos tratamentos promissores que tenham um perfil de segurança
estabelecido - de pacientes que têm uma doença potencialmente letal -
pendente a conclusão de ensaios clínicos randomizados controlados é
altamente manipuladora e totalmente antiética. Não é clinicamente ético
permitir que um paciente COVID-19 se deteriore nos estágios iniciais da
infecção quando há um tratamento HCQ barato, seguro e comprovadamente
eficaz que os próprios estudos do CDC e do NIAID mostram que bloqueia a
replicação do coronavírus. Seria igualmente antiético inscrever indivíduos



doentes em tais estudos - como propõe o Dr. Fauci - em que metade dos
pacientes infectados receberia um placebo.

A hipocrisia do Dr. Fauci é particularmente aguda desde a Lei de Curas do
Século 21, que o Congresso aprovou em 2016, instrui a FDA a aceitar
precisamente o tipo de evidência do mundo real relatada por médicos que
tratam como os drs. Zelenko, Raoult, Risch, Kory, McCullough, Gold e
médicos chineses, em vez de ensaios clínicos controlados, para licenciar
novos produtos.160

The Cures Act 161 reconhece que médicos e cientistas podem obter
informações muito úteis ao tratar pacientes e observar os resultados fora de
um ambiente de ensaio formal.

Para a Big Pharma, nenhum marco foi mais importante durante a pandemia
atual do que neutralizar o HCQ para evitar seu uso benéfico generalizado.

A chocante inconsistência e as violações éticas do Dr. Fauci são
congruentes com sua longa história de promoção dos produtos patenteados
mais lucrativos da Big Pharma e de usar seu poder e influência para avançar
sua agenda sem levar em conta a saúde pública. O papel de liderança do Dr.
Fauci neste escândalo mortal é consistente com sua longa história de
desacreditar as terapias que competem com as vacinas e outros produtos
farmacêuticos patenteados.

Graças à campanha estratégica do Dr. Fauci, a maioria dos americanos
ainda não conseguiu obter o HCQ para o tratamento precoce do COVID-19,
ainda menos americanos podem acessá-lo como medicamento preventivo e
menos ainda estão cientes de seus benefícios.

Suas ações bizarras e inexplicáveis dão crédito às suspeitas de muitos
americanos de que o Dr. Fauci está trabalhando para prolongar a epidemia a
fim de impor medicamentos e vacinas caras e patenteadas a uma população
cativa, durante uma pandemia que atingiu a economia mundial e causou
fomes , e vidas destruídas. Enquanto o Dr. Fauci nos mantinha como reféns
esperando pelo que se revelaram vacinas imperfeitas, sua própria agência
atribuiu mais de meio milhão de mortes na América ao COVID.

O professor Risch acredita que o Dr. Fauci mentiu conscientemente sobre a
droga hidroxicloroquina e usou sua influência para fazer o FDA suprimi-la



porque ele e outros burocratas estão na cama com outras forças que os
levam a tomar decisões que não são baseadas na ciência [e] matando
americanos. ”162

Além disso, o Dr. Risch afirma especificamente que Fauci e o FDA
causaram “a morte de centenas de milhares de americanos que poderiam ter
sido salvos pelo” HCQ.163

III: IVERMECTINA

No verão de 2020, os médicos da linha de frente descobriram outro remédio
COVID que se igualava ao HCQ em sua eficácia surpreendente para salvar
vidas.

Cinco anos antes, dois cientistas da Merck ganharam o Prêmio Nobel por
desenvolver ivermectina (IVM), uma droga com poder de fogo sem
precedentes contra uma ampla gama de parasitas humanos, incluindo
lombrigas, ancilostomídeos, oncocercose e filariose linfática.1 Essa
saudação foi o único prêmio do Comitê Nobel a um medicamento para
doenças infecciosas em 60 anos. O FDA aprovou o IVM como seguro e
eficaz para uso humano em 1996. A OMS inclui IVM (junto com HCQ) em
seu inventário de medicamentos essenciais - sua lista de remédios tão
necessários, seguros, eficazes e acessíveis que a OMS considera fácil
acesso a eles como essencial para satisfazer as necessidades prioritárias de
saúde da população . ”2 A OMS recomendou a administração de
ivermectina a populações inteiras para tratar pessoas que possam ter
infecções parasitárias - o que significa que consideram seguro o suficiente
para administrar a pessoas que ainda não foram diagnosticadas.3 Milhões
de pessoas consumiram bilhões de doses de IVM como um antiparasitário,
com efeitos colaterais mínimos. O folheto informativo da ivermectina
sugere que é pelo menos tão seguro quanto os medicamentos de venda livre
mais populares, incluindo Tylenol e aspirina.

Pesquisadores do Instituto Kitasato do Japão publicaram um artigo de 2011
descrevendo IVM em termos quase nunca usados para qualquer outra
droga:

Existem poucas drogas que podem reivindicar seriamente o título de “droga
maravilhosa”, sendo a penicilina e a aspirina as duas que tiveram o maior
impacto benéfico na saúde e no bem-estar da humanidade. Mas a



ivermectina também pode ser considerada ao lado desses candidatos dignos,
com base em sua versatilidade, segurança e o impacto benéfico que teve, e
continua a ter, em todo o mundo - especialmente em centenas de milhões
das pessoas mais pobres do mundo.4

Três estátuas - no Carter Center, na sede do Banco Mundial e na sede da
Organização Mundial da Saúde - homenageiam o desenvolvimento da
ivermectina.

Porque desde 2012, vários estudos in vitro demonstraram que IVM inibe a
replicação de uma ampla gama de vírus. A Nature Magazine publicou um
estudo de 2020 revisando 50 anos de pesquisas descobrindo que o IVM é
“altamente eficaz contra microorganismos, incluindo alguns vírus” e
relatando os resultados em estudos com animais que demonstram “efeitos
antivirais da ivermectina em vírus como Zika, dengue, febre amarela, Nilo
Ocidental. . . ”5

Um artigo de 3 de abril de 2020 intitulado Experimentos de laboratório
mostram que a droga antiparasitária, ivermectina, elimina SARS-CoV-2 nas
células em 48 horas, 6 por pesquisadores australianos das Universidades
Monash e Melbourne e do Hospital Royal Melbourne, primeiro ganhou a
atenção global do IVM como um tratamento potencial para COVID. A
imprensa internacional inicialmente elogiou que esta droga segura, barata,
conhecida e prontamente disponível havia demolido o SARS-CoV-2 em
culturas de células. “Descobrimos que mesmo uma única dose pode
essencialmente remover todo o RNA viral em 48 horas e que mesmo em 24
horas houve uma redução realmente significativa”, disse a pesquisadora
principal, Dra. Kylie Wagstaff.7 Com base nesse estudo, em 8 de maio de
2020, o Peru - então sob o cerco por uma esmagadora endemia de COVID -
adotou a ivermectina em suas diretrizes nacionais. “Os médicos peruanos já
conheciam o medicamento, prescreviam-no amplamente para parasitas, e as
autoridades de saúde sabiam que era seguro e se sentiam confortáveis com
ele”, lembra o Dr. Pierre Kory. As mortes de COVID caíram
vertiginosamente - em 14 vezes - nas regiões onde o governo peruano
efetivamente distribuiu ivermectina. Reduções nas mortes correlacionadas
com a extensão das distribuições de IVM em todos os 25 estados. Em
dezembro de 2020, o novo presidente do Peru, sob pressão da OMS,
restringiu severamente a disponibilidade de IVM e os casos de COVID se
recuperaram com mortes aumentando 13 vezes.8



Em estudos de profilaxia, a ivermectina demonstrou repetidamente uma
eficácia muito maior contra COVID do que vacinas por uma fração do
custo.

Na Argentina, por exemplo, no verão de 2020, o Dr. Hector Carvallo
conduziu um estudo randomizado controlado com placebo de ivermectina
como um preventivo, encontrando 100 por cento de eficácia contra COVID.
A equipe de Carvallo não encontrou infecções entre os 788 trabalhadores
que fizeram profilaxia semanal com ivermectina, enquanto 58% dos 407
controles ficaram doentes com COVID-19. 9

Um estudo observacional posterior 10 de Bangladesh - também
investigando ivermectina como profilaxia pré-exposição contra COVID-19
entre profissionais de saúde - encontrou resultados quase tão espetaculares:
apenas quatro dos 58 voluntários que tomaram uma dose mínima de
ivermectina (12 mg uma vez por mês durante quatro meses) desenvolveu
sintomas leves de COVID-19, em comparação com 44 dos 60 profissionais
de saúde que recusaram o medicamento.

Além disso, um estudo de 2021 sugeriu que um mecanismo biológico chave
de IVM - ligação competitiva com a proteína spike SARS-CoV-2 - não era
específico para nenhuma variante do coronavírus e, portanto, ao contrário
das vacinas, a ivermectina provavelmente seria eficaz contra todas as
variantes futuras.11

Já em 1º de março de 2020, alguns médicos de UTI e ER começaram a usar
ivermectina em combinação com HCQ em protocolos de tratamento
iniciais. Dr. Jean-Jacques Rajter, 12 um médico belga que trabalhava em
Miami, começou a usar a droga em 15 de março e imediatamente percebeu
um aumento nas recuperações. Ele publicou um excelente artigo em 9 de
junho. Enquanto isso, dois médicos ocidentais usando ivermectina em
Bangladesh também relataram uma taxa muito alta de recuperação, mesmo
entre pacientes em estados posteriores da doença.13

Desde março de 2020, quando os médicos usaram pela primeira vez IVM
contra COVID-19, mais de 20 ensaios clínicos randomizados (RCTs)
confirmaram sua eficácia milagrosa contra COVID para tratamento
hospitalar e ambulatorial. Seis das sete meta-análises de RCTs de
tratamento com IVM concluídas em 2021 encontraram reduções notáveis na



mortalidade de COVID-19. Os estudos relevantes “todos mostraram
benefícios significativos para pacientes ambulatoriais de alto risco”, diz o
eminente epidemiologista de Yale, Dr. Harvey Risch. Os únicos estudos em
que seu desempenho foi algo aquém de estelar foram aqueles que
investigaram sua eficácia em pacientes em estágios muito avançados de
COVID.

Mas mesmo os pacientes em estágio avançado mostraram benefícios em
quase todos os estudos, embora um pouco menos dramáticos. De acordo
com uma revisão de 2020 por McCullough et al., “Numerosos estudos
clínicos - incluindo estudos randomizados controlados revisados por pares -
mostraram benefícios de grande magnitude da ivermectina na profilaxia,
tratamento precoce e também no gerenciamento da doença em estágio
avançado. Tomados em conjunto . . . dezenas de ensaios clínicos que
surgiram agora em todo o mundo são substanciais o suficiente para avaliar a
eficácia clínica de forma confiável e inferir um sinal de benefício com
segurança aceitável. ”14

No início de janeiro de 2021, o Dr. David Chesler, um especialista em
geriatria que tratou de 191 pacientes infectados desde a primavera anterior
em sete asilos da Virgínia, escreveu ao Dr. Fauci alegando que havia
alcançado uma taxa de mortalidade de 8 por cento usando ivermectina -
metade ( e 146.000 mortes a menos que) a média dos EUA em instituições
de cuidados a idosos. Em sua carta ao Dr. Fauci, Chesler anexou um estudo
de caso revisado por pares documentando relatórios de eficácia semelhante
de outros países. Nem o Dr. Fauci nem qualquer outra pessoa do NIAID
respondeu à carta do Dr. Chesler.15

Os Anais de Dermatologia e Venereologia relataram que, em uma casa de
repouso francesa, todos os 69 residentes - com idade média de 90 anos - e
52 funcionários sobreviveram a um surto de COVID-19.16 , 17 Acontece
que todos eles haviam tomado ivermectina para uma infestação de sarna. A
COVID dizimou a comunidade circundante, mas apenas sete residentes de
lares idosos e quatro funcionários foram afetados, e todos apresentavam
doença leve. Nenhum necessitou de oxigênio ou hospitalização.

A pesquisa sugere que a ivermectina pode funcionar por meio de até 20
mecanismos separados. Entre eles, a ivermectina funciona como um
“ionóforo”, facilitando a transferência de zinco para as células, o que inibe



a replicação viral. A ivermectina interrompe a replicação do COVID-19, da
gripe sazonal e de muitos outros vírus por meio deste e de outros
mecanismos. Por exemplo, um estudo de março de 2021 18 por Choudhury
et al., descobriram que “a ivermectina foi encontrada como um bloqueador
da replicase viral, protease e TMPRSS2 humano, o que poderia ser a base
biofísica por trás de sua eficiência antiviral”. A droga também reduz a
inflamação por meio de várias vias, protegendo assim contra danos aos
órgãos. A ivermectina, além disso, prejudica a capacidade da proteína do
pico de se ligar ao receptor ACE2 nas membranas celulares humanas,
impedindo a entrada do vírus. Além disso, a droga previne a formação de
coágulos sanguíneos através da ligação à proteína spike e também impede a
proteína spike de se ligar ao CD147 nos glóbulos vermelhos, o que, de outra
forma, desencadearia a aglutinação. Quando os pacientes tomam IVM antes
da exposição, a droga previne a infecção, o que interrompe a transmissão e
ajuda a proteger toda a comunidade.

Em março de 2021, um estudo publicado por Peter McCullough e 57 outros
médicos de linha de frente de vários países descobriu que “Nosso regime de
tratamento ambulatorial inicial foi associado a reduções estimadas de
87,6% e 74,9% na hospitalização e morte.”19

Muitos outros estudos ecoam os resultados do Dr. McCullough. A redução
média na mortalidade, com base em 18 ensaios, é de 75 por cento, 20 de
acordo com uma apresentação de meta-análise de janeiro de 2021 ao NIH
COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Uma meta-revisão patrocinada
pela OMS 21 de 11 estudos também sugere que a ivermectina pode reduzir
a mortalidade de COVID-19 em até 83 por cento. Abaixo está uma
compilação de sete meta-análises que examinam o efeito da ivermectina na
mortalidade. Cada um encontrou um grande benefício, variando entre 57
por cento e 83 por cento de redução nas mortes:



Abaixo está uma compilação dos estudos de ivermectina para prevenção de
COVID. Em média, usada profilaticamente, a ivermectina preveniu 86 por
cento dos resultados adversos. Ao longo de todos esses estudos, a
ivermectina protegeu 6 em cada 7 pessoas que a usaram para prevenir a
COVID.

E de 29 estudos de tratamento precoce de COVID usando ivermectina,
listados na página oposta, o benefício médio foi de 66 por cento. As 3
tabelas apresentadas aqui e suas parcelas florestais adjacentes podem ser
encontradas no site ivmmeta.org. Eles fazem parte de um site muito maior
que compilou todos os estudos concluídos e validados para cada um dos 27
tratamentos diferentes para COVID-19, em c19study.com .

Um estudo de janeiro de 2021 publicado no The Lancet descobriu que a
ivermectina reduziu drasticamente a intensidade e a duração dos sintomas e
da carga viral.22

Em março de 2020, o Dr. Paul Marik, chefe de medicina intensiva da
Eastern Virginia Medical School, começou a postar diretrizes de tratamento
para os pacientes com COVID. O Dr. Marik, um dos mais conhecidos e
publicados professores de medicina intensiva, recrutou uma equipe dos
mais respeitados e mais publicados médicos de UTI de todo o mundo para
pesquisar sistematicamente todas as abordagens possíveis para este novo
vírus. Logo, sua organização, Front Line COVID-19 Critical Care Alliance
(FLCCC), criou um site e publicou seus primeiros protocolos de tratamento
em meados de abril de 2020. Em novembro de 2020, os médicos do FLCCC
sentiram que havia evidências suficientes para adicionar ivermectina aos
seus protocolos.23 “Os dados mostram a capacidade do medicamento
ivermectina de prevenir COVID-19, de impedir que aqueles com os
primeiros sintomas progridam para a fase hiperinflamatória da doença e até

http://c19study.com/


mesmo de ajudar na recuperação de pacientes críticos”.24 Os revisores de
pares deram luz verde aos fundamentos clínicos e científicos para os
protocolos hospitalares do FLCCC, e o Journal of Intensive Care Medicine
os publicou em meados de dezembro de 2020. 25 O FLCCC também
publicou em seu site um resumo de uma página (atualizado regularmente)
das evidências dos ensaios clínicos para ivermectina.26

Em dezembro de 2020, o presidente e diretor médico da FLCCC, Dr. Pierre
Kory, um especialista em cuidados pulmonares e intensivos, testemunhou
os benefícios da ivermectina perante vários painéis do COVID-19,
incluindo o Comitê do Senado sobre Segurança Interna e Assuntos
Governamentais.27 Em um testemunho fascinante, Kory descreveu:

Seis estudos com um total de mais de 2.400 pacientes - todos mostrando
uma prevenção quase perfeita da transmissão deste vírus em pessoas
expostas ao COVID-19. . . Três estudos randomizados controlados de RCT
e várias grandes séries de casos - envolvendo mais de 3.000 pacientes
mostrando uma recuperação impressionante entre os pacientes
hospitalizados e quatro grandes ensaios clínicos randomizados envolvendo
3.000 pacientes, todos mostrando grandes reduções estatisticamente
significativas na mortalidade quando tratados com ivermectina.

Duas semanas depois, em 6 de janeiro de 2021, a Dra. Kory falou ao Painel
de Diretrizes de Tratamento do National Institutes of Health COVID-19.28
Junto com Éminence grise, Dr. Paul Marik e outros membros da Front Line
COVID-19 Critical Care Alliance também apresentaram dados positivos
sobre ivermectina, assim como o autor da meta-análise da OMS, Dr.
Andrew Hill, que eles haviam convidado para apresentá-los. .

O Financial Times seguiu com um artigo citando a pesquisa de Hill para a
OMS na Universidade de Liverpool. A meta-análise de Hill de seis estudos
com ivermectina mostrou uma redução cumulativa de 75 por cento do risco
de morte em um subconjunto de pacientes com COVID-19 moderado a
grave, nos quais a droga reduziu a inflamação e acelerou a eliminação do
vírus.29
 

Kory testemunhou que “o IVM pode reduzir as hospitalizações em quase 90
por cento e as mortes em quase 75 por cento.” Kory faz parte de uma



multidão de médicos de primeira linha, incluindo McCullough, o cirurgião-
geral Joe Ladopo da Flórida, o professor Paul Marik, o Dr. Joseph Varone e
o inventor da vacina de mRNA, Dr. Robert Malone, e muitos, muitos outros
que acreditam que o tratamento precoce com ivermectina teria evitado 75%
a 80% das mortes e economizado ao nosso país um trilhão de dólares em
tesouros.

“COVID resultou em cerca de 6 milhões de hospitalizações e mais de
700.000 mortes na América”, diz o Dr. Kory. “Se HCQ e IVM tivessem
sido amplamente usados em vez de sistematicamente suprimidos,
poderíamos ter evitado 75 por cento, ou pelo menos 500.000 mortes, e 80
por cento das hospitalizações, ou 4,8 milhões. Poderíamos ter poupado aos
estados centenas de bilhões de dólares. ”

Dez dias após a apresentação do FLCCC, em 14 de janeiro, o Painel de
Diretrizes de Tratamento COVID-19 do NIH mudou sua recomendação
anteriormente negativa aos médicos em relação à ivermectina para nem a
favor nem contra, abrindo um pouco a porta para os médicos usarem IVM
como um opção terapêutica. Essa é a mesma recomendação neutra que os
membros do comitê do NIH deram para tratamentos com anticorpos
monoclonais e plasma convalescente. Embora se esperasse que ambos os
últimos tratamentos fossem eficazes quando usados precocemente, o plasma
convalescente, um favorito de quase todos os centros médicos acadêmicos
do país, falhou miseravelmente em mostrar eficácia em vários ensaios
clínicos, disse o Dr. Kory, embora monoclonal os anticorpos se mostraram
eficazes na prevenção da hospitalização.

Neutro do NIH em 14 de janeiro de 2021 30 “Não recomendação,” 31
emitido em face da forte evidência da segurança e eficácia da ivermectina
para COVID-19, foi o primeiro sinal óbvio da determinação da agência de



suprimir a IVM. O NIH afirmou que havia “evidências insuficientes. . .
recomendar a favor ou contra o uso de ivermectina para o tratamento de
COVID-19. ”

O NIH encobriu seu processo para alcançar essa não recomendação em
sigilo, recusando-se a divulgar os membros do painel que participaram das
deliberações da ivermectina e retirando seus nomes dos documentos que
vários pedidos da Lei de Liberdade de Informação obrigaram a agência a
produzir. Por um tempo, apenas o Dr. Fauci, Francis Collins e os próprios
painelistas sabiam suas identidades. O NIH tomou medidas extremas para
manter os nomes em segredo, lutando até o tribunal federal para proteger os
procedimentos da transparência.32 , 33

Enquanto Collins e Fauci manobravam para proteger o processo da luz
solar, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), em resposta a
um pedido separado do FOIA, divulgaram os nove membros do grupo.34
Três membros do grupo de trabalho, Adaora Adimora, Roger Bedimo e
David V. Glidden, revelaram relações financeiras com a Merck.

Um quarto membro do Comitê de Diretrizes do NIH, Susanna Naggie,
recebeu uma doação de US $ 155 milhões 35 para conduzir estudos
adicionais de ivermectina seguindo a não recomendação do NIH. A
recompensa inesperada do NIAID para Naggie teria sido improvável de
acontecer se o comitê votasse para aprovar o IVM.

Hoje, enquanto o Dr. Fauci move os EUA para eliminar todo o uso de
ivermectina, outros países estão usando mais dela.

Em fevereiro de 2021, o chefe da Associação Médica Metropolitana de
Tóquio deu uma entrevista coletiva para pedir a adição de ivermectina ao
seu protocolo de tratamento ambulatorial. Vários estados indianos
adicionaram ivermectina à sua lista de medicamentos essenciais para
combater o COVID-19. 36 O governo da Indonésia não apenas autorizou o
uso da droga, mas também criou um site mostrando sua disponibilidade em
tempo real.37 Depois de distribuir a terceira dose de reforço da vacina
COVID-19 da Pfizer, mas ainda ver altas taxas de hospitalizações e mortes
por COVID-19, Israel começou a usar ivermectina oficialmente em
setembro de 2021, com as seguradoras de saúde distribuindo ivermectina



para cidadãos de alto risco. El Salvador distribui IVM gratuitamente a todos
os seus cidadãos.38

Nações cujos residentes têm fácil acesso à ivermectina, invariavelmente,
vêem declínios imediatos e dramáticos nas mortes por COVID. Hospitais na
Indonésia começaram a usar ivermectina em 22 de julho de 2021. Na
primeira semana de agosto, os casos e mortes estavam despencando.39

Um estudo de dezembro de 2020 mostrou que os países africanos e
asiáticos que usaram amplamente a ivermectina para tratar e prevenir várias
doenças parasitárias desfrutam de algumas das taxas de mortalidade e casos
de COVID mais baixas do mundo.40 Depois de controlar os fatores de
confusão, incluindo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), as onze
nações africanas com associação no Programa Africano para Oncocercose
(também conhecido como oncocercose, para o qual ivermectina é o
tratamento padrão) APOC mostram mortalidade 28 por cento menor do que
não -APOC países africanos, e uma taxa 8 por cento mais baixa de infecção
por COVID-19.

Em 20 de abril de 2021, as sociedades médicas indianas adicionaram a
ivermectina ao protocolo nacional. De acordo com notícias indianas e
internacionais, uma campanha agressiva do governo do estado indiano de
Nova Delhi, onde a COVID estava sendo travada, teve um sucesso
impressionante. O Desert Review relatou que, em abril de 2021, Nova
Delhi estava passando por uma crise epidêmica de COVID. O governo
estadual eliminou 97% dos casos de Delhi com a distribuição de
ivermectina.41 “IVM Crushed COVID em Nova Delhi”, escreveu o Dr.
Justus R. Hope, MD 42 Após a introdução do IVM, de acordo com o
TrialSite News, os casos diminuíram drasticamente. “A nível nacional, o
grande aumento que atingiu o país no início de abril diminuiu
exponencialmente após a introdução do novo protocolo COVID-19, que
inclui o uso de ivermectina e budesonida.” 43 A Índia mostrou que a terapia
combinada precoce - budesonida, ivermectina, doxiciclina e zinco, custando
entre dois e cinco dólares - fez os sintomas da COVID desaparecerem em
três a cinco dias. Em janeiro de 2021, um país com mais de 1,3 bilhão de
habitantes e uma absorção de vacinas de quase 7,6 por cento nacionalmente
44 testemunhou apenas 150.000 mortes de COVID.45 Em comparação, os
EUA, com uma população de 331 milhões, registraram 357.000 mortes.46
Muitas autoridades e médicos indianos consideram a ivermectina uma



droga milagrosa para controlar o surto. Um experimento natural envolvendo
dois estados indianos - Uttar Pradesh e Tamil Nadu - com estratégias
COVID opostas ajudou a cimentar essa impressão.

Com 241 milhões de habitantes, Uttar Pradesh tem o equivalente a dois
terços da população dos Estados Unidos. De acordo com o Indian Express:
47 “Uttar Pradesh foi o primeiro estado do país a introduzir o uso
profilático e terapêutico em larga escala da ivermectina. Em maio-junho de
2020, uma equipe em Agra [a quarta maior cidade de Uttar Pradesh],
liderada pelo Dr. Anshul Pareek, administrou ivermectina a todos os
membros da equipe RRT no distrito em uma base experimental. Nenhum
deles desenvolveu Covid-19, apesar de estar em contato diário com
pacientes com teste positivo para o vírus.48 O oficial de vigilância do
Estado de Uttar Pradesh, Vikssendu Agrawal, acrescentou que, com base
nas descobertas de Agra, o governo estadual sancionou o uso de
ivermectina como profilático para todos os contatos de pacientes com
COVID e começou a administrar doses a pessoas infectadas.

Em setembro, o governo de Uttar Pradesh anunciou que os 33 distritos do
estado estão virtualmente sem casos ativos, apesar de terem uma taxa de
vacinação de apenas 5,8%.49 O Hindustan Times relatou: “No geral, o
estado tem um total de 199 casos ativos, enquanto a taxa de positividade
caiu para menos de 0,01 por cento. A taxa de recuperação, entretanto,
melhorou para 98,7 por cento. ”50 Quando a taxa de vacinação da América
estava em 54 por cento, os casos ainda estavam aumentando e os governos
ainda estavam impondo restrições draconianas. Em 10 de agosto de 2021,
os Estados Unidos registraram 161.990 novos casos e 1.049 novas
mortes.51 Em contraste, Uttar Pradesh teve apenas 19 novos casos e uma
morte - mais de 1.000 vezes menor do que nos EUA.52

O Dr. Agrawal atribui a introdução oportuna da ivermectina ao fim da
primeira onda COVID: “Apesar de ser o estado com a maior base
populacional e alta densidade populacional, mantivemos uma taxa de
positividade relativamente baixa e casos por milhão de população.”53

De acordo com o TrialSite News, apesar do sucesso do governo indiano em
usar ivermectina e budesonida, “a mídia não demonstrou interesse em
divulgar essas notícias. Em vez disso, os comentários continuam a
promover o remdesivir como uma droga eficaz, e os poucos meios de



comunicação que fazem referência à ivermectina a chamam de
medicamento não comprovado ou tratamento desatualizado. É como se
existissem duas realidades de tratamento diferentes, uma no terreno e outra
nos sistemas de saúde locais. Milhões de pacientes estão recebendo
ivermectina, mas ninguém nunca saberia pelos tópicos da mídia ”.54

Enquanto isso, o estado indiano de Tamil Nadu continuou usando o
protocolo de Anthony Fauci de administração de remdesivir, proibindo a
ivermectina e desencorajando o tratamento precoce. De acordo com o
Indian Times, Tamil Nadu continua tendo casos e fatalidades que
correspondem perfeitamente à catástrofe nos Estados Unidos.55

A evidência massiva e esmagadora em favor da ivermectina inclui a meta-
análise altamente considerada e revisada pela cientista Dra. Tess Lawrie.

Dr. Lawrie avaliou 15 ensaios, encontrando um benefício cumulativo de
IVM na redução de mortes de 62 por cento. Embora a qualidade dos dados
da ivermectina para estudos de prevenção fosse menos forte, eles
mostraram que a profilaxia com ivermectina reduziu as infecções por
COVID em 86 por cento.56

Dr. Lawrie, um pesquisador de dados de renome mundial e consultor
científico, é uma eminência icônica entre os cientistas e agências globais de
saúde pública. The Desert Review a considerou “The Conscience of
Medicine” 57 por causa de sua reputação de competência, precisão e
integridade. O grupo de consultoria de Lawrie, Evidence-Based Medicine
Consultancy, Ltd. realiza as análises científicas que desenvolvem e apóiam
as diretrizes para agências globais de saúde pública, incluindo a OMS e
governos europeus, bem como consórcios científicos e de saúde
internacionais como a Colaboração Cochrane. Seus clientes incluíram um
séquito de virtualmente todos os grandes reguladores do governo agora
envolvidos na supressão de IVM e outras drogas reaproveitadas.

No final de dezembro de 2000, o Dr. Lawrie apareceu em um vídeo no
YouTube do testemunho de Pierre Kory no Senado sobre ivermectina. Com
seu interesse despertado, a Dra. Lawrie conduziu uma “revisão rápida
pragmática” entre o Natal e o Ano Novo para validar os 27 estudos da
literatura médica que Kory citou, avaliando cada um deles quanto à
qualidade e ao poder.



“Depois de uma semana, percebi que estava decidido. A segurança do IVM
estava bem estabelecida como um vermífugo amplamente usado ”, ela me
disse. “Fiquei surpreso com a magnitude de seus benefícios. Sua eficácia
contra COVID foi consistentemente clara em vários estudos. Achei que
todas essas pessoas estavam morrendo e isso era uma obrigação moral -
essa droga deveria ter sido lançada. ” A Dra. Lawrie enviou uma carta
urgente ao Ministro da Saúde britânico Matt Hancock em 4 de janeiro com
sua Revisão Rápida anexada. Ela nunca teve notícias de Hancock. Mas em
uma coincidência suspeita, alguém vazou uma meta-revisão do pesquisador
da OMS Andrew Hill para o Daily Mail.58 Três dias depois, Hill postou
uma pré-impressão de seu estudo. No mês passado, desde que testemunhou
com entusiasmo ao lado do Dr. Kory a favor da ivermectina antes do painel
do NIH em 13 de janeiro, Hill fez uma reviravolta de cortar o pescoço.
Cumulativamente, os sete estudos na meta-revisão original de Hill ainda
mostraram uma redução dramática nas hospitalizações e mortes entre os
pacientes que receberam IVM. A versão que vazou da meta-revisão de Hill
incluiu todos os mesmos artigos que anteriormente apoiavam sua promoção
entusiasta de IVM como uma cura milagrosa para COVID. Hill alterou
apenas suas conclusões. Agora, ele afirmava que esses estudos continham
evidências de baixa qualidade e, portanto, embora tenham produzido um
resultado altamente positivo, Hill atribuiu ao resultado uma certeza baixa.
Ele poderia então declarar que a OMS não deveria recomendar IVM sem
primeiro realizar estudos de longo prazo, randomizados e controlados por
placebo, que exigiriam muitos meses ou mais. “Alguém o atingiu,” sugere
Kory. “Alguém lhe enviou o memorando. Andrew Hill foi capturado por
algumas forças das trevas. ”



Em 7 de janeiro, a Dra. Lawrie resumiu a evidência esmagadora de sua
revisão rápida em um vídeo dirigido ao primeiro-ministro britânico Boris
Johnson, instando-o a quebrar o impasse e implantar o IVM imediatamente.
O vídeo dela, diz a Dra. Kory, foi “absolutamente convincente”. Ela
encaminhou o apelo em vídeo aos primeiros-ministros britânico e sul-
africano em 7 de janeiro. Ela também não ouviu nada.

Em 13 de janeiro de 2021, a Dra. Lawrie usou seu poder de convocação
para montar um simpósio somente para convidados de vinte dos principais
especialistas do mundo, incluindo pesquisadores, médicos, defensores dos
pacientes e consultores governamentais, para revisar sua meta-análise e
apresentar evidências com base nas recomendações sobre o uso de
ivermectina para prevenir e tratar COVID-19. Ela chamou a conferência de
estudo British ivermectin Recommendation Development (BIRD).

“Tess Lawrie fez exatamente o que a OMS deveria ter feito”, diz a Dra.
Kory. “Ela fez uma revisão completa, aberta e transparente de todas as
evidências científicas.”

Durante a conferência de um dia inteiro, os conferencistas revisaram cada
estudo na meta-revisão rápida do Dr. Lawrie, concordando que as
evidências apoiavam uma implementação imediata. Antes da suspensão, o
Dr. Lawrie e o painel científico se comprometeram a conduzir uma meta-



revisão em escala real, no estilo Cochrane, de toda a literatura científica.
Devido às urgências mortais, eles se comprometeram a se reunir em um
grupo muito maior em 14 de janeiro.

Nesse ínterim, o Dr. Lawrie conseguiu entrar em contato com Andrew Hill
por telefone em 6 de janeiro, dois dias depois que o Daily Mail vazou sua
meta-crítica. Ela informou a ele que algumas das principais luzes da ciência
concordaram em colaborar na meta-revisão no estilo Cochrane e propôs que
Hill se juntasse ao esforço como colaborador. Ela se ofereceu para
compartilhar seus dados com Hill e, após a ligação, ela enviou a ele suas
planilhas. O Dr. Lawrie coordenou muitas revisões da Cochrane para a
OMS e estava indiscutivelmente entre os maiores especialistas mundiais na
revisão sistemática dos dados do estudo. O Dr. Lawrie convidou Hill para
ser coautor da Revisão Cochrane e participar da próxima reunião do BIRD
em 13 de janeiro. 59 Foi uma oportunidade empolgante. Em circunstâncias
normais, Hill deveria ter aproveitado esta chance de servir como autor
principal com alguns dos pesquisadores mais prestigiados do mundo na
criação de uma estrutura profissional de Evidência à Decisão à prova de
balas para a OMS. Mesmo assim, ele foi evasivo. Ele concordou em revisar
a planilha do Dr. Lawrie.

A Dra. Lawrie e seus colegas lançaram uma maratona de esforço para
conduzir uma nova revisão de todos os estudos publicados na literatura
médica a partir do zero, avaliando cada um em relação à força e ao
preconceito. Ela apresentou seu rascunho ao grupo exclusivo BIRD em
meados de janeiro. Todos concordaram que a abordagem de bom senso era
liberar ivermectina. Ela submeteu o protocolo à Cochrane para revisão
científica externa.

Cientistas britânicos e escandinavos fundaram a Colaboração Cochrane em
1993 para lidar com a corrupção da indústria farmacêutica que se tornou
generalizada nos testes clínicos de novos medicamentos. Hoje, a Cochrane
Collaboration é uma coalizão de 30.000 cientistas independentes e 53
grandes instituições de pesquisa que se voluntariam para revisar
rotineiramente os dados da indústria usando ciência baseada em evidências
para aconselhar as agências reguladoras.60 A Cochrane busca restaurar a
integridade e as metodologias científicas padronizadas para o reino tortuoso
dos testes de desenvolvimento de medicamentos. A Cochrane usa
parâmetros padronizados e metodologias rigorosas para avaliar evidências.



Os revisores da Cochrane avaliam sistematicamente o poder de cada estudo
individual dentro da meta-revisão, interpretando os dados para identificar e
descontar o viés e pontuar cada estudo como evidência de certeza alta,
moderada ou baixa e determinar se é aceitável reunir os dados em uma
única meta-revisão.

O Dr. Lawrie sabia que, para fazer sua determinação de ivermectina, a OMS
confiaria no estudo de Hill e em outro estudo da Universidade McMaster
conhecido como “Teste Juntos”. McMaster estava irremediavelmente e
irremediavelmente em conflito. O NIH deu a McMaster $ 1.081.541 em
2020 e 2021. 61 Um grupo separado de cientistas da McMaster University
estava, naquela época, empenhado em desenvolver sua própria vacina
COVID - um esforço que nunca pagaria dividendos se a OMS
recomendasse a ivermectina como padrão de tratamento. A Fundação Bill e
Melinda Gates estava financiando o enorme teste “Together Trial” de
ivermectina, HCQ e outros medicamentos em potencial contra COVID, no
Brasil e em outros locais. Os críticos acusaram Gates e os pesquisadores
McMaster de projetar esse estudo para fazer a ivermectina falhar. Entre
outros fatores, o estudo teve como alvo uma população que já estava
utilizando intensamente a ivermectina, criando uma variável de confusão
(receptores de placebo podiam obter ivermectina sem receita) que
esconderia claramente a eficácia. Os pesquisadores da McMaster University
certamente saberiam que uma recomendação positiva para o IVM custaria à
sua universidade centenas de milhões. O organizador do Together Trial foi o
designer do ensaio de Gates, Ed Mills, um cientista com fortes conflitos
com a Pharma e uma reputação de notório bio-título da indústria.

O Dr. Lawrie sabia que a única maneira de resgatar as Diretrizes da OMS e
produzir um estudo científico de alta qualidade era persuadir Mills a fazer
uma meta-análise em escala real da Colaboração Cochrane. Na semana
seguinte, ela falou com Hill novamente, desta vez por Zoom.

A chamada do Zoom foi gravada.

Durante sua primeira conversa com Hill, a Dra. Lawrie concluiu que as
técnicas que Hill empregou ao longo de sua meta-revisão eram
profundamente falhas e que Hill não tinha experiência para realizar uma
revisão sistemática ou meta-análise: Fiquei surpreso ele tinha recebido o
trabalho. ”



Na verdade, a transcrição de sua conversa em 13 de janeiro sugere que Hill
não estava completamente familiarizada com os requisitos de uma revisão
sistemática, que exige que os pesquisadores avaliem e pontuem cada estudo
usando critérios uniformes para avaliar o poder e o risco de viés, e para
conduzir um “ análise de sensibilidade ”para excluir estudos com alto risco
de viés. Este tipo de revisão necessariamente julga a confiabilidade dos
autores de cada estudo participante. Os revisores da Cochrane devem estar
preparados para fazer julgamentos severos sobre a qualidade do trabalho,
integridade e preconceitos potenciais de cada co-autor listado de todos os
estudos incluídos em sua revisão, com base em parte em sua competência
individual e os conflitos financeiros de interesse potencialmente afetando
cada pesquisador. Mas Hill, estranhamente, incluiu os nomes de todos os
autores de todos os seus sete estudos acumulados na lista de coautores de
sua meta-revisão. “Isso é o equivalente a pedir ao apanhador de um time de
beisebol que também jogue como árbitro”, diz a Dra. Kory. “Ninguém com
familiaridade com o jogo cometeria esse erro. Hill deveria estar julgando
esses autores. Em vez disso, ele os tratou como seus colaboradores ”.

O Dr. Lawrie gentilmente informou a Hill que isso era “irregular para uma
meta-análise”, acrescentando: “Quando você faz uma revisão sistemática,
geralmente não inclui os autores dos estudos porque isso influencia
inerentemente suas conclusões. Tem que ser independente. ”

O Dr. Lawrie explicou que o artigo de Hill, além de listar como co-autores
os pesquisadores cujo trabalho ele deveria estar avaliando, não tem a
pretensão de classificar evidências de forma sistemática de acordo com
protocolos padronizados. Essas deficiências o tornam totalmente inútil,
explicou ela, para fornecer diretrizes clínicas para a OMS. Além disso, a
meta-revisão de Hill analisou apenas um resultado, as mortes de pacientes
com COVID, que era apenas um pequeno subconjunto dos critérios e
desfechos nos estudos que ele havia analisado. Ela disse a Hill: “Você não
faz apenas uma meta-análise. . . quando há todos aqueles outros resultados
que você nem mesmo meta-analisou. Você acabou de meta-analisar o
resultado da morte [usando apenas uma fração das evidências disponíveis]
e, em seguida, [disse], Oh, precisamos de mais estudos. ”

O Dr. Lawrie pediu a Hill que explicasse sua reviravolta na ivermectina,
que sua própria análise considerou extremamente eficaz. Como você pode



fazer isso ela perguntou educadamente. Você está causando um dano
irreparável.

Hill explicou que estava em uma “situação complicada” porque seus
patrocinadores o pressionaram. Hill é um virologista da Universidade de
Liverpool que atua como consultor de Bill Gates e da Fundação Clinton.
“Ele me disse que seu patrocinador era a Unitaid.” Unitaid é uma
organização de defesa quase-governamental financiada pelo BMGF e vários
países europeus - França, Reino Unido, Noruega, Brasil, Espanha,
República da Coreia e Chile - para fazer lobby junto aos governos para
financiar a compra de medicamentos de multinacionais farmacêuticas para
distribuição aos pobres africanos. Seu objetivo principal parece ser proteger
as patentes e os direitos de propriedade intelectual das empresas
farmacêuticas - que, como veremos, é a paixão prioritária de Bill Gates - e
garantir seu pagamento imediato e integral. Cerca de 63 por cento de seu
financiamento vem de uma sobretaxa sobre as passagens aéreas. A
Fundação Bill & Melinda Gates detém um assento no conselho e preside o
Comitê Executivo da Unitaid, e o BMGF deu à Unitaid $ 150 milhões
desde 2005. 62 Várias organizações substitutas e de fachada financiadas por
Gates, como o Fundo Global, Gavi e UNICEF também contribuem, assim
como a indústria farmacêutica. O BMGF e Gates possuem pessoalmente
grandes participações em muitas das empresas farmacêuticas que lucram
com esse boondoggle. Gates também usa a Unitaid para financiar ciência
corrupta por pesquisadores domesticados e comprometidos como Hill, que
legitima suas diretrizes de política para a OMS. A Unitaid deu US $ 40
milhões ao empregador de Andrew Hill, a Universidade de Liverpool,
quatro dias antes da publicação do estudo de Hill.

Hill, um PhD, confessou que os patrocinadores o pressionavam para
influenciar sua conclusão. Quando o Dr. Lawrie perguntou quem estava
tentando influenciá-lo, Hill disse: “Quer dizer, acho que estou em uma
posição muito sensível aqui. . . . ”

Dra. Tess Lawrie, MD, PhD: “Muitas pessoas estão em posições delicadas;
eles estão no hospital, morrendo em UTIs e precisam desse medicamento ”.

Dr. Hill: “Bem. . . . ”



Dra. Tess Lawrie: “Isso é o que eu não entendo, você sabe, porque você não
é um clínico. Você não está vendo pessoas morrendo todos os dias. E este
medicamento previne as mortes em 80 por cento. Então, 80 por cento das
pessoas que estão morrendo hoje não precisam morrer porque há
ivermectina. ”

Dr. Andrew Hill: “Há muitas, como eu disse, muitas opiniões diferentes
sobre isso. Como eu disse, algumas pessoas simplesmente. . . . ”

Dra. Tess Lawrie: “Estamos analisando os dados; não importa o que as
outras pessoas digam. Somos nós que temos a tarefa. . . olhar para os dados
e garantir a todos que este tratamento barato e eficaz salvará vidas. Está
limpo. Você não tem que dizer, bem, fulano diz isso e fulano diz aquilo. É
absolutamente claro. Podemos salvar vidas hoje. Se conseguirmos fazer
com que o governo compre ivermectina. ”

Dr. Andrew Hill: “Bem, eu não acho que seja tão simples assim, porque
você tem provações. . . . ”

Dra. Tess Lawrie: “É tão simples assim. Não temos que esperar pelos
estudos. . . agora temos evidências suficientes que mostram que a
ivermectina salva vidas, evita a hospitalização. Isso evita que o corpo
clínico vá trabalhar todos os dias e fique exposto. E, francamente, estou
chocado com a forma como você não está assumindo a responsabilidade por
essa decisão. E você ainda não me disse quem está [influenciando você]?
Quem está te dando essa opinião? Porque você vive dizendo que está em
uma posição sensível. Eu aprecio que você esteja em uma posição delicada,
se você está sendo pago para algo e está sendo informado [para apoiar] uma
determinada narrativa. . . essa é uma posição sensível. Então, você meio que
tem que decidir, bem, devo aceitar esse pagamento? Porque, na verdade,
[você] pode ver [suas] conclusões falsas. . . vão prejudicar as pessoas.
Então, talvez você precise dizer: não serei pago por isso. Posso ver as
evidências e me juntarei à equipe da Cochrane como voluntária, como se
todos na equipe da Cochrane fossem voluntários. Ninguém está sendo pago
por este trabalho ”.

Dr. Andrew Hill: “Acho fundamentalmente, estamos chegando à [mesma]
conclusão sobre o benefício de sobrevivência. Ambos estamos descobrindo
um efeito significativo na sobrevivência ”.



Dra. Tess Lawrie: “Não, estou avaliando minhas provas. Estou dizendo que
tenho certeza dessa evidência. Estou dizendo que tenho certeza absoluta de
que evita mortes. Não há nada tão eficaz quanto este tratamento. Qual é a
sua relutância? De quem é essa conclusão? ” Hill então reclama novamente
que pessoas de fora o estão influenciando.

Dra. Tess Lawrie: “Você sempre se refere a outras pessoas. É como se você
não confiasse em si mesmo. Se você confiasse em si mesmo, saberia que
cometeu um erro e que precisa corrigi-lo porque sabe, no fundo do coração,
que esse tratamento evita a morte ”.

Dr. Andrew Hill: “Bem, eu sei, eu sei com certeza que os dados agora não
vão conseguir a aprovação do medicamento.”

Dra. Tess Lawrie: “Mas, Andy - saiba que isso vai sair. . . Descobrirá que
havia todas essas barreiras para a verdade ser dita ao público e para as
evidências apresentadas. Portanto, por favor, esta é sua oportunidade apenas
de reconhecer [a verdade] em sua revisão, mudar suas conclusões e
embarcar nesta Revisão Cochrane, que será definitiva. Será a revisão que
mostra a evidência e dá a prova. Este foi o consenso na reunião de quarta-
feira à noite com 20 especialistas. ” Hill protesta que o NIH não concordará
em recomendar o IVM.

Dra. Tess Lawrie: “Sim, porque o NIH é propriedade do lobby de vacinas.”

Dr. Andrew Hill: “Isso não é algo que eu conheça.”

Dra. Tess Lawrie: Bem, tudo o que estou dizendo é que isso cheira a
corrupção e você está sendo enganado.

Dr. Hill: “Acho que não.”

Dra. Tess Lawrie: “Bem, então você não tem desculpa porque seu trabalho
nessa revisão é falho. Está apressado. Não está devidamente montado. ” Dr.
Lawrie aponta que o estudo de Hill ignora uma série de resultados clínicos
que afetam os pacientes.

Ela repreende Hill por ignorar os efeitos benéficos da IVM como profilaxia,
seu efeito na velocidade de negatividade da PCR, na necessidade de
ventilação mecânica, na redução das admissões em UTIs e outros resultados
que são clinicamente significativos.



Ela acrescenta: “Esta é uma pesquisa ruim. . . pesquisa ruim. Então, neste
ponto, eu não sei. . . você parece um cara legal, mas estou muito, muito
preocupado com você. ”

Dr. Andrew Hill: “Tudo bem. Sim. Quer dizer, é uma situação difícil. ”

Dra. Tess Lawrie: “Não, você pode estar em uma situação difícil. Não
estou, porque não tenho tesoureiro. Eu posso contar a verdade. . . Como
você pode deliberadamente tentar bagunçar tudo. . . você sabe?

Dr. Andrew Hill: “Não está bagunçando tudo. Está dizendo que precisamos,
precisamos de um pouco de tempo para ver mais alguns estudos ”.

Dra. Tess Lawrie: “Então, por quanto tempo você vai deixar as pessoas
continuarem morrendo desnecessariamente - depende de você? Qual é, qual
é o cronograma que você permitiu para isso, então?

Dr. Andrew Hill: “Bem, eu acho. . . Acho que vai para a OMS, o NIH, o
FDA e a EMEA. E eles têm que decidir quando acham que é o suficiente. ”

Dra. Tess Lawrie: “Como eles decidem? Porque não há ninguém dando a
eles uma boa síntese de evidências, porque a sua certamente não é boa. ”

Dr. Andrew Hill: “Bem, quando o seu for lançado, que será em um futuro
muito próximo. . . ao mesmo tempo, haverá outros ensaios produzindo
resultados, que vão acertar com um pouco de sorte. "Estaremos lá."

Dra. Tess Lawrie: “Já está acertado”.

Dr. Andrew Hill: “Não, essa não é a visão da OMS e do FDA.”

Dra. Tess Lawrie: “Você prefere ... arriscar muitas vidas de pessoas. Você
sabe que se você e eu estivéssemos juntos nisso, poderíamos apresentar
uma frente unida e conseguiríamos isso. Nós poderíamos fazer isso
acontecer. Podemos salvar vidas; poderíamos evitar que pessoas [médicos e
enfermeiras do Serviço Nacional de Saúde Britânico] fossem infectadas.
Poderíamos evitar que os idosos morressem. ”

Dra. Tess Lawrie: “Estes são estudos conduzidos ao redor do mundo em
vários países diferentes. E todos eles estão dizendo a mesma coisa. Além
disso, há todos os tipos de outras evidências para mostrar que funciona. Os
ensaios clínicos randomizados não precisam ser o ponto-chave e o fim de



tudo. Mas [mesmo] com base nos ensaios clínicos randomizados, está claro
que a ivermectina funciona ... Previne mortes e danos e melhora os
resultados para as pessoas. . . Vejo que não estamos chegando a lugar
nenhum porque você tem uma agenda, goste ou não, admita ou não, você
tem uma agenda. E a agenda é chutar isso o mais longe possível. Então . . .
estamos tentando salvar vidas. — É como fazemos. Sou médico e vou
salvar o máximo de vidas que puder. E vou fazer isso passando a mensagem
[para fora] sobre a ivermectina. . . . Ok. Infelizmente, seu trabalho vai
prejudicar isso, e você parece ser capaz de suportar o fardo de muitas,
muitas mortes, o que eu não posso fazer. ” Então ela pergunta novamente.

Dra. Tess Lawrie: “Você me diria? Gostaria de saber quem lhe paga como
consultor através da OMS. ”

Dr. Andrew Hill: “É Unitaid.”

Dra. Tess Lawrie: “Tudo bem. Então, quem ajudou. . . ? De quem são as
conclusões da revisão que você fez? Quem não está listado como autor?
Quem realmente contribuiu? ”

Dr. Andrew Hill: “Bem, quero dizer, eu realmente não quero entrar, quero
dizer, isso. . . Unitaid. . . . ”

Dra. Tess Lawrie: “Eu acho isso. . . Precisa ficar claro. Eu gostaria de saber
quem, quem são essas outras vozes que estão em seu jornal que não são
reconhecidas. A Unitaid tem uma palavra a dizer? Eles influenciam o que
você escreve? ”

Dr. Andrew Hill: “A Unitaid tem uma palavra a dizer nas conclusões do
artigo. Sim."

Dra. Tess Lawrie: “Tudo bem. Então, quem é na Unitaid? Quem está lhe
dando opiniões sobre as suas evidências? ”

Dr. Andrew Hill: “Bem, são apenas as pessoas lá. Não entendo."

Dra. Tess Lawrie: “Então, eles têm uma palavra a dizer em suas
conclusões.”

Dr. Andrew Hill: “Sim”.



Dra. Tess Lawrie: “Você poderia me dar o nome de alguém na Unitaid com
quem eu pudesse falar, para que eu possa compartilhar minhas evidências e
espero tentar persuadi-los a entender isso?”

Dr. Andrew Hill: “Oh, terei de pensar sobre a quem, para lhe oferecer um
nome…. Mas quero dizer, isso é muito difícil porque eu estou, você sabe,
eu tenho esse papel onde devo produzir este jornal e estamos em um
equilíbrio muito difícil e delicado ... ”

O Dr. Lawrie interrompe: “Quem são essas pessoas? Quem são essas
pessoas dizendo isso? ”

Dr. Andrew Hill: “Sim. . . é um lobby muito forte. . . ”

Dra. Tess Lawrie: “Tudo bem. Olha, acho que posso ver que estamos em
um beco sem saída, porque você parece ter um monte de desculpas, mas,
você sabe, para justificar a má prática de pesquisa. Então, eu realmente
sinto muito por isso, Andy. Eu realmente gostaria, e você me explicou
muito claramente, tanto no que você tem dito quanto em sua linguagem
corporal, que você não está totalmente confortável com suas conclusões e
que você está em uma posição complicada porque de qualquer influência
que as pessoas estejam exercendo sobre você, incluindo as pessoas que
pagaram e que basicamente escreveram essa conclusão para você. ”

Dr. Andrew Hill: “Você só precisa entender que estou em uma posição
difícil. Estou tentando manter um meio-termo e é extremamente difícil. ”

Dra. Tess Lawrie: “Sim. Sem meio termo. O meio termo não é um meio
termo ... Você se posicionou exatamente no outro extremo, pedindo mais
julgamentos que vão matar pessoas. Então isso vai sair e você será culpado.
E não consigo entender por que você não vê isso, porque as evidências
estão aí e você não está apenas negando, mas seu trabalho está realmente
ofuscando ativamente a verdade. E isso vai sair. Sinto muito mesmo. Como
eu disse, você parece um cara legal, mas acho que você meio que foi
enganado de alguma forma. ” Hill prometeu que faria tudo ao seu alcance
para aprovar a ivermectina se ela lhe desse seis semanas.

Dr. Andrew Hill: “Bem, o que eu espero é que este impasse em que estamos
não dure muito. Isso dura algumas semanas. E garanto que vou pressionar
para que dure o menor tempo possível. ”



Dra. Tess Lawrie: “Então, por quanto tempo você acha que o impasse
durará? Quanto tempo você acha que será pago para [fazer] o impasse ...
continuar? ”

Dr. Andrew Hill: “Do meu lado. OK . . . Acho que no final de fevereiro,
estaremos lá seis semanas. ”

Dra. Tess Lawrie: “Quantas pessoas morrem todos os dias?”

Dr. Andrew Hill: “Oh, claro. Quero dizer, você sabe, 15.000 pessoas por
dia. ”

Dra. Tess Lawrie: “Quinze mil pessoas por dia, vezes seis semanas. . .
Porque, a esta taxa, todos os outros países estão recebendo ivermectina,
exceto o Reino Unido e os EUA, porque o Reino Unido e os EUA e a
Europa são propriedade do lobby das vacinas. ”

Dr. Andrew Hill: “Meu objetivo é obter a aprovação do medicamento e
fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que seja aprovado de forma
que atinja o máximo. . . . ”

Dra. Tess Lawrie: “Você não está fazendo tudo o que pode, porque tudo o
que você pode envolveria dizer às pessoas que estão pagando: Posso ver
que isso evita mortes. Portanto, não vou mais apoiar essa conclusão e vou
dizer a verdade. ”

Dr. Andrew Hill: “O que, eu tenho que cumprir minhas responsabilidades
para obter o máximo de apoio possível para que este medicamento seja
aprovado o mais rápido possível.”

Dra. Tess Lawrie: “Bem, você não vai conseguir que seja aprovado da
maneira como escreveu essa conclusão. Você realmente atirou no próprio pé
e em todos nós. Tudo de . . . todo mundo tentando fazer algo bom. Você
realmente o destruiu completamente. ”

Dr. Andrew Hill: “Tudo bem. Bem, é aí que vamos, acho que vamos ter que
concordar em discordar. ”

Dra. Tess Lawrie: “Sim. Bem, eu não sei como você dorme à noite,
honestamente. ”



Na conclusão da conferência BIRD de 14 de janeiro, o Dr. Lawrie fez um
discurso de encerramento monumental que deve ser registrado entre os
discursos mais importantes nos anais da história da medicina. A Dra.
Lawrie falou correndo um risco pessoal considerável, já que seu sustento e
carreira dependem em grande parte das agências que ela almeja receber
críticas.

O Dr. Lawrie começou endossando a eficácia milagrosa do IVM.

Se a ivermectina tivesse sido usada em 2020, quando colegas médicos em
todo o mundo alertaram as autoridades sobre sua eficácia, milhões de vidas
poderiam ter sido salvas e a pandemia com todo o seu sofrimento e perdas
associados teria um fim rápido e oportuno.

O Dr. Lawrie disse ao público que a supressão da ivermectina era um sinal
de que a corrupção generalizada da Pharma havia virado um cartel médico
contra os pacientes e contra a humanidade.

A história da ivermectina destacou que estamos em um momento notável na
história da medicina. As ferramentas que usamos para curar e nossa
conexão com nossos pacientes estão sendo sistematicamente minadas pela
desinformação implacável decorrente da ganância corporativa. A história da
ivermectina mostra que nós, como público, perdemos nossa confiança nas
autoridades e subestimamos até que ponto o dinheiro e o poder são
corrompidos.

O Dr. Lawrie pediu uma reforma do método usado para analisar as
evidências científicas.

Aqueles que elaboram os ensaios e controlam os dados também controlam o
resultado. Portanto, esse sistema de testes conduzidos pela indústria precisa
ser encerrado. Os dados de estudos em andamento e futuros de novos
tratamentos COVID devem ser controlados e analisados de forma
independente. Qualquer coisa menos do que transparência total não pode
ser confiável.

O Dr. Lawrie chamou a atenção para a corrupção da medicina moderna pela
Big Pharma e outros interesses e atribuiu a repressão bárbara do IVM à
obsessão obstinada por vacinas mais lucrativas.



Desde então, centenas de milhões de pessoas estiveram envolvidas no maior
experimento médico da história da humanidade. A vacinação em massa era
uma terapia nova não comprovada. Centenas de bilhões serão feitas pela
Big Pharma e pagas pelo público. Com políticos e outros indivíduos não
médicos nos ditando o que podemos prescrever aos enfermos, nós, como
médicos, fomos colocados em uma posição tal que nossa capacidade de
defender o juramento de Hipócrates está sob ataque.

Ela insinuou o papel de Gates na repressão.

Nesta conjuntura fatídica, devemos, portanto, escolher: continuaremos a ser
resgatados por organizações corruptas, autoridades de saúde, Big Pharma e
sociopatas bilionários, ou faremos nosso dever moral e profissional de não
causar danos e sempre fazer o melhor para aqueles que estão sob nossos
cuidados? O último inclui entrar em contato urgente com colegas em todo o
mundo para discutir quais dos nossos medicamentos mais antigos, testados
e comprovados, podem ser usados contra o COVID.

Nunca antes nosso papel de médicos foi tão importante, porque nunca antes
nos tornamos cúmplices de causar tanto dano.

Finalmente, o Dr. Lawrie sugeriu que os médicos formassem uma nova
Organização Mundial da Saúde que represente os interesses do povo, não
corporações e bilionários, uma organização centrada nas pessoas.

* * *

Em 1º de outubro de 2021, Hill reapareceu no Twitter anunciando sua
próxima palestra, ironicamente intitulada, Efeitos de preconceito e fraude
médica em potencial na promoção de ivermectina. Pierre Kory disse com
desgosto: “Andrew aparentemente está ganhando a vida agora acusando os
médicos e cientistas que apóiam a ivermectina de fraude médica.” Dr. Kory
acrescenta, “Hill e seus patrocinadores são algumas das piores pessoas da
história humana. Eles são responsáveis pela morte de milhões. ”

* * *

O surgimento de Andrew Hill é apenas uma frente na guerra do NIH e do
cartel médico / da mídia para impedir os médicos de usar o IVM. A FDA
emitiu seu primeiro alerta sobre IVM em 10 de abril de 2020, em reação aos
estudos da ivermectina pela Universidade Monash da Austrália e o médico



americano Dr. Jean-Jacques Rajter, afirmando em seu site “Testes
adicionais são necessários para determinar se a ivermectina pode ser segura
ou eficaz para prevenir ou tratar coronavírus ou COVID-19. ”

Quando o explosivo testemunho do Dr. Kory no Senado em 8 de dezembro
de 2020 63 descrevendo a ciência revisada por pares que apoia a
ivermectina se tornou viral, as prescrições de ivermectina de médicos
americanos explodiram. Os americanos estavam obtendo prescrições
legítimas em farmácias, até 88.000 roteiros em uma única semana.

A verdade sobre os benefícios da droga estava se tornando viral, e a última
coisa que Dr. Fauci et al. poderia tolerar foi um tratamento eficaz para
COVID. Algo precisava ser feito.

O governo agiu agressivamente para bloquear seu uso. Em 24 de dezembro,
no que parecia um balão de ensaio, o governo sul-africano proibiu
discretamente a importação de ivermectina. O YouTube logo limpou o
vídeo de Kory 64 e o Facebook o bloqueou. Então, em março de 2021, o
FDA dos EUA, a European Medicines Association (EMA) e a OMS
emitiram declarações desaconselhando o uso de ivermectina para COVID-
19. A EMA disse que não deveria ser usado de forma alguma. A OMS,
ecoando sua estratégia para tancar hidroxicloroquina, disse que o uso da
ivermectina deve ser limitado a ensaios clínicos (os altos custos de
execução de um ensaio clínico e sua dependência do NIH, NIAID, Gates ou
financiamento farmacêutico significa que seus resultados podem ser
facilmente controlados) . O FDA emitiu uma diretiva muito mais firme:
“Você não deve usar ivermectina para tratar ou prevenir COVID-19.”65

Aqui estão as diretrizes da FDA:

O FDA não autorizou ou aprovou a ivermectina para uso na prevenção ou
tratamento de COVID-19 em humanos ou animais. A ivermectina é
aprovada para uso humano no tratamento de infecções causadas por alguns
vermes parasitas e piolhos e doenças da pele como a rosácea.

Os dados atualmente disponíveis não mostram que a ivermectina é eficaz
contra COVID-19. Testes clínicos 66 a avaliação de comprimidos de
ivermectina para a prevenção ou tratamento de COVID-19 em pessoas está
em andamento.



Tomar grandes doses de ivermectina é perigoso.

Se o seu médico prescrever uma receita de ivermectina, preencha-a através
de uma fonte legítima, como uma farmácia, e tome-a exatamente como
prescrito.

Em 28 de julho de 2021, uma manchete de primeira página do Wall Street
Journal perguntava: Por que o FDA está atacando uma droga segura e
eficaz?67

Em 16 de agosto de 2021, duas semanas após o artigo do Wall Street
Journal, o CDC ordenou aos médicos que parassem de prescrever IVM. Em
17 de agosto de 2020, o NIAID recomendou contra o uso de ivermectina
para combater o novo coronavírus. Em 26 de agosto de 2021, o CDC
enviou um aviso de emergência usando sua Rede de Alerta de Saúde.68

No início de setembro de 2021, seguindo a orientação do FDA / CDC /
NIAID, a American Medical Association (AMA), a American Pharmacists
Association (APhA) e a American Society of Health-System Pharmacists
(ASHP) pediram aos médicos que parassem imediatamente de prescrever
ivermectina para COVID fora dos ensaios clínicos.69 Essas organizações
influentes são amplamente dependentes da generosidade da indústria
farmacêutica.

Em 2 de setembro de 2021 no MSNBC Tonight, Chris Hayes entrevistou o
presidente da AMA, Dr. Gerald Harmon, que disse que a AMA agora
aconselha os médicos a não prescreverem ivermectina, exceto em ensaios
clínicos. Ele explicou que a AMA está tomando essa medida sem
precedentes porque a ivermectina não é “aprovada” pelo FDA para o
tratamento de COVID-19. Ele não mencionou que até 30 por cento das
prescrições escritas pelos médicos americanos são para uso off-label não
aprovado pelo FDA. A AMA, enquanto isso, ignorou o número em cascata
de ferimentos e mortes das injeções da Big Pharma, enquanto endossava a
noção revolucionária de que a FDA deveria ser o árbitro do que os médicos
podem ou não usar para curar seus pacientes. Os médicos tradicionalmente
têm autoridade ilimitada para prescrever medicamentos aprovados pela
FDA para qualquer propósito, desde que expliquem os riscos e benefícios
para seus pacientes. De repente, a AMA e seus patrocinadores da indústria e
reguladores cativos passaram a limitar a autoridade do médico para tratar



pacientes. O FDA não tem autoridade para regulamentar a prática da
medicina. Como Stephen Hahn, o último comissário do FDA (ninguém foi
nomeado para a função desde que ele saiu) apontou em outubro de 2020, a
prescrição off-label é entre um médico e seu paciente.

O triste episódio, ainda em curso, levanta questões que se espera que os
médicos façam:

• A ivermectina é um medicamento seguro?

• Vai causar danos?

• Estamos em uma situação em que as autoridades não tenham fornecido
um medicamento comprovado para COVID-19?

• Os médicos responsáveis pelo tratamento têm a liberdade de experimentar
medicamentos que eles acreditam que podem ser úteis, principalmente
quando não há razão para acreditar que o medicamento possa ser
prejudicial?

Os médicos que responderam a essas perguntas para si próprio e
prescreveram ivermectina após o início de setembro enfrentaram crescente
escrutínio e táticas pesadas, incluindo censura, correção à sua licença e
certificação do conselho e outras políticas repressivas de governos e
conselhos médicos. Farmacêuticos, grandes redes como CVS e Walmart,
recusaram-se fornecer a receitas. “Pela primeira vez na história, as
farmácias estavam dizendo aos médicos o que eles podem ou não
prescrever ”, disse o Dr. McCullough.As diretrizes destruíram o
relacionamento sagrado tradicional entre médicos e pacientes que a
profissão cultivava e protegia desde Hipócrates.A profissão médica há
muito diz aos médicos que sua única obrigação é para com os pacientes. A
declaração da AMA ajudou a levar os médicos a seu novo papel como
agentes da política estadual. A política estadual é prescrever tratamentos,
não com base nos interesses de saúde do paciente individual, mas com base
nos melhores interesses percebidos do estado.

“A supressão do HCQ e do IVM é uma das maiores tragédias e crimes da
era moderna”, disse-me o Dr. Peter Breggin. Dr. Breggin, que foi chamado
de “A Consciência da Psiquiatria”, pela autora Candace Pert, é o autor de
Talking Back to Prozac e COVID-19 and the Global Predators.70



Número estimado de prescrições ambulatoriais de ivermectina dispensadas
em farmácias de varejo - Estados Unidos, 16 de março de 2019 - 13 de
agosto de 2021 *

Na Flórida e na Carolina do Sul, a Blue Cross Blue Shield (BCBS) enviou
correspondências em massa aos médicos notificando-os de que o BCBS não
pagaria mais indenizações de seguro para IVM e ameaçou fazer auditorias
de qualquer médico que prescrevesse o medicamento.

Em janeiro de 2021, o advogado de Syracuse, em Nova York, Ralph Lorigo,
entrou com um pedido de liminar em nome de um paciente em estado
crítico - a mãe de um de seus clientes - contra um hospital local que resistia
aos pedidos de familiares para tratá-la com ivermectina. Um juiz do
Tribunal Superior do Estado atendeu imediatamente ao pedido de Lorigo.
12 horas após tomar ivermectina, a moribunda milagrosamente começou a
se recuperar. Duas semanas depois, Lorigo obteve uma segunda liminar
para um cliente em situação semelhante, que também teve uma recuperação
sobrenatural. Quando as organizações de notícias locais relataram as
vitórias de Lorigo no IVM, o telefone de seu escritório de advocacia
começou a tocar fora do gancho. Dentro de algumas semanas, ele estava
trabalhando vinte horas por dia lutando para acompanhar uma nova
indústria caseira entrando com liminares nos tribunais de Nova York e Ohio
para ajudar pacientes moribundos a ter acesso à ivermectina. Até o
momento, Lorigo já esteve em trinta tribunais. “Todas as pessoas que
consegui obter a ivermectina a tempo viveram; os outros morreram. ” Ele
obteve dezenas de liminares para pacientes, precipitando uma série de



recuperações repentinas. “Os hospitais são tão arrogantes. Eles estão
deixando as pessoas morrerem. Eles recebem $ 37.000 para colocá-los no
respiradouro e simplesmente os deixam morrer ”.

Passos da Merck para matar seu bebê

Durante a primeira ofensiva da indústria contra o HCQ, um dos principais
fabricantes do medicamento, a Sanofi, de repente detectou “preocupações
de segurança” com o HCQ que nunca havia percebido durante décadas de
produção lucrativa pré-pandemia. Em uma coincidência notável, em 4 de
fevereiro de 2021, a Merck também descobriu “uma falta preocupante de
dados de segurança na maioria dos estudos” sobre IVM.71 A Merck era o
fabricante original da ivermectina e anteriormente se gabava da ivermectina
como sua droga milagrosa.

Durante os 40 anos em que comercializou a droga em todo o mundo, a
Merck nunca havia falado desses preocupantes sinais de segurança. Desde
1987, a Merck deu bilhões de doses para o mundo em desenvolvimento
contra sarna, oncocercose, 72 filariose linfática, elefantíase e parasitas
diversos sem alarmes de segurança. Em 2016, a Merck distribuiu 900
milhões de doses somente na África. “A droga é segura e tem efeitos
colaterais menores”, disse um porta-voz da Merck na época.

Ao contrário dos tratamentos anteriores, que tinham efeitos colaterais
graves - às vezes fatais, a ivermectina é segura e pode ser usada em larga
escala. É também um tratamento muito eficaz e, sozinho, transformou a
vida de milhões de pessoas. . . .

O que motivou as repentinas preocupações de segurança da Merck?

Os direitos exclusivos de patente de ivermectina da Merck expiraram em
1996, 73 e dezenas de empresas de medicamentos genéricos agora
produzem IVM, por cerca de 40 centavos de dólar / dose, diminuindo
drasticamente o perfil de lucro da ivermectina para a Merck. Além disso,
apenas dez dias antes de a Merck descobrir suas preocupações sobre IVM, a
Merck assinou uma parceria de fabricação para a vacina COVID Novavax e
Emergent BioSolutions quando ela passou para os testes finais.

Além disso, em dezembro de 2020, a Merck anunciou um acordo de
fornecimento de $ 356 milhões pelo qual o NIAID concordou em comprar



de 60.000 a 100.000 doses de uma pílula COVID experimental chamada
MK 7110. A Merck pagou US $ 425 milhões para comprar a empresa
Oncoimmune que desenvolveu a droga como parte do negócio. A
organização quase-governamental de Bill Gates, a International AIDS
Vaccine Initiative (IAVI), concordou em distribuir o produto nas nações em
desenvolvimento.

Mas o mais importante, a ivermectina também é um concorrente de baixo
lucro para outro novo produto da Merck para COVID-19 - um medicamento
antiviral de alto custo, o molnupiravir, pelo qual a Merck tinha as maiores
ambições financeiras. Ironicamente, o molnupiravir, uma fórmula
imitadora, utilizava um mecanismo de ação idêntico ao da ivermectina.74
Esse medicamento será vendido a cerca de US $ 700 por curso 75 mas
apenas se a Merck puder matar seu rival barato.

Vale a pena considerar o pedigree do molnupiravir, porque a droga emergiu
de um mercado negro sombrio de espiões, charlatães farmacêuticos,
aproveitadores de biossegurança e contratantes do Pentágono que
desempenharam papéis importantes na militarização e monetização da
pandemia COVID, e que você encontrará mais tarde neste livro. O oficial
da CIA e desenvolvedor de armas biológicas, Michael Callahan, um dos
principais patronos do molnupiravir, apelidou este grupo de operadores de
armas biológicas duvidosas como seu “Clube de Aperto de Mão Secreto”.
O molnupiravir é um inibidor da protease que imita as propriedades
antivirais da ivermectina. Ao contrário da ivermectina, o molnupiravir
mostrou sinais de segurança tão alarmantes que alguns de seus co-
desenvolvedores na Emory University protestaram contra sua introdução
nos testes de Fase I em humanos. Entre outros problemas, eles citam a
possibilidade de causar defeitos de nascença.

O chefe de Callahan, entusiasta das armas biológicas e ex-secretário adjunto
de Preparação e Resposta do DHHS, Robert Kadlec, MD - um promotor
descarado de ganho de função com pedigrees de agências militares e de
inteligência, que construiu sua carreira lucrando com pandemias anunciadas
- criadas quase que sozinho o Estoque Estratégico Nacional de US $ 7
bilhões e o administra como um feudo privado para enriquecer seus amigos
e contatos. Kadlec também dirige o super-secreto Comitê P3CO dentro do
NIH, que dá luz verde - e nunca nega - aos projetos de pesquisa de
bioarmas de ganho de função de Tony Fauci. Ganho de função refere-se a



experimentos que modificam intencionalmente um patógeno para criar a
capacidade de causar ou agravar doenças, aumentar a transmissibilidade e /
ou criar novas cepas com potencial de causar disseminação global em
humanos.76 Um dos muitos parceiros de negócios duvidosos de Kadlec é
John Clerici, 77 um advogado de Washington, lobista e desonesto astuto
que quase sozinho criou a Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento
Avançado Biomédico (BARDA), uma nova agência formada após 11 de
setembro sob o Gabinete do HHS do Secretário Adjunto para Preparação e
Resposta (ASPR) de do qual Kadlec foi diretor durante a administração
Trump. BARDA é um fundo de investimento com contribuição do
contribuinte que compra e desenvolve tecnologia para o Estoque
Estratégico da Kadlec e postula ameaças futuras. Clerici se vangloria de
que: “Se alguém quiser receber dinheiro do BARDA, deve passar por
mim”. Seu perfil no LinkedIn mostra que “John ajudou mais de três dezenas
de empresas na obtenção de quase US $ 3 bilhões em financiamento e
pesquisa para o desenvolvimento e aquisição de contramedidas de saúde
pública para o governo federal, incluindo a maioria dos prêmios concedidos
no âmbito do Projeto BioShield, a iniciativa do governo dos EUA para
preparar a nação contra ataques biológicos ”.

Clerici ostenta, também, sua autoria inovadora do Ato PREP, um
boondoggle de previdência corporativa que confere proteção contra a
responsabilidade aos fabricantes e fornecedores de vacinas e todas as outras
contra-medidas pandêmicas para protegê-los de ações judiciais. De acordo
com a Lei PREP, não importa o quão negligente ou repreensível a empresa
se comporte e não importa o quão graves sejam as lesões às suas vítimas, as
empresas não podem ser responsabilizadas - a menos que a parte
prejudicada possa provar uma conduta dolosa. Mesmo assim, um processo
só pode ser iniciado com a aprovação do Secretário do HHS.

A Agência de Redução de Ameaças de Defesa (DTRA), 78 outra agência de
armas biológicas do Pentágono e programa de bem-estar corporativo para
empreiteiros militares, forneceu US $ 10 milhões em 2013 e 2015 à Emory
University para desenvolver o molnupiravir como um medicamento
veterinário para cavalos (contra a encefalite equina). NIAID contribuiu com
US $ 19 milhões 79 em seguida, transferiu a droga tóxica em uma
transferência de ouro para a Merck e outra empresa farmacêutica, a
Ridgeback Biotherapeutics, junto com um mercado garantido e retornos



ricos. Como veremos em capítulos posteriores, a DTRA foi uma das
principais financiadoras da EcoHealth Alliance, a “instituição de caridade”
de Peter Daszak que buscava vírus animais letais em todo o mundo,
recuperando os mais mortais para o Pentágono.

Em junho de 2021, enquanto a FDA e o NIAID aumentavam a oposição do
cartel médico contra o IVM, o HHS concordou em comprar 1,7 milhão de
cursos de tratamento de 5 dias com molnupiravir da Merck por 1,2 bilhão
de dólares 80 - quando a droga ganha a aprovação do FDA, uma
contingência que pode ser virtualmente garantida enquanto Anthony Fauci é
o criador do rei das drogas em Washington.

Em 9 de junho de 2021, o presidente Biden obedientemente reiterou o
compromisso do governo dos Estados Unidos de adquirir da Merck
aproximadamente 1,7 milhão de medicamentos financiados pelo NIAID.81
BARDA colaborou com uma confederação de outros operativos duvidosos
do Departamento de Defesa, incluindo o Escritório Executivo do Programa
Conjunto do DoD para Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear
(JPEO-CBRND) e o Comando de Contratação do Exército, na compra de
US $ 1,2 bilhão. Não apenas a droga foi desenvolvida com o dinheiro do
contribuinte, mas seu preço de US $ 712 por dose para o contribuinte é
quarenta vezes mais do que o custo de produção de US $ 17,64 da Merck. A
Merck, que espera faturar US $ 7 bilhões por ano com o novo blockbuster,
viu o preço de suas ações disparar com a notícia do contrato do governo e
após o anúncio do presidente Biden na televisão.

Com tantos padrinhos poderosos e importantes e o presidente dos Estados
Unidos totalmente comprometido, seria sem precedentes para a FDA negar
a autorização para o molnupiravir, não importa o quão desastrosos os
resultados dos ensaios clínicos possam ser. A Merck está tão certa da
aprovação do FDA que, em setembro de 2020, já estava aumentando a
produção, embora seus testes clínicos ainda estejam em andamento.

A Merck anunciou em outubro de 2021 que o molnupiravir havia mostrado
resultados “revolucionários” contra o COVID em testes clínicos, reduzindo
as hospitalizações e mortes em 50 por cento contra um placebo. “A notícia
da eficácia deste antiviral em particular é obviamente uma notícia muito
boa”, proclamou o conselheiro médico chefe da Casa Branca e porta-voz da
indústria farmacêutica, Anthony Fauci. “O FDA analisará os dados e, da



maneira usual, muito eficiente e eficaz, avaliará os dados o mais rápido
possível e, em seguida, eles serão retirados de lá.”

Drogas para cavalos

Enquanto a Merck estava pronta para lançar seu novo medicamento para
cavalos, molnupiravir, no mercado, o outro gigante dos EUA, a Pfizer,
estava competindo com a Merck pescoço a pescoço com sua própria pílula
antiviral, PF-07321332, 82 uma imitação de ivermectina que é tão
semelhante ao IVM (exceto, é claro, no ponto de preço) que os críticos a
chamam de Pfizermectina.83 Como o IVM, também é um antiparasitário
inibidor de protease. Com essas duas novas drogas preparadas para uma
aprovação simultânea da FDA, todo o cartel médico / da mídia lançou um
golpe de misericórdia coordenado final contra o IVM - marcando-a como
uma droga perigosa para cavalos. Os principais meios de comunicação dos
Estados Unidos e do exterior publicaram obedientemente histórias
promovendo o golpe da propaganda do remédio para cavalos.

No final de agosto de 2021, NIH, FDA e CDC lançaram uma campanha
inovadora para difamar a ivermectina como um “vermífugo de cavalo” que
apenas os idiotas temerários iludidos consumiriam. Pegando esses temas, o
The Independent perguntou: “Ivermectina: Por que os antivaxxers dos EUA
estão promovendo um desodorizador de cavalos como uma cura para
COVID?”

O Business Insider alertou que as pessoas estavam se envenenando ao tentar
tratar ou prevenir COVID-19 com um remédio contra vermes de cavalos.

A Associated Press garante aos leitores que “Não há evidências de que a
ivermectina é uma droga milagrosa contra COVID-19.”

Em 15 de agosto, o FDA instruiu, em seu site: “Você não é um cavalo”. Em
uma postagem no Twitter de 21 de agosto de 2021, 84 o FDA expandiu o
tema: “Você não é um cavalo. Você não é uma vaca. Sério, pessoal. Pare. A
Casa Branca e a CNN também pediram aos ouvintes que evitem produtos
veterinários. O CDC juntou-se ao coro, alertando os americanos para não
arriscarem sua saúde consumindo um “vermifugador de cavalos”. Em outro
lugar em seu site, o CDC instou os imigrantes humanos negros e marrons a
se abastecerem de ivermectina. “Todos os refugiados do Oriente Médio,
asiáticos, norte-africanos, latino-americanos e caribenhos devem receber



terapia presuntiva com: ivermectina, duas doses de 200 mcg / Kg por via
oral uma vez ao dia por dois dias antes da partida para os Estados
Unidos.85 Não está claro se a intenção era desparasitá-los ou evitar a
transmissão de COVID durante uma viagem aos EUA.

Apenas o Green Med Info, um site de notícias e informações sobre saúde,
percebeu a chicana: “Uma campanha de difamação da mídia cronometrada
para liberar mercado para o medicamento clone de ivermectina da Pfizer,
que será saudado como um milagre”.

Demonizar o IVM como uma “droga para cavalos” era, obviamente,
irônico, visto que o NIAID desenvolveu inicialmente a terapia de reposição
da Merck, o molnupiravir, como uma droga para cavalos. Além disso,
chamar a ivermectina de medicamento para cavalos é como chamar os
antibióticos de medicamento para cavalos. Muitas drogas básicas
estabelecidas há muito tempo são, é claro, eficazes em todos os mamíferos
porque atuam em nossa biologia compartilhada. Mas os fatos que se danem,
as empresas de mídia convocaram todos os envolvidos para divulgar essas
histórias. A eficácia devastadora da ivermectina contra infecções de
parasitas e uma sólida história de 40 anos de segurança comprovada
também o tornaram o medicamento veterinário mais prescrito do mundo -
mas o Prêmio Nobel foi por aqueles bilhões de vezes que ajudou humanos,
e os avisos de segurança tolos do governo foram , é claro, especioso.

Compare o registro de segurança da ivermectina com os dois remédios
COVID escolhidos pelo Dr. Fauci, remdesivir (que as enfermeiras do
hospital apelidaram de “A morte está próxima”) e as vacinas COVID. Ao
longo de 30 anos, a ivermectina foi associada a apenas 379 mortes
relatadas, uma proporção impressionante de notificações de morte / dose de
1 / 10.584.408. Em contraste, ao longo dos 18 meses desde que o
remdesivir recebeu uma EUA, cerca de 1,5 milhão de pacientes receberam
remdesivir, com 1.499 mortes relatadas (uma relação terrível de 1 / 1.000 D
/ D). Enquanto isso, entre os receptores de vacina COVID nos Estados
Unidos durante os dez meses após sua implementação, cerca de 17.000
mortes ocorreram após a vacinação, uma relação D / D relatada de 1 /
13.250. A ivermectina, portanto, é milhares de vezes mais segura do que as
vacinas de remdesivir e COVID. A ciência também indica que é muito mais
eficaz do que qualquer um.



O próprio Dr. Fauci se encarregou de espalhar o boato de que a ivermectina
estava envenenando americanos iludidos. “Não faça isso”, disse ele ao
propagandista farmacêutico Jake Tapper, da CNN, em uma entrevista de 29
de agosto de 2021. “Não há nenhuma evidência de que isso funcione e pode
ter toxicidade. . . com pessoas que foram a centros de controle de
intoxicações porque tomaram a droga em uma dose absurda e acabaram
ficando doentes. Não há nenhuma evidência clínica que indique que isso
funcione. ”

Jake Tapper, que tem soado progressivamente mais como um representante
farmacêutico do que um jornalista conforme o bloqueio se arrastava, repetiu
servilmente o novo ponto de fala do Dr. Fauci: 86 “Os centros de controle
de venenos estão relatando que suas ligações estão aumentando em lugares
como Mississippi e Oklahoma, porque alguns americanos estão tentando
usar uma droga anti-parasita para cavalos chamada ivermectina para tratar o
coronavírus, para prevenir contra o coronavírus”. Não importava que ambos
os funcionários do Mississippi e do Oklahoma negassem rapidamente que
alguém em seu estado tivesse sido hospitalizado por envenenamento por
IVM.

Uma história da AP afirmou que 70 por cento das ligações para o centro de
controle de veneno do Mississippi eram para overdoses de ivermectina;
descobriu-se que talvez 2 por cento das chamadas eram. Quase ninguém viu
as retrações relutantes.87

Artigos de notícias adicionais relataram supostos aumentos nas overdoses
relacionadas à ivermectina em outros estados. Esses também eram
exagerados. O controle de venenos de Kentucky reconheceu um ligeiro
aumento nas ligações sobre overdose de ivermectina veterinária - cerca de
seis por ano em comparação com uma média de uma por ano. Apesar das
alegações de envenenamento em massa, a mídia não conseguiu encontrar
um único caso de IVM levando à morte ou hospitalização. As pessoas não
estavam morrendo de overdoses de ivermectina equina. Eles certamente não
estavam morrendo de ivermectina oral dosada e prescrita de maneira
apropriada. Mas muitos estavam morrendo de COVID-19 não tratada.

O grupo substituto de Bill Gates, GAVI, perguntou em um comunicado à
imprensa: “Como um medicamento usado por muitos para tratar parasitas
em vacas passou a ser do interesse dos médicos que tratam humanos com



COVID-19?” A caracterização foi especialmente insincera. A fundação de
Gates e a GAVI estavam, naquele momento, distribuindo milhões de doses
de ivermectina anualmente para crianças indianas com filariose e para
africanos com oncocercose e filariose.

Não eram apenas as drogas seguras e os médicos atenciosos que estavam
sob ataque. Quando, em setembro de 2021, o popular comediante e
apresentador de podcast Joe Rogan anunciou que chutou COVID em apenas
alguns dias usando um coquetel de drogas, incluindo ivermectina, a
imprensa global, o governo e os interesses farmacêuticos uniram-se para
denunciar, difamar e gaslight ele. A NPR, que recebeu US $ 3 milhões da
Fundação Bill & Melinda Gates, saltou sobre o dogpile e enganosamente
insinuou que Rogan tomou doses de cavalo: 88

Joe Rogan disse a seus seguidores no Instagram que está tomando
ivermectina, um medicamento veterinário para desparasitação formulado
para uso em vacas e cavalos, para ajudar a combater o coronavírus. A Food
and Drug Administration alertou contra a ingestão do medicamento,
dizendo que doses animais da droga podem causar náuseas, vômitos e, em
alguns casos, hepatite grave.

Mas Rogan nunca tomou pasta de ivermectina veterinária. Rogan disse que
conversou com “vários médicos” que o aconselharam a tomar o
medicamento. Ele seguiu o conselho deles e ficou bom, de maneira notável.

A Rolling Stone, a antiga bandeira da contracultura, havia se transformado
em um porta-voz confiável para as ortodoxias de cartéis médicos em
2021.89 Em outubro de 2021, a Rolling Stone anunciou que havia removido
de seu site um artigo de 2005 que relacionava o mercúrio nas vacinas a
lesões cerebrais em crianças. A Rolling Stone também relatou que a
overdose de Oklahoma com vermífugo de cavalo ivermectina estava
fazendo com que os pronto-socorros ficassem “tão lotados que as vítimas de
arma de fogo estavam tendo dificuldades para conseguir” acesso às
instalações de saúde. Uma foto anexa supostamente retrata uma longa linha
de vítimas ambulatórias por arma de fogo buscando internação em um
pronto-socorro de Oklahoma já lotado com dingbats envenenados por
vermes.90



A história da Rolling Stone 91 espalhou-se como um incêndio entre os
principais meios de comunicação do mundo, incluindo o Daily Mail, 92
Business Insider, Newsweek, 93 Yahoo News, The Guardian, 94 e The
Independent, 95 muitos dos quais dependem da generosidade da Fundação
Gates. A apresentadora de notícias da MSNBC, Rachel Maddow, disse ao
seu público que “Os pacientes estão tomando uma overdose de ivermectina
em hospitais e ambulâncias rurais de Oklahoma”.96

“A ivermectina é destinada a um cavalo de tamanho normal”, explicou ela.
Ela repetiu que as vítimas primeiro engoliram crédula as falsas alegações de
antivaxxers antes de engolir vermífugo de cavalo. “Os pronto-socorros são
tão protegidos que as vítimas de balas estavam tendo dificuldades para
chegar às instalações onde pudessem receber atendimento definitivo e
serem tratadas.”

A história, é claro, era uma fraude. Dias depois, Sequoyah Northeastern
Health System de Oklahoma postou uma negação categórica em seu site,
descartando a história toda como mera invenção. Aquela foto das longas
filas na Rolling Stone era uma foto de estoque da Associated Press de
janeiro anterior, uma foto de pessoas esperando na fila para receber as
vacinas. Acontece que nenhum paciente foi tratado em Oklahoma por
overdose de ivermectina.

Em vez de retratar o artigo, a Rolling Stone simplesmente postou uma
“atualização” evasiva no início do artigo relatando a negação do hospital.97
O Guardian também publicou uma atualização indefinida no final de seu
artigo.98

O FDA dobrou para baixo com a alegação de que IVM pode causar danos
graves, é altamente tóxico e pode causar convulsões, coma e até morte.99

Como veremos, esses tipos de advertência são muito mais aplicáveis a
disparos COVID. O CDC emitiu um memorando de emergência em 26 de
agosto de 2021 alertando os médicos e farmacêuticos para não
prescreverem ivermectina.100

À medida que se aproximava a estreia do molnupiravir, a guerra contra o
IVM aumentava. Em 23 de setembro, o Departamento de Direito do
Colorado emitiu uma ordem de cessar e desistir e multou uma clínica
médica de Loveland em US $ 40.000 por “anunciar e exagerar a eficácia da



ivermectina”. E os farmacêuticos ainda dispostos a dispensar ivermectina
enfrentaram um novo problema. Os atacadistas começaram a driblar alguns
comprimidos por vez, mas não o suficiente para nem mesmo uma receita
por semana. Todos os seus truques diabólicos pareciam obra de piscadelas e
acenos de cabeça e de uma poderosa mão oculta, sem nenhuma corporação
ou agência federal assumindo a responsabilidade clara pela execução de
uma política deliberada para suprimir uma droga que salva vidas.

Em 28 de setembro, o New York Times introduziu uma nova tática: relatar
que a demanda por ivermectina entre os malucos que tentavam tratar
COVID havia criado uma escassez para fins veterinários, alertando que - a
qualquer dia - os animais poderiam começar a sofrer.101

Peter McCullough ri da propaganda: “A ivermectina é uma molécula
milagrosamente eficaz contra parasitas e infecções virais em várias vias e
mecanismos de ação. É uma molécula. Não importa se é usado em um
cavalo, uma vaca ou um humano. As regras da física e da química são as
mesmas em todas as espécies. ”

Pierre Kory concorda. “A ivermectina tem várias propriedades. Ele opera
contra COVID ao longo de uma infinidade de caminhos separados. Além de
ser antiparasitário, ele também tem propriedades antivirais potentes e até
mesmo “protege contra danos à proteína do pico de SARS-CoV-2”.

O osteopata Dr. Joseph Mercola observou, 102 “Essa ideia de que a
ivermectina é um vermífugo de cavalo que representa um risco letal para os
humanos é puro esterco de cavalo, jogado contra nós em um esforço para
dissuadir as pessoas de usar uma droga segura e eficaz contra COVID-19. .
. . A intenção é clara. O que nossas chamadas agências de saúde e a mídia
estão tentando fazer é confundir as pessoas fazendo-as pensarem na
ivermectina como um medicamento veterinário, o que simplesmente não é
verdade. Em última análise, o que eles estão tentando fazer é apoiar a
narrativa da Big Pharma de que a única coisa à sua disposição é a tomada
COVID. ”

IV: REMDESIVIR

Anthony Fauci precisava usar toda a sua coragem e todas as suas manobras
burocráticas esotéricas - dominadas durante seu meio século no NIH - para
obter a aprovação do FDA para sua droga de vaidade, remdesivir.



Remdesivir não tem eficácia clínica contra COVID, de acordo com todos os
estudos legítimos. Pior, é mortalmente venenoso e um veneno caro,
custando US $ 3.000 para tratamento.1 Na verdade, o custo de atacado do
remdesivir é cerca de 1.000 vezes mais caro do que a hidroxicloroquina e a
ivermectina. O desafio exigia que o Dr. Fauci primeiro sabotasse o HCQ e o
IVM. De acordo com as regras federais discutidas anteriormente, o
reconhecimento do FDA da eficácia do HCQ e do IVM mataria
automaticamente as ambições do remdesivir para a designação de EUA. E
mesmo se o Dr. Fauci de alguma forma conseguisse uma licença da FDA
para o remdesivir, a demanda pelo produto, que os médicos estavam
administrando no final da doença, visto que deveria ser administrado por
via intravenosa no hospital, despencaria se o HCQ ou o IVM
interrompessem o Infecções por COVID-19 precoces.

Por que o Dr. Fauci se preocuparia em minar qualquer medicamento que
pudesse competir com o remdesivir? Pode ter algo a ver com o NIAID e o
CDC terem acabado de gastar US $ 79 milhões 2 desenvolvendo remdesivir
para Gilead, uma empresa na qual a Fundação Bill & Melinda Gates possui
uma participação de $ 6,5 milhões?3 , 4 O BMGF está envolvido em outros
grandes negócios de desenvolvimento de medicamentos com a empresa,
incluindo um investimento cofinanciado de US $ 55 milhões em um
tratamento da malária que está sendo desenvolvido pela Lyndra
Therapeutics. Gates também financiou a promoção do Truvada de Gilead
no Quênia.5 , 6 Outro parceiro da Gilead, o Instituto de Pesquisa Médica de
Doenças Infecciosas do Exército dos EUA em Fort. Detrick, Maryland
(USAMRIID), onde a droga foi estudada em macacos, também contribuiu
com milhões para o desenvolvimento do remdesivir.7 No início da praga do
coronavírus, o remdesivir era apenas outra molécula de propriedade do
medicamento que a FDA nunca havia aprovado como segura e eficaz para
qualquer propósito. Em 2016, o remdesivir demonstrou propriedades
antivirais medianas contra o zika, mas a doença desapareceu antes que o
caro não-remédio ganhasse força.8 Depois que a ameaça do Zika
desapareceu, o NIAID investiu cerca de US $ 6,9 milhões na identificação
de uma nova pandemia contra a qual implantar o remdesivir. Em 2018, a
Gilead inscreveu o remdesivir em um ensaio clínico financiado pelo NIAID
contra o Ebola na África.9



É assim que sabemos que Anthony Fauci estava bem ciente da toxicidade
do remdesivir quando orquestrou sua aprovação para pacientes com
COVID. O NIAID patrocinou esse projeto. O Dr. Fauci teve outro
medicamento incubado com o NIAID, o ZMapp, no mesmo ensaio clínico,
testando a eficácia contra o Ebola ao lado de dois medicamentos
experimentais com anticorpos monoclonais. Os pesquisadores planejaram
administrar todos os quatro medicamentos a pacientes com ebola em toda a
África durante um período de quatro a oito meses. 10,11

No entanto, seis meses após o início do estudo do Ebola, o Comitê de
Revisão de Segurança do estudo retirou repentinamente o remdesivir e o
ZMapp do estudo.12 Remdesivir, descobriu-se, era terrivelmente perigoso.
Em 28 dias, os indivíduos que tomaram remdesivir tiveram efeitos
colaterais letais, incluindo falência de múltiplos órgãos, insuficiência renal
aguda, choque séptico e hipotensão, e 54 por cento do grupo do remdesivir
morreu - a maior taxa de mortalidade entre os quatro medicamentos
experimentais.13 A droga de Anthony Fauci, ZMapp, alcançou a segunda
maior contagem de corpos, 44%. O NIAID foi o principal financiador deste
estudo, e seus pesquisadores publicaram as más notícias sobre o remdesivir
no New England Journal of Medicine em dezembro de 2019. 14 Nessa
época, o COVID-19 já circulava em Wuhan. Mas dois meses depois, em 25
de fevereiro de 2020, o Dr. Fauci anunciou, com grande alarde, que estava
inscrevendo pacientes hospitalizados com COVID em um ensaio clínico
para estudar a eficácia do remdesivir.15 Para um contexto importante, isso
foi um mês antes de a OMS declarar a nova pandemia, uma época em que
havia apenas quatorze casos confirmados de COVID nos Estados Unidos, a
maioria do navio de cruzeiro Diamond Princess. Esses indivíduos estavam
entre a primeira onda de hospitalizações por COVID-19 de quem o NIAID
recrutou os 400 voluntários americanos para o estudo do remdesivir do Dr.
Fauci.16 O comunicado de imprensa do Dr. Fauci disse apenas que o
remdesivir se mostrou promissor em modelos animais para o tratamento da
Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS).17 Não está claro, então,
se o NIAID informou essas almas assustadas que, menos de um ano antes,
um comitê de revisão de segurança havia considerado o remdesivir
inaceitavelmente tóxico.

Deixando de lado seu efeito mortal nos pacientes, o remdesivir era uma
opção estratégica perfeita para o Dr. Fauci. A Optics exigia que o NIH



dedicasse alguns recursos aos medicamentos antivirais terapêuticos; os
críticos reclamariam se ele gastasse bilhões em vacinas e nada em
terapêuticas. No entanto, qualquer antiviral licenciado e reaproveitado que
fosse eficaz contra COVID para prevenção ou tratamento precoce (como
IVM ou HCQ) poderia eliminar todo o seu programa de vacinas porque a
FDA não seria capaz de conceder a sua autorização de uso de emergência.
Remdesivir, no entanto, era um remédio intravenoso, apropriado apenas
para uso em pacientes hospitalizados nos estágios finais da doença.
Portanto, não competiria com as vacinas, permitindo ao Dr. Fauci apoiá-lo
sem comprometer seu negócio principal. Além disso, enquanto o HCQ e o
IVM não tinham patente e estavam disponíveis genericamente, o remdesivir
estava no ponto ideal de ainda estar com patente. O potencial de lucro foi
impressionante. O remdesivir custou à Gilead US $ 10 por dose para ser
fabricado.18 , 19 Mas, ao conceder uma EUA à Gilead, os reguladores
poderiam forçar as seguradoras privadas, o Medicare e o Medicaid a
desembolsar cerca de US $ 3.120,00 por tratamento - centenas de vezes o
custo do medicamento.20 , 21 A Gilead previu que o remdesivir renderia
US $ 3,5 bilhões somente em 2020.22

O Dr. Fauci não teve subitamente a ideia de que o remdesivir poderia
funcionar contra o coronavírus em janeiro de 2020. Em um de seus muitos
feitos extraordinários de previsão fantástica, começando em 2017, o Dr.
Fauci pagou US $ 6 milhões a seu guru de ganho de função, Ralph Baric -
um microbiologista da Universidade da Carolina do Norte - para acelerar o
remdesivir como um remédio para coronavírus na biossegurança da China
laboratório em Wuhan.23 , 24 Baric usou culturas de coronavírus obtidas
em cavernas de morcegos por virologistas chineses que trabalharam com a
EcoHealth Alliance de Peter Daszak, outra beneficiária do financiamento
do Dr. Fauci.25 , 26 O Dr. Fauci demonstrou seu interesse pessoal nesses
experimentos despachando seus representantes mais confiáveis, Hugh
Auchincloss em 2018 e, em seguida, Cliff Lane em 2020, para negociar
com o governo chinês e supervisionar os experimentos de Baric no
laboratório de Wuhan e em outros lugares na China.27 Baric afirmou que
seus estudos em ratos mostraram que o remdesivir impedia a replicação do
SARS, sugerindo que ele poderia inibir outros coronavírus. Pesquisadores
chineses do Laboratório de Wuhan e do Instituto de Medicina Militar da
Academia de Ciências Militares do Exército de Libertação do Povo da



China apresentaram seu próprio pedido de patente para remdesivir.28 O alto
escalão militar da China disse que o pedido de patente conjunto visa
proteger os interesses nacionais da China.29

No início de março de 2020, a Fundação Gates financiou US $ 125 milhões
em doações dedutíveis de impostos para apoiar os fabricantes de
medicamentos no desenvolvimento de tratamentos para o coronavírus.30
Gates e / ou sua fundação tinham grandes participações em muitas das
empresas farmacêuticas que receberam esses fundos - incluindo Gilead. Em
24 de abril de 2020, o porta-voz voluntário da Gilead, Bill Gates, declarou:
“Para o novo coronavírus, o principal candidato a medicamento nesta
categoria é o remdesivir da Gilead”.31

Para o HCQ, o Dr. Fauci exigiu estudos randomizados, duplo-cegos,
controlados com placebo, bem desenhados 32 , 33 e ele alertou contra o uso
de IVM para tratamento.34 Em contraste, o Fauci deu luz verde ao
remdesivir após estudos nos quais o grupo de controle não recebeu um
placebo real.35 Em vez disso, os pesquisadores de Fauci não usaram
placebo nos pacientes com doenças mais graves e deram aos pacientes
restantes um “comparador ativo” contendo os mesmos agentes do protocolo
de tratamento usados no braço do remdesivir, exceto para substituir o
remdesivir por sulfobutil como o agente de teste.36 A utilização dos
chamados placebos tóxicos ou pontiagudos - também conhecidos como
fauxcebos - é um truque fraudulento que o Dr. Fauci e seus pesquisadores
de drogas foram pioneiros ao longo de quarenta anos para ocultar os efeitos
colaterais adversos das drogas tóxicas que procuram aprovação. O Dr. Fauci
acabou recrutando 400 voluntários hospitalizados nos Estados Unidos para
os testes de remdesivir do NIAID, mas apesar dessa falsa trapaça, os
pesquisadores do Dr. Fauci simplesmente não conseguiram que o
remdesivir mostrasse qualquer melhora na sobrevivência de COVID.37

Apesar de seu desempenho decepcionante, o Dr. Fauci trabalhou lado a lado
com a equipe de remdesivir da Gilead para orientar o estudo a um resultado
satisfatório. De acordo com Vera Sharav, presidente e fundadora da Alliance
for Human Research Protection (AHRP), “O Instituto Nacional de Alergia e
Doenças Infecciosas (NIAID) tinha controle total sobre o estudo e tomou
todas as decisões relativas ao desenho e implementação do estudo. Os
funcionários da Gilead Sciences participaram de discussões sobre o



desenvolvimento do protocolo e de ligações semanais da equipe de
protocolo com o NIAID. ”

A organização de Sharav, Alliance for Human Research Protection
(AHRP), monitora a qualidade e o desempenho ético dos ensaios clínicos.
O desfecho original do ensaio remdesivir do NIAID fazia sentido: para
obter a aprovação, o medicamento precisaria demonstrar uma “redução na
mortalidade por COVID”. No entanto, a droga não apresentou o benefício
esperado. Enquanto menos pacientes que receberam remdesivir morreram,
aqueles que receberam remdesivir também estavam muito menos doentes
do que os indivíduos que receberam placebo quando entraram no estudo.
Portanto, a equipe do Dr. Fauci decidiu mover as traves. Os pesquisadores,
na verdade, mudaram os “pontos finais” do ensaio duas vezes em um
esforço para criar uma aparência escassa de benefício. Os novos desfechos
do Dr. Fauci permitiram que o medicamento demonstrasse um benefício,
não por melhorar as chances de sobreviver a COVID, mas por conseguir
estadias mais curtas no hospital.38 No entanto, isso também foi uma farsa,
porque descobriu-se que quase duas vezes mais pacientes com remdesivir
do que pacientes com placebo tiveram que ser readmitidos no hospital após
a alta - sugerindo que a melhora do tempo de recuperação de Fauci foi
devido, pelo menos em parte, à alta de pacientes com remdesivir
prematuramente. A alteração de protocolos no meio de um estudo em
andamento é uma interferência comumente conhecida como fraude
científica ou falsificação. O professor de Epidemiologia da UCLA, Sander
Greenland, explica: “Você não deve alterar seu valor-limite no meio do
caminho. Isso é desaprovado. ” Vera Sharav concorda: “Alterar os
resultados primários após o início de um estudo é considerado duvidoso e
suspeito”.39

Mas o Dr. Fauci tinha poucos motivos para se preocupar com a
possibilidade de pessoas de dentro reclamarem da corrupção do estudo, já
que seu representante de confiança, Cliff Lane, presidia o painel de
Diretrizes de Tratamento do NIH.40 Lane estava duplamente em conflito, já
que supervisionara pessoalmente os testes do remdesivir na China e
poderia, potencialmente, compartilhar as recompensas da patente e os
royalties do medicamento.41 Além de Lane, sete dos membros do painel
tinham relacionamentos financeiros com a Gilead - e oito membros
adicionais do painel tiveram relacionamentos financeiros com a Gilead



antes dos últimos onze meses, pelos quais foram obrigados a declarar um
relacionamento.42 “É de se admirar que o remdesivir seja o único
medicamento recomendado para COVID?” pergunta Vera Sharav, uma
sobrevivente do Holocausto que dedicou sua vida a defender a ética na
indústria de ensaios clínicos notoriamente corrupta.43 , 44 , 45 , 46 , 47

Antes de seu estudo ser concluído ou revisado por pares, muito menos
publicado, o Dr. Fauci descobriu que o The Lancet tinha acabado de
publicar um estudo chinês controlado por placebo que mostrou remdesivir
totalmente ineficaz em manter vivos pacientes hospitalizados OU reduzir a
duração das hospitalizações.48 Ainda mais importante, o remdesivir não
reduziu a presença do vírus no sangue. Pior de tudo, o estudo chinês
confirmou a toxicidade mortal do remdesivir. Os reguladores e
pesquisadores chineses encerraram o julgamento por causa de efeitos
colaterais potencialmente letais. Remdesivir causou ferimentos graves em
12 por cento dos pacientes, em comparação com 5 por cento dos pacientes
no grupo do placebo.49 Ao contrário do ensaio do Dr. Fauci, o estudo
chinês foi um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo,
multicêntrico e revisado por pares, publicado no principal jornal científico
do mundo, The Lancet. Todos os dados subjacentes estavam disponíveis
para a imprensa pouco curiosa e o público desinformado.

Em contraste, o estudo NIAID-Gilead do Dr. Fauci estava naquele ponto,
ainda não publicado, não revisado por pares, seus detalhes não revelados.
Ele empregou um placebo falso e sofreu uma alteração de protocolo
incompleta no meio do curso. Em abril, os chineses cancelaram dois ensaios
clínicos em andamento com o NIAID na China porque os chineses
conseguiram acabar com a epidemia de COVID no país e os pesquisadores
não conseguiram mais identificar pacientes com COVID suficientes para se
inscrever no estudo.50

Em qualquer caso, o estudo chinês significou uma condenação certa para o
remdesivir. Agora era DOA no FDA - um título de poema? Mas o Dr. Fauci
nunca aceitou isso. O inimitável maestro do combate regulatório respondeu
à crise com uma ação inteligente e ousada que salvaria milagrosamente seu
produto que estava afundando: ele apareceu em uma de suas conferências
de imprensa regulares na Casa Branca, esta no Salão Oval. Sentado no sofá



ao lado de Deborah Birx e ao lado do presidente Trump, o Dr. Fauci fez um
anúncio surpresa.

Dessa plataforma elevada, o Dr. Fauci, com grande alarde, declarou vitória.
Os dados do ensaio clínico do NIAID para o remdesivir mostram “notícias
muito boas”, disse ele, encobrindo o fracasso do medicamento em
demonstrar qualquer vantagem na mortalidade.51 Ele se gabou de que o
tempo médio de hospitalização foi de onze dias para os pacientes que
tomaram remdesivir, em comparação com quinze dias no grupo do placebo.
Ele disse à imprensa crédula: “Os dados mostram que o remdesivir tem um
efeito claro, significativo e positivo na redução do tempo de recuperação”.
Ele afirmou que seu estudo provou, portanto, o remdesivir tão notavelmente
benéfico para os pacientes com COVID que decidiu que seria antiético
negar aos americanos os benefícios desse medicamento milagroso. Ele
estava, declarou ele, revelando o cegamento e encerrando o estudo e dando
remdesivir ao grupo do placebo. Remdesivir seria o novo padrão de cuidado
da América 52 para COVID. É claro que era tudo mentira.

Em 1º de maio, o FDA concedeu a primeira Autorização de Uso de
Emergência da pandemia para um medicamento COVID, permitindo
tratamentos com remdesivir para pacientes hospitalizados com COVID-19
grave. 53 , 54

Com base na representação do Dr. Fauci, o presidente Trump comprou todo
o estoque mundial de remdesivir para americanos.55 A União Europeia
assinou um “acordo de aquisição conjunta” com a Gilead para fazer fila
para 500.000 cursos de tratamento.56 No dia seguinte ao anúncio do Dr.
Fauci na Casa Branca, a Universidade da Carolina do Norte emitiu um
comunicado à imprensa com a manchete: “Remdesivir, desenvolvido por
meio de uma parceria UNC-Chapel Hill, mostra-se eficaz contra COVID-19
em testes clínicos em humanos do NIAID.”57 O assistente de ganho de
função do Dr. Fauci, Dr. Ralph Baric, chamou isso de uma virada de jogo
para o tratamento de pacientes com COVID-19.58

Vera Sharav aponta que, em um universo racional, um veneno como o
remdesivir não teria esperança de obter a aprovação regulatória - a menos, é
claro, que a empresa pudesse de alguma forma distrair a atenção das
evidências científicas esmagadoramente catastróficas ao conseguir o oficial
de saúde mais poderoso do mundo - o homem que conduziu o ensaio clínico



- declarar a droga uma “cura milagrosa” em uma entrevista coletiva com
participação global enquanto descansava em um divã do Salão Oval ao lado
do presidente dos Estados Unidos. Sharav diz: “Qual anúncio grátis
melhor?”59

Sharav acrescenta: “Dr. Fauci tinha grande interesse no remdesivir. Ele
patrocinou o ensaio clínico cujos resultados detalhados não foram sujeitos à
revisão por pares que ele exigia para os medicamentos que considerava
rivais, como a hidroxicloroquina e a ivermectina. Em vez de mostrar dados
transparentes e resultados convincentes, ele fez ciência por decreto. Ele
simplesmente declarou que os resultados decepcionantes eram altamente
significativos e declarou que o remdesivir era o novo padrão de tratamento.
Fauci fez o pronunciamento promocional sentado em um sofá na Casa
Branca, sem fornecer um comunicado à imprensa detalhado, sem uma
instrução em uma reunião médica ou revisão por pares para publicação em
um jornal científico - como é a norma e a prática, para permitir que os
cientistas e pesquisadores para revisar os dados. ”

Padrão de Cuidado

O reconhecimento do remdesivir pela FDA como o novo padrão de
tratamento para COVID significava que o Medicaid e as seguradoras não
poderiam negá-lo legalmente aos pacientes e teriam que pagar o preço
exorbitante da Gilead por um produto que os contribuintes dos EUA já
haviam gasto pelo menos $ 85 milhões para desenvolver.60 Melhorando
ainda mais os negócios da Gilead, médicos e hospitais que não usaram o
remdesivir agora podem ser processados por negligência, levando alguns
especialistas médicos a acreditar que coagir o uso desta droga inútil e
perigosa em pacientes com COVID quase certamente custará dezenas de
milhares de americanos. .

Como veremos, o Dr. Fauci copiou o roteiro coreografado para ganhar o
EUA de remdesivir do velho livro de estratégias com orelhas de coelho que
ele desenvolveu durante seus primeiros anos de AIDS e depois usou
repetidamente em sua carreira para obter aprovações para drogas mortais e
ineficazes. Repetidamente, ele encerrou os testes clínicos de seus
medicamentos preferidos no momento em que eles começaram a revelar
toxicidade cataclísmica. Ele faz a afirmação absurda de que seu drug-du-
jour provou ser tão milagrosamente eficaz que seria antiético negá-lo ao



público, e então ele deu força ao FDA para conceder suas aprovações.
Apenas desta vez, a ousadia da fraude rendeu ao Dr. Fauci algumas raras
críticas, mesmo na ciência e na imprensa convencionais, e de instituições
acadêmicas que costumam manter silêncio sobre suas travessuras, devido
ao seu vício em colossais financiamentos do NIH e BMGF.

Em 24 de outubro de 2020, Umair Irfan observou que “O FDA está mais
uma vez promovendo uma terapia com Covid-19 com base em evidências
duvidosas”.61

O British Medical Journal apontou: “Nenhum dos ensaios clínicos
randomizados publicados até agora, no entanto, mostrou que o remdesivir
salva significativamente mais vidas do que o atendimento médico
padrão.”62

Eric Topol, do Scripps Research Translational Institute, repreendeu: “Esta é
uma aparência muito, muito ruim para a FDA, e as negociações entre a
Gilead e a UE a tornam outra camada de maldade”.63

Angela Rasmussen, virologista da Escola Mailman de Saúde Pública da
Universidade de Columbia, disse a um repórter: “Fiquei realmente surpresa
quando vi essa notícia”.64

A revista Science disse que a decisão do Dr. Fauci confundiu os cientistas
que observaram de perto os testes clínicos do remdesivir nos últimos 6
meses - e que têm muitas dúvidas sobre o valor do remdesivir.65

O Professor de Terapêutica Clínica da Universidade de Oxford, Duncan
Richard, observou mordazmente que, “A pesquisa baseada neste tipo de uso
deve ser tratada com extrema cautela porque não há grupo de controle ou
randomização, que são algumas das marcas de boa prática em ensaios
clínicos”.66

O professor Stephen Evans, em Farmacoepidemiologia, da London School
of Hygiene & Tropical Medicine, financiada por Gates, ofereceu uma
avaliação particularmente contundente - “Os dados deste artigo são quase
ininterpretáveis. É muito surpreendente, talvez até antiético, que o New
England Journal of Medicine o tenha publicado. Seria mais apropriado
publicar os dados no site da empresa farmacêutica que patrocinou e redigiu



o estudo. Pelo menos Gilead deixou claro que isso não foi feito da maneira
que um artigo científico de alta qualidade seria escrito. ”67

Até Bill Gates ergueu uma sobrancelha sobre a audácia da manobra.
Quando a revista Wired em agosto de 2020 perguntou a Gates qual
tratamento terapêutico ele pediria caso fosse hospitalizado com COVID-19,
ele não hesitou. “Remdesivir”, respondeu Gates, acrescentando um
comentário que o separou do constrangedor fiasco do ensaio clínico.
“Infelizmente, os testes nos Estados Unidos têm sido tão caóticos que o
efeito real comprovado é meio que pequeno. Potencialmente, o efeito é
muito maior do que isso. É uma loucura como os julgamentos aqui nos
Estados Unidos têm sido confusos. ”68

* * *

Então, em 19 de outubro de 2020, três dias antes da aprovação do FDA do
remdesivir, a Organização Mundial da Saúde publicou um estudo definitivo
sobre o remdesivir envolvendo 11.266 pacientes com COVID-19 em 405
hospitais e 30 países.69 , 70 O poder deste estudo ofuscou o projeto Fauci /
Gilead, que recrutou 1.062 pacientes. No ensaio da OMS, o remdesivir
falhou em reduzir a mortalidade e falhou em reduzir a necessidade de
ventiladores OU o tempo de internação hospitalar. Os pesquisadores da
OMS não encontraram benefícios detectáveis com o remdesivir e não
recomendaram seu uso em pacientes com COVID-19.71 A OMS publicou
sua devastadora acusação de remdesivir um mês depois que o FDA emitiu o
remdesivir EUA para crianças com menos de 12 anos de idade. O Dr. Fauci
e a FDA sabiam sobre o estudo da OMS antes que a FDA emitisse o EUA
para remdesivir e quase certamente leram as pré-impressões e
compreenderam as descobertas. Parece, de fato, que o Dr. Fauci mais uma
vez apressou a aprovação do FDA para evitar a publicação de um estudo
negativo.

Em 15 de julho de 2021, um grande estudo da Johns Hopkins na
investigação original | As doenças infecciosas mais uma vez confirmaram
que “o tratamento com remdesivir não foi associado a uma melhor
sobrevida, mas sim a estadias mais longas no hospital”. 72 (Ênfase
adicionada.)



Em 2 de outubro de 2020, a União Europeia divulgou sua própria revisão de
segurança do remdesivir. O estudo relatou efeitos colaterais graves.73 , 74

“Todos os ensaios controlados randomizados independentes de remdesivir
mostraram uma falta de benefício ou uma tendência clara para causar
danos”, disse o Dr. Pierre Kory. “São apenas aqueles dois estudos
farmacêuticos (com o Dr. Fauci) que mostram quaisquer benefícios e,
mesmo assim, os benefícios são menores.”

“Não faz sentido dar um antiviral nos estágios finais de uma infecção viral”,
acrescenta o Dr. Kory. “A replicação viral ocorre principalmente antes do
sétimo dia. Se um antiviral funcionar, é quando você administra antivirais.
Remdesivir pode funcionar no início, mas não sabemos, porque é
administrado por via intravenosa e você realmente não pode fazer isso em
pacientes ambulatoriais. ”

Um remédio pior que a doença

Desde o início de maio de 2020, médicos e hospitais começaram a usar
remdesivir em pacientes hospitalizados com resultado positivo para COVID
em testes de PCR. Em 9 de novembro de 2021, data de publicação deste
livro, o site do CDC lista apenas dois medicamentos aprovados para o
tratamento de COVID-19, o remdesivir e o corticosteroide
dexametasona.75 , 76 , 77 Os médicos costumam usar as duas drogas em
conjunto. Avaliar o impacto do remdesivir em pacientes hospitalizados com
COVID-19 é difícil, em parte porque, como o COVID-19, o remdesivir
causa toxicidade extrema para os pulmões e rins, 78 e imita vários dos
outros sintomas letais da COVID, incluindo falência de múltiplos órgãos.79
Muitos médicos acreditam que o recorde de fatalidades por COVID-19 em
nosso país se deve, pelo menos em parte, ao uso generalizado de remdesivir
em 2020. “Tivemos o maior número de mortes em todo o mundo”, diz o Dr.
Ryan Cole. “É uma questão assustadora: quantos desses americanos foram
vítimas de remdesivir?”

Por vários meses, fomos o único país a tratar pessoas com uma droga
comprovadamente letal. Naquele ano, 2020, tivemos quase o dobro do
número de mortes por mês em comparação com a maioria dos outros países.
O Brasil, uma das primeiras nações a usar amplamente o remdesivir, teve o
segundo maior número de mortes.80 , 81



Em maio de 2020, os médicos de Nova York se maravilharam
repetidamente com a tendência do COVID-19 de causar insuficiência renal,
algo que nenhum outro vírus respiratório causa. Os médicos começaram a
observar insuficiência renal aguda no terceiro, quarto e quinto dia após a
admissão.82 Os hospitais com falta de ventiladores também ficaram sem
máquinas de diálise. O médico e CEO do laboratório, Dr. Ryan Cole, é um
dos muitos médicos que acreditam que muitos desses casos podem ser
atribuídos ao remdesivir. “COVID-19 pode afetar os rins”, diz ele.
“Sabemos disso porque podemos recuperar a proteína spike da urina. Mas é
duvidoso que a magnitude da insuficiência renal aguda que vimos entre os
pacientes com COVID hospitalizados possa ser atribuída exclusivamente à
infecção por coronavírus. ”

O Dr. Cole me disse que nos estudos com animais, um quarto dos animais
morreu de insuficiência renal. Ele explica que o colapso dos rins pode levar
ao acúmulo de fluidos nos pulmões e em todos os lugares e resulta em
falência de múltiplos órgãos e sepse - todos os quais também são sequelas
de COVID. “Remdesivir não deveria estar no mercado”, acrescentou.

O estudo Ebola de 2019 do Dr. Fauci provou que o remdesivir, nos dias
três, quatro e cinco, causou insuficiência renal aguda em mais de 31% dos
pacientes. Em menos de cinco dias de tratamento com remdesivir, 8 por
cento de todas as pessoas morreram ou tiveram falência de múltiplos órgãos
com risco de vida ou falência renal tão grave que tiveram que ser suspensas
do medicamento. “Portanto, pode não ser uma coincidência que
aproximadamente o mesmo número de pacientes hospitalizados com
COVID - 8–10 vezes morreram na primeira semana”, diz Cole.

O Dr. McCullough nos dá um resumo claro e nítido: “Remdesivir tem dois
problemas. Primeiro, não funciona. Em segundo lugar, é tóxico e mata
pessoas. ”

V: SOLUÇÃO FINAL: VACINAS OU BUSTO

“O único meio de lutar contra uma praga é a honestidade.”

—Albert Camus, The Plague (1947)

Durante a primavera de 2020, o Dr. Fauci e Bill Gates bombardearam as
ondas de rádio, prevendo pessimamente que uma vacina milagrosa



interromperia a transmissão de COVID, preveniria doenças, acabaria com a
pandemia e libertaria a humanidade da prisão domiciliar. Mesmo os mais
obstinados defensores da vacinologia - verdadeiros crentes como o Dr. Peter
Hotez e o Dr. Paul Offit - consideravam essas previsões rebuscadas e
temerárias.1 , 2 Afinal, durante décadas, dois obstáculos perigosos e
aparentemente intransponíveis impediram todas as tentativas de criar uma
vacina contra o coronavírus.

Vacinas com vazamento

O primeiro obstáculo era a tendência do coronavírus de sofrer mutações
rápidas, produzindo variantes resistentes à vacina. Desenvolvedores de
vacinas como Hotez e Offit duvidavam que, após décadas de esforços
inúteis, os pesquisadores pudessem desenvolver repentinamente uma vacina
COVID que forneceria “imunidade esterilizante”, o que significa que iria
obliterar completamente as colônias virais em indivíduos vacinados e
prevenir a transmissão e mutação.

Como que para confirmar tais temores, em maio daquele ano, o principal
vacinologista da Grã-Bretanha, Andrew Pollard, admitiu que a vacina
AstraZeneca patrocinada pelo governo e patrioticamente divulgada pela
Universidade de Oxford não conseguiu obter imunidade esterilizante em
macacos; os macacos inoculados, mesmo quando assintomáticos,
continuaram a suportar altas cargas virais em suas faringe nasais.3 Então,
em agosto, o Dr. Fauci preparou as notícias desanimadoras de fracassos
semelhantes de todos os candidatos concorrentes com uma espécie de
bravata comemorativa. Em vez de declarar a derrota e recuar para a
prancheta, o Dr. Fauci anunciou alegremente que nenhuma das vacinas
COVID de primeira geração seria capaz de prevenir a transmissão.4 Essa
notícia deveria ter afetado todo o projeto. Os principais virologistas,
incluindo o ganhador do Prêmio Nobel Luc Montagnier, apontaram que
uma vacina não esterilizante ou vazada não poderia interromper a
transmissão e, portanto, não conseguiria interromper a pandemia.5 Pior
ainda, os indivíduos vacinados, ele alertou, se tornariam portadores
assintomáticos e “fábricas mutantes” explodindo versões da doença
resistentes a vacinas que provavelmente aumentariam e intensificariam em
vez de abreviar a pandemia.



Mas Tony Fauci e seu parceiro, Bill Gates, pareciam ter uma estratégia para
neutralizar a ameaça variante. Os dois homens haviam investido bilhões de
dólares do contribuinte e deduzidos de impostos no desenvolvimento de
uma plataforma de mRNA para vacinas que, em teoria, permitiria que eles
produzissem rapidamente novos reforços para combater cada nova variante
de escape. Esse esquema era o Santo Graal da Big Pharma. As vacinas são
um dos raros produtos comerciais que multiplicam os lucros ao fracassar.
Cada novo booster dobra as receitas do jab inicial. Uma vez que o NIAID
co-possuía a patente do mRNA, 6 a agência esperava ganhar bilhões com
sua estratégia do coronavírus, produzindo reforços sucessivos para cada
nova variante; quanto mais melhor! A boa notícia para a Pharma era que
toda a humanidade dependeria permanentemente de doses de reforço
semestrais ou mesmo trianuais. O Dr. Peter McCullough alertou que a
vacinação em massa com uma vacina com vazamento durante uma
pandemia colocaria o mundo em uma esteira de reforço sem fim.7 Esse tipo
de conversa fez a Pharma estourar rolhas de champanhe. Em outubro de
2021, a Pfizer anunciou que estava projetando uma receita surpreendente de
US $ 26 bilhões com seus boosters COVID.8

Priming Patogênico

O obstáculo ainda mais assustador para as vacinas de coronavírus era sua
tendência de induzir priming patogênico - também conhecido como
aumento dependente de anticorpos (ADE) - uma superestimulação da
resposta do sistema imunológico que pode causar lesões graves e morte
quando os indivíduos vacinados subsequentemente encontram o vírus
selvagens. Nos primeiros experimentos, as vacinas contra o coronavírus
produziram uma resposta imune robusta em animais e crianças -
encorajando temporariamente os pesquisadores - mas depois matando
tragicamente os receptores da vacina após a reexposição ao vírus selvagem,
ou tornando-os vulneráveis a infecções debilitantes exclusivas. No início de
2020, os comissários mais dedicados à vacinologia alertaram sobre essa
armadilha quando o Dr. Fauci liberou a indústria, com bilhões em lucro
federal, para estimular as inoculações de COVID em ritmo recorde. Em seu
depoimento de 5 de março de 2020 perante o Comitê de Ciência, Espaço e
Tecnologia da Câmara sobre Coronavírus, o porta-voz pago de Bill Gates,
Dr. Peter Hotez, advertiu: 9



Uma das coisas sobre as quais não ouvimos muito é o potencial problema
único de segurança das vacinas contra o coronavírus. Com certos tipos de
vacinas de vírus respiratórios, você se imuniza e, então, quando fica
realmente exposto ao vírus, obtém esse tipo de fenômeno de aprimoramento
imunológico paradoxal.10

O Dr. Hotez confessou ao comitê que seus colegas mataram várias crianças
de priming patogênico durante experimentos com as vacinas do vírus
sincicial respiratório (VSR) em 1966, e relatou que durante seu próprio
trabalho anterior com vacinas contra o coronavírus, ele viu o mesmo efeito
em furões:

Começamos a desenvolver vacinas contra o coronavírus e nossos colegas -
notamos em animais de laboratório que eles começaram a apresentar
algumas das mesmas patologias imunológicas. Então dissemos: “Meu Deus,
isso vai ser problemático”.

Em uma entrevista de 26 de abril de 2020 com Pharma troll, Dr. Zubin
“ZDogg” Damania, MD, o principal promotor de vacinas da Merck, Dr.
Paul Offit, ampliou essas preocupações: 11

[B] Os anticorpos detectores podem ser perigosos e causar algo
denominado Aumento Dependente de Anticorpos. E nós vimos isso. Quer
dizer, vimos isso com a vacina contra a dengue [financiada por Gates]. Mas,
com a vacina contra a dengue, em crianças que nunca haviam sido expostas
à dengue antes, ela realmente piorou quando foram expostas ao vírus
natural. Bem pior. Crianças vacinadas com menos de nove anos de idade,
que nunca haviam sido expostas à dengue antes, tinham maior
probabilidade de morrer se tivessem sido vacinadas do que se não tivessem
sido vacinadas.12

E até o Dr. Anthony Fauci, durante sua reunião sobre coronavírus na Casa
Branca em 26 de março de 2020, reconheceu os perigos do priming
patogênico: 13

A questão da segurança é algo que quero que o público americano entenda:
a vacina piora você? E tem doenças, em que você vacina alguém, ele fica
infectado com o que você está tentando proteger [sic] e você realmente
aumenta a infecção. Essa é a pior coisa que você poderia fazer - vacinar
alguém para prevenir a infecção e realmente piorá-la. (enfase adicionada)



O Dr. Fauci deve ter reconhecido que, uma vez que os fabricantes de
vacinas tinham imunidade de responsabilidade [que ele ajudou a organizar]
e estavam jogando, por assim dizer, com o dinheiro da casa [que ele desviou
para eles por meio do NIH], essas empresas tinham pouco incentivo para
investir em o tipo de estudos de longo prazo necessários para eliminar o
risco de priming patogênico. Em retrospecto, parece que o Dr. Fauci e seus
confederados tinham pelo menos seis estratégias para lidar com esse risco
terrível. Todas as seis táticas envolviam ocultar a evidência de ADE, caso
ocorresse:

1) A primeira abordagem do Dr. Fauci foi abortar os ensaios clínicos de três
anos em seis meses e, em seguida, vacinar os controles - uma preempção
que impediria a detecção de lesões de longo prazo, incluindo priming
patogênico. Os reguladores inicialmente pretendiam que o teste da vacina
Pfizer continuasse por três anos completos, até 2 de maio de 2023. 14 Como
o FDA permitiu que a Pfizer revelasse e encerrasse seu estudo após seis
meses - e oferecesse a vacina aos indivíduos do grupo placebo - nunca
saberemos se os indivíduos vacinados no estudo sofreram lesões de longo
prazo, incluindo priming patogênico, que cancelou benefícios de curto
prazo. A ciência e a experiência nos dizem que muitas vacinas podem
causar lesões como câncer, doenças autoimunes, alergias, problemas de
fertilidade e doenças neurológicas com horizontes diagnósticos de longo
prazo ou longos períodos de incubação. Um estudo de seis meses esconderá
esses danos.

2) Em segundo lugar, como czar do COVID, o Dr. Fauci obstinadamente se
recusou a consertar o sistema de vigilância de lesões por vacinas projetado
para falhar (VAERS) do HHS, que sistematicamente suprime a notificação
da maioria das lesões por vacinas. O Sistema de Notificação de Eventos
Adversos de Vacinas (VAERS) é um sistema passivo e voluntário,
gerenciado em conjunto pelo CDC e FDA, que aceita relatórios de qualquer
pessoa. Um estudo do HHS de 2010 sobre o VAERS notoriamente
disfuncional do governo concluiu que o VAERS detecta “menos de 1 por
cento das lesões da vacina”.15 Dito de outra forma, o VAERS perde MAIS
de 99 por cento dos ferimentos da vacina, dando assim a ilusão de
segurança até mesmo às inoculações mais mortais. Em 2010, a Agência
Federal para a Qualidade da Pesquisa em Saúde (AHRQ) projetou e testou
em campo um sistema de contagem de máquinas (IA) de última geração



como uma alternativa eficiente ao VAERS. Ao testar o sistema por vários
anos no Harvard Pilgrim HMO, o AHRQ provou que pode capturar a
maioria dos ferimentos da vacina. AHRQ inicialmente planejou implantar o
sistema para todos os HMOs restantes, mas depois de ver os resultados
assustadores da AHRQ - as vacinas estavam causando ferimentos graves
em 1 de cada 40 destinatários - o CDC matou o projeto e guardou o novo
sistema em uma prateleira empoeirada. O Dr. Fauci deixou esse sistema em
cache com segurança, durante toda a pandemia, permitindo que o sistema
voluntário quebrado do HHS continuasse a ocultar os ferimentos da vacina,
incluindo qualquer evidência de priming patogênico.

3) Terceiro, o trunfo do Dr. Fauci foi sua capacidade de alistar as principais
empresas de mídia social para fazer as reportagens sobre feridos e mortes
desaparecerem do rádio, dos jornais e da Internet e, portanto, da consciência
pública. O Facebook, o Google e as redes de televisão eliminaram médicos
e cientistas que relataram priming patogênico e censuraram relatórios sobre
as ondas de outras lesões vacinais. Como uma autoridade federal que jurou
defender a Constituição por quatro décadas, a Dra. Fauci deveria ter sido a
defensora da liberdade de expressão e do debate vigoroso durante a
pandemia. Em vez disso, ele trabalhou lado a lado com Bill Gates, Mark
Zuckerberg e outros titãs da Big Tech para censurar as críticas de seus
vários mandatos e suprimir informações sobre lesões vacinais, incluindo
discussões sobre priming patogênico.16 , 17 O tráfego de e-mail mostra que
o Dr. Fauci conspirou diretamente com Mark Zuckerberg e as plataformas
de mídia social para censurar médicos que relataram falhas, danos e mortes
de vacinas, para deplantar defensores da saúde pública como eu e para
despejar e amordaçar pacientes que relataram seus próprios ferimentos. As
revistas científicas, totalmente dependentes da propaganda farmacêutica,
obedientemente recusaram-se a publicar estudos sobre a erupção de reações
letais e debilitantes aos golpes. A organização de verificação de fatos
financiada por Bill Gates, Politifact, 18 trabalhou com verificadores de
fatos financiados pela Pharma como a FactCheck, que recebe financiamento
da Fundação Robert Wood Johnson, e cujo atual CEO é Richard Besser, ex-
chefe interino do CDC, que possui US $ 1,8 bilhão em ações da Johnson &
Johnson 19 , 20 para “desmascarar” histórias e estudos de lesões vacinais.

Em 7 de outubro de 2021, o Dr. Robert Malone, o inventor da vacina de
mRNA, reclamou em um tweet que o povo da América estava quase



totalmente cego às inundações de eventos adversos da vacina que estavam
matando e debilitando seus compatriotas: “O verdadeiro problema aqui é a
maldita imprensa e os gigantes da internet. A imprensa e esses jogadores de
tecnologia agem para fabricar e reforçar o consenso em torno de narrativas
selecionadas e aprovadas. E isso está sendo transformado em arma para
atacar dissidentes, incluindo médicos altamente qualificados. ”21

4) Quarto, o Dr. Fauci permitiu que o CDC desencorajasse as autópsias em
mortes após a vacinação. O CDC se recusou a recomendar autópsias em
mortes relatadas ao VAERS. Essa omissão permitiu que a agência fizesse
repetidamente a declaração audaciosa e fraudulenta de que todas as 16.000
mortes relatadas após a vacinação até outubro de 2021 não estavam
relacionadas às vacinas. As agências reguladoras, assim, aboliram as mortes
e lesões por vacinas por decreto.

Em vez de expor esse tipo de decepção por parte das autoridades
governamentais, a mídia e os facilitadores da mídia social encorajaram o
HHS a novos níveis de negligência regulatória. Em janeiro de 2021, o
superastro do beisebol Hank Aaron, que eu conhecia, morreu dezessete dias
depois de receber o jab do COVID em uma entrevista coletiva patrocinada
pelo CDC em Atlanta. Observei, em um artigo do Defender, 22 que a morte
de Aaron foi uma de uma onda de mortes entre os idosos após os jabs de
COVID. Isso era verdade, mas o New York Times mesmo assim me
caluniou por espalhar desinformação e alegou que o Fulton County Coroner
havia determinado que a morte de Aaron não estava relacionada às vacinas.
USA Today, Newsweek, TIME, Daily Beast, ABC, CNN e CBS relataram a
afirmação do Times.23 Mas quando liguei para verificar sua alegação, o
Fulton County Coroner me disse que o escritório nunca viu o corpo de
Aaron e que nenhuma autópsia foi realizada. A família de Aaron enterrou o
herói home-run sem uma autópsia. A fabricação do Times foi parte de uma
campanha sistemática de engano, propaganda e censura pelos reguladores
do HHS em parceria com a grande mídia - quase sem precedentes na
experiência americana - que ajudou a ocultar o tsunami de lesões e mortes
por vacinas.

“Anthony Fauci é um cara legal, da mesma forma que Harvey Weinstein era
um cara legal”, diz Jeff Hanson, presidente de uma grande empresa de
saúde de capital aberto. “Tudo mudou quando o conhecimento privado



generalizado sobre ele cruzou a trave para o conhecimento público.
Weinstein também tinha poderosos órgãos da grande mídia protegendo-o.

A propósito, os relatórios de autópsia de outras nações estão revelando
exatamente o tipo de informação que o CDC, compreensivelmente, deseja
impedir que os americanos aprendam.

Em setembro de 2021, os veteranos patologistas e professores alemães Dr.
Arne Burkhardt, que atuou como diretor do Instituto de Patologia em
Reutlingen por 18 anos, e o Dr. Walter Lang, chefe de um importante
instituto de patologia pulmonar por 35 anos, realizaram autópsias em dez
cadáveres de indivíduos que morreram após a vacinação, descobrindo que
cinco eram muito prováveis, e mais dois provavelmente, relacionados à
vacina.24

Em três casos, eles encontraram fortes evidências de inflamação
multissistêmica letal e autoimunidade descontrolada, incluindo doenças
autoimunes raras, como a doença de Hashimoto, um hipotireoidismo
desencadeado por auto-imunidade; vasculite leucoclástica, uma reação
inflamatória nos capilares que leva ao sangramento da pele, e a síndrome de
Sjögren, uma inflamação das glândulas salivares e lacrimais. “Três doenças
autoimunes em um total de dez é uma taxa surpreendentemente alta”, disse
o professor Lang. Os médicos também encontraram grandes aglomerados
de células endoteliais destacadas das paredes dos vasos sanguíneos, e
aglomerados de glóbulos vermelhos que causam trombose e células
gigantes que se formaram em torno de corpos estranhos presos. Lang disse
que não tinha visto nada parecido com esses aglomerados de linfócitos em
centenas de milhares de estudos patológicos: “Os linfócitos estão
descontrolados em todos os órgãos”. Lang culpou os reguladores do
governo por impedirem as autópsias das reações às vacinas: “Estamos
perdendo 90 por cento”.

5) Quinto, o Dr. Fauci povoou os principais comitês do FDA e do CDC com
NIAID, NIH e beneficiários e legalistas da Fundação Gates para garantir
aprovações de carimbo de borracha para suas vacinas de mRNA, sem
quaisquer estudos de lesões de longo prazo. Mais da metade do comitê
VRBPAC do FDA, que aprovou EUAs para Moderna, Johnson & Johnson e
Pfizer, e concedeu a licença final para a vacina Pfizer, recebeu bolsas do



NIH, NIAID, BMGF e empresas farmacêuticas.25 , 26 Mais da metade dos
participantes do comitê ACIP do CDC estavam igualmente comprometidos.
 

6) Em sexto lugar, ao vacinar toda a população, o Dr. Fauci parece estar se
esforçando para eliminar o grupo de controle, para ocultar os ferimentos da
vacina. Em uma entrevista de 2015, o Dr. Fauci disse:

Quer dizer, se um pai realmente se sente fortemente contra [a vacinação],
esse pai pode obter uma isenção. Portanto, nunca há uma situação em que
alguém vá amarrá-lo e vaciná-lo ou dizer que você não pode ir a nenhuma
escola se não for vacinado. Em nenhum lugar você deve forçar alguém a
fazer qualquer coisa.27

Antes da implementação, o Dr. Fauci freqüentemente repetia sua antipatia
ética contra a vacinação obrigatória. Mas assim que o mercado voluntário
atingiu a saturação, esses escrúpulos desapareceram e, seguindo sua
orientação, as políticas federais começaram a tratar os hesitantes em vacinas
como perigosos inimigos públicos. “Nossa paciência está se esgotando”,
alertou Joe Biden durante um discurso nacional em 9 de setembro de 2021.
28

O Dr. Fauci presidiu uma progressão de formas cada vez mais draconianas
de coerção para obrigar a vacinação de toda a população. Com seu
incentivo aberto, universidades, escolas, empresas, hospitais, empregadores
públicos e uma litania de outros centros de poder social lançaram
simultaneamente ondas entorpecentes de táticas de força para obrigar os
americanos relutantes a se submeterem à vacinação, incluindo ameaças de
discriminação, perda de emprego, exclusão de escolas, parques, locais de
esporte e entretenimento, bares, restaurantes, serviço militar, empregos
públicos, viagens e assistência médica. Os não vacinados experimentaram
exclusão, marginalização, difamação, expurgos por plataformas de mídia
social e mídia convencional, bem como ameaças de violência,
encarceramento, represálias legais e privação de direitos. Em outubro de
2021, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, prometeu negar carteiras
de motorista e registro de automóvel aos não vacinados. O prefeito da
cidade de Nova York, Bill de Blasio, ameaçou excluir os não vacinados do
metrô, academias, bares e empresas. Um hospital do Colorado anunciou a
remoção de pacientes não vacinados de sua lista de elegíveis para



transplantes de órgãos. Observando que cerca de 25% dos afro-americanos
não foram vacinados, o líder dos direitos civis Kevin Jenkins declarou:
“Este é o novo Jim Crow”.

Intencionalmente ou não, o efeito dessa escalada foi, cada vez mais,
eliminar o grupo de controle - o que, coincidentemente, esconderia
permanentemente as evidências de lesões vacinais. Essa motivação por si só
explica o impulso irresponsável e feroz do Dr. Fauci de vacinar até o último
americano, mesmo aqueles que têm imunidade natural e nada a ganhar com
a vacinação, americanos com menos de cinquenta anos, mesmo crianças em
idade de jardim de infância com risco zero de COVID e mulheres grávidas,
apesar uma falta quase completa de informações sobre o impacto da injeção
no feto. O Dr. Fauci continuou a insistir que a vacinação completa de toda a
população era o único caminho para acabar com a pandemia. Essa
afirmação ignorou o fato de que as vacinas COVID não previnem a
transmissão, nem a infecção, nem a redução da carga viral. A esmagadora
ciência provou que indivíduos vacinados e não vacinados têm a mesma
probabilidade de espalhar doenças. Um estudo israelense de setembro de
2021 demonstrando que a imunidade natural fornece proteção 27x melhor
contra COVID do que a vacina Pfizer é apenas um dos 29 estudos revisados
por pares publicados recentemente que atestam a superioridade da
imunidade natural.29 , 30 O que, então, está motivando a campanha feroz
para, não obstante, vacinar coercitivamente os 25 por cento resistentes à
vacina, além de uma estratégia para eliminar o grupo de controle para
esconder as mortes e ferimentos?

* * *

Em novembro de 2021, aquele séquito de dispositivos preocupantes
conseguiu esconder dos americanos os fatos bem estabelecidos de que as
vacinas do Dr. Fauci não preveniam a doença nem sua transmissão, e que as
vacinas COVID estavam matando e ferindo um número recorde de
americanos. A transmissão implacável de relatórios de morte de COVID
assustadores e propositalmente inflados alimentou temores do contágio que
convenceu muitos americanos a acreditarem no mantra do governo de que
as vacinas de COVID eram seguras e eficazes e que, na medida em que não
eram, as vacinas causam mais bem do que mal. ”



Médicos e cientistas reclamaram que as promoções de vacinas do Dr. Fauci
constituíram um experimento vasto e sem precedentes em toda a população,
com registros duvidosos e nenhum grupo de controle. Enquanto isso, os
dados reais sugeriam que as vacinas COVID estavam causando muito mais
mortes do que evitando.

A vacina Pfizer: uma análise fria dos dados chocantes

Na data de publicação deste livro em novembro de 2021, apenas a vacina
COVID da Pfizer, conhecida como Comirnaty, havia obtido a aprovação do
FDA. Embora Comirnaty ainda não seja administrado nos Estados Unidos,
sua contraparte - a Pfizer-BioNTech, a mesma vacina com um nome
diferente - é, portanto, vou me concentrar na vacina Pfizer-BioNTech. Em 6
de outubro, as autoridades de saúde dos EUA administraram mais de 230
milhões de doses da vacina COVID da Pfizer, em comparação com 152
milhões de doses de Moderna e 15 milhões de doses de Johnson &
Johnson.31

O resumo final dos dados do ensaio clínico de seis meses da Pfizer - o
documento que a Pfizer submeteu ao FDA para obter a aprovação - revelou
um ponto-chave de dados que deveria ter eliminado aquela intervenção para
sempre. Muito mais pessoas morreram no grupo da vacina do que no grupo
do placebo durante os testes clínicos da Pfizer. O fato de que a FDA, no
entanto, concedeu a aprovação total da Pfizer, e que a comunidade médica
abraçou e prescreveu esta intervenção para seus pacientes, é um testemunho
eloqüente da resistência até mesmo dos produtos mais mortais e ineficazes e
do poder de tirar o fôlego da indústria farmacêutica e de seu governo
aliados para controlar a narrativa por meio de reguladores cativos, médicos
complacentes e manipulação da mídia, e para dominar o senso comum
fundamental de grande parte da humanidade.

O teste da vacina Pfizer oferece uma lição sobre os perigos de ignorar a
“mortalidade por todas as causas” como o parâmetro de avaliação final para
a aprovação da vacina. Mas antes de falarmos sobre “mortalidade por todas
as causas”, vamos examinar as evidências que convenceram a FDA a
conceder a licença à Pfizer.



Chicanice Matemática: Risco Relativo vs. Risco Absoluto

Na próxima página, está a tabela S4 da Pfizer, que resume os dados de
óbitos do ensaio clínico de seis meses da Pfizer. Este foi o relatório final da
Pfizer ao FDA; o estudo até então não era cego e encerrado.32 Como
qualquer um pode ver, a Pfizer ganhou a aprovação do FDA, apesar da
demonstração bastante patética de que sua vacina pode prevenir uma morte
de COVID em cada 22.000 vacinados.

Então, como a Pfizer transformou seu registro inexpressivo de eliminação
de uma única fatalidade de COVID entre 22.000 indivíduos vacinados em
uma história de sucesso de US $ 5 bilhões / ano? Enganando o público com
uma medida enganosa chamada risco relativo, em vez da medida presuntiva
e muito mais útil de risco absoluto.

A tabela mostra que durante o ensaio de seis meses, duas pessoas no grupo
de placebo totalizando aproximadamente 22.000 e apenas uma no grupo de
vacina de tamanho semelhante morreram de COVID. Acredite ou não, esse
dado é a fonte da afirmação da Pfizer de que a vacina é 100% eficaz contra
a morte. Uma vez que apenas uma pessoa morreu de COVID no grupo da
vacina e duas morreram no grupo do placebo, a Pfizer pode representar
tecnicamente que a vacina é uma melhoria de 100 por cento em relação ao
placebo. Afinal, o número “2” é 100 por cento maior do que o número “1”,
certo? A mídia piscou para esse canard, noticiosamente relatando a
afirmação extraordinária de 100% de eficácia da Pfizer. Pelo menos alguns
repórteres devem ter entendido que a maioria dos americanos que ouvisse
essa estatística acreditaria naturalmente que a vacina impediria 100% das
mortes. Uma maneira mais honesta - e útil - de pensar sobre a eficácia da
vacina Pfizer é considerar que 22.000 vacinas devem ser administradas para
salvar uma única vida de COVID. Igualmente preocupante, todo virologista
e especialista em doenças infecciosas sabia que a verdadeira redução no
risco de 1 / 22.000 - ou cerca de 0,01 por cento, como relatou o BMJ - era
insignificante demais para fazer da vacina uma barreira ainda menor contra
a disseminação do COVID. É axiomático que qualquer vacina que não
impeça a transmissão e que poupe apenas 1 em 22.000 da morte por
contágio alvo não tenha capacidade de parar uma pandemia.33 “Como o
ensaio clínico mostrou que as vacinas reduzem o risco absoluto em menos
de 1 por cento (ver: Brown R. e colegas de Waterloo no Canadá), essas



vacinas não podem influenciar as curvas epidêmicas. É matematicamente
impossível ”, explica Peter McCullough. No entanto, o Dr. Fauci continuou
a promover a vacina como a panacéia definitiva.

Toda a justificativa de que Gates e o Dr. Fauci vinham alardeando por um
ano - de que suas vacinas acabariam com a pandemia - agora eram
estilhaços explodidos. No entanto, o Dr. Fauci continuou a afirmar que a
vacinação completa de toda a população era a única maneira de acabar com
a pandemia. Com isso, ele justificou sua insistência para que os americanos
se submetessem à vacinação em massa.

Mas a história fica ainda pior. Como mostra a tabela S4, toda esta pequena
vantagem de prevenir uma única morte COVID em cada 22.000 indivíduos
vacinados (1 / 22.000) é totalmente cancelada por um aumento de cinco
vezes no excesso de paradas cardíacas fatais e insuficiência cardíaca
congestiva em indivíduos vacinados (5 / 22.000) . A Pfizer e seu mágico
regulador, Dr. Fauci, usaram fumaça e espelhos para desviar a atenção do
público desta importante questão de mortalidade por todas as causas.



* A Pfizer relatou cinco mortes adicionais no grupo vacinado antes de
revelar o estudo que a empresa falhou em tabular na Tabela S4.

Todas as causas de mortalidade

“Mortalidade por todas as causas” deve ser a métrica chave para pesar o
valor de qualquer intervenção médica. Essa medida por si só nos diz se os
indivíduos vacinados têm melhores resultados e vidas mais longas do que
os não vacinados. Drogas e vacinas que parecem, à primeira vista, eficazes
contra a doença-alvo podem, em prazos mais longos, desencadear mortes
por causas inesperadas: acidentes, câncer, ataques cardíacos, convulsões,
até mesmo depressão e suicídio - ou de priming patogênico - que cancelam



o benefícios de curto prazo da intervenção. Como veremos nos próximos
dois capítulos, o Dr. Fauci aprendeu, no início de sua carreira, a encontrar
desculpas para abreviar os ensaios clínicos de medicamentos tóxicos a fim
de manter invisíveis as mortalidades de longo prazo e obscurecer as
avaliações gerais de custo / benefício.

Os dados clínicos de seis meses da Pfizer para os testes da vacina COVID
sugeriram que, embora a vacina evitasse uma única morte por COVID-19, o
grupo vacinado sofreu 4 vezes mais ataques cardíacos letais do que o grupo
não vacinado. Em outras palavras, não houve benefício de mortalidade com
as vacinas; para cada vida salva de COVID, havia quatro mortes excessivas
de ataque cardíaco.34 Vinte pessoas morreram de “mortalidade por todas as
causas” entre os 22.000 receptores no grupo da vacina da Pfizer, contra
apenas quatorze no grupo de placebo numericamente comparável. (A Pfizer
ficou evidentemente tão alarmada com o número total de mortes em sua
coorte de vacinas que omitiu cinco delas da tabela S4 e apenas as divulgou
em letras miúdas enterradas no corpo de seu relatório.) Isso significa que
houve 42,8% mais mortes na vacina do que nos grupos de placebo. De
acordo com as diretrizes do FDA, os pesquisadores devem atribuir à
intervenção todos os ferimentos e mortes entre o grupo de estudo durante os
testes clínicos (a vacina), a menos que se prove o contrário.35 Sob esta
regra, o FDA deve presumir que as pessoas que tomam a vacina têm um
risco 42,8% maior de morrer.

Este relatório de segurança de seis meses foi tão contundente que deveria
ter encerrado o caso contra esta vacina, mas funcionários capturados do
FDA deram a Pfizer sua aprovação; o sistema VAERS quebrado e a
corrente principal e a mídia social conspiraram para esconder as evidências
do crime quando americanos vacinados começaram a morrer em massa, e o
CDC implementou seu próprio séquito de maquinações ocultas para
encobrir a carnificina na vida real.

Os casos e mortes nos EUA diminuíram após o início da campanha
nacional de vacinação?

O Dr. Fauci e o lobby das vacinas começaram uma campanha oportunista
de engano, reivindicando crédito por seus jabs quando as mortes de
COVID-19 caíram vertiginosamente em meados de dezembro de 2020, logo
após o início do lançamento da vacina. Mas o primeiro jab da Pfizer atingiu



apenas 27 milhões de americanos (cerca de 8 por cento da população) em 1º
de fevereiro e - de acordo com o CDC - o jab leva pelo menos 60 dias para
fornecer proteção, então as vacinas tiveram pouco ou nada a ver com a
queda. Em meados de abril, apenas 31% dos americanos foram vacinados e,
mesmo em 15 de junho, apenas 48% haviam sido vacinados. A queda em
janeiro foi provavelmente devido à imunidade natural do rebanho - graças à
disseminação de infecções naturais no ano anterior - e ao uso generalizado
de ivermectina e hidroxicloroquina após o depoimento de Pierre Kory no
Senado em 5 de dezembro, 36 e a proliferação de seis clínicas de
telemedicina em todo o país e várias grandes redes de médicos
independentes que iniciaram o tratamento precoce de cerca de um quarto a
um terço de todas as novas infecções em janeiro.

Os americanos não veriam os verdadeiros impactos das vacinas na
mortalidade norte-americana até o verão. Mas vejamos, por um momento, o
que aconteceu em outros países com implementações mais rápidas,
reguladores menos astutos e coleta de dados e relatórios mais escrupulosos.

Bancos de dados internacionais: a infecção aumenta após as vacinas
COVID

Praticamente todos os países que implementaram campanhas de vacinas
COVID-19 rápidas e agressivas experimentaram picos dramáticos nas
infecções por COVID. Esta documentação de suscetibilidade aumentada a
COVID entre populações altamente vacinadas sugere o início da temida
iniciação patogênica nos meses após a vacinação em massa.37



Gibraltar

A nação mais vacinada do mundo, Gibraltar, inoculou agressivamente seus
34.000 habitantes, alcançando uma cobertura de 115 por cento (as
autoridades também vacinaram turistas espanhóis) em julho de 2021. Em
dezembro de 2020, antes do lançamento da vacina, a agência de saúde de
Gibraltar teve apenas 1.040 casos confirmados e cinco mortes por COVID-
19. Após a blitz de vacinação, o número de novas infecções aumentou cinco
vezes - para 5.314 - e o número de mortes aumentou dezenove vezes.38

Malta

Malta, outro dos campeões de vacinas da Europa, administrou 800.000
doses aos seus 500.000 habitantes, alcançando uma cobertura vacinal de
quase 84% em seis meses. Mas a partir de julho de 2021, a epidemia e as
fatalidades aumentaram, obrigando as autoridades a impor novas restrições
e a admitir que a vacinação não pode proteger a população da COVID.39

Islândia

Em julho de 2021, a Islândia vacinou 80% de seus 360.000 habitantes com
uma vacina e 75% com duas. Mas em meados de julho, as novas infecções
diárias aumentaram de cerca de dez para cerca de 120 antes de se
estabilizarem a uma taxa mais alta do que no período pré-vacinação. Essa
recorrência repentina convenceu o epidemiologista chefe da Islândia,
Þórólfur Guðnason, da impossibilidade de obter imunidade coletiva por
meio da vacinação.40 “É um mito”, declarou publicamente. “Na Islândia, as
pessoas não acreditam mais na imunidade coletiva”, de acordo com o
oncologista e estatístico Dr. Gérard Delépine.41

Bélgica

Em junho de 2021, a Bélgica havia vacinado quase 75% de sua população
de 11,5 milhões com uma vacina e 65% com duas. No entanto, no final de
junho de 2021, as novas infecções diárias aumentaram de menos de 500
para quase 2.000. As autoridades de saúde belgas reconheceram que as
vacinas atuais não podem parar o COVID, nem proteger os cidadãos
belgas.42

Singapura



Cingapura vacinou quase 80 por cento da população de 5.703.600 com pelo
menos uma dose até o final de julho de 2021. Mas, no final de agosto, o
país enfrentou uma retomada exponencial da epidemia. Os casos diários
aumentaram de cerca de dez em junho para mais de 150 no final de julho e
1.246 casos em 24 de setembro. 43

no Reino Unido.

Em julho de 2021, o Reino Unido inoculou mais de 70% de seus 67 milhões
de britânicos com uma dose e 59% com ambas. No entanto, em meados de
julho, a Grã-Bretanha estava sofrendo 60.000 novos casos por dia.44 Diante
de picos virais recordes, o principal vacinologista da Grã-Bretanha, Andrew
Pollard, líder do Oxford Vaccine Group, reconheceu perante o Parlamento:
a imunidade coletiva por meio da vacinação é um mito.45

Ainda mais preocupante, os dados britânicos compilados por Will Jones
para o Daily Skeptic de agosto de 2020 mostram uma EFICÁCIA DE
VACINA NEGATIVA de -53 por cento para a faixa etária acima de 40 anos.
As infecções relatadas são mais altas nos vacinados duplamente. Isso
significa que os indivíduos totalmente vacinados dessa faixa etária tiveram
uma taxa de infecção relatada 53 por cento MAIOR do que os não
vacinados naquele mês. Em vez de prevenir casos, a vacina pode estar
aumentando a transmissão. Esse número desproporcional de pessoas
vacinadas que parecem adoecer e morrer sugere fortemente que o mundo
está começando a ver a expressão prevista de priming patogênico.46

Israel

Israel, campeão da injeção da Pfizer e pioneiro dos mandatos draconianos
de vacinação em massa, inoculou 70 por cento de seus nove milhões de
pessoas com pelo menos uma injeção, e quase 90 por cento das pessoas em
risco com duas, em junho de 2021. Israel, que antes se gabava de ser o
modelo para a eficiência implacável da vacina, agora é o modelo global
para o fracasso da vacina.47

A epidemia se recuperou em Israel mais forte do que nunca em julho, com
um recorde nacional de 11.000 novos casos registrados em um único dia
(14 de setembro de 2021), superando em quase 50 por cento os picos
anteriores em janeiro de 2021 durante o surto após as primeiras injeções da
Pfizer .48



Em 1º de agosto de 2021, o diretor dos Serviços de Saúde Pública de Israel,
Dr. Sharon Alroy-Preis, anunciou que metade de todas as infecções por
COVID-19 estavam entre as vacinadas totalmente. Sinais de doenças mais
sérias entre os totalmente vacinados também estão surgindo, disse ela,
particularmente em pessoas com mais de 60 anos. 49

68 nações e 3.000 condados dos EUA

Um estudo de 3 de outubro de 2021 por cientistas da Escola de Saúde
Pública TH Chan de Harvard comparou as taxas de vacinação para 68
nações e 2.947 condados em toda a América em 21 de setembro, e
comparou-as aos casos de COVID-19 por um milhão de pessoas. O
relatório conclui que as nações e condados com taxas de vacinação mais
altas não têm casos de Sars-CoV-2 per capita mais baixos.50 , 51

Priming patogênico? As vacinas COVID estão vinculadas ao aumento de
mortes e hospitalizações

Em agosto de 2021, o Dr. Fauci, o CDC e os funcionários da Casa Branca
estavam relutantemente admitindo que a vacinação não interromperia a
doença nem a transmissão, mas, mesmo assim, disseram aos americanos
que a injeção iria, em qualquer caso, protegê-los contra as formas graves da
doença ou morte. (Vale a pena mencionar que o HCQ e a ivermectina
poderiam ter alcançado esse mesmo objetivo por uma pequena fração de
seu preço.) O Dr. Fauci e o presidente Biden, presumivelmente com a
sugestão do Dr. Fauci, disseram aos americanos que 98% dos casos graves,
hospitalizações e mortes ocorreram entre os não vacinados. Isso também era
mentira. Dados do mundo real de nações com altas taxas de injeção de
COVID mostram o inverso completo dessa narrativa; a retomada das
infecções em todos esses países acompanhou uma explosão de internações,
casos graves e mortes entre os vacinados! Mortalidades em todo o mundo,
de fato, rastrearam os resultados dos testes clínicos mortais da Pfizer, com
os vacinados morrendo em maior número do que os não vacinados. Esses
dados cimentaram as suspeitas de que o temido fenômeno do priming
patogênico chegou e agora está causando estragos.

Gibraltar

Após o lançamento de uma vacina pioneira, recorde mundial, Gibraltar viu
um aumento imediato no número de mortes, sofrendo 2.853 mortes por



milhão de habitantes, um recorde europeu de mortalidade per capita.
Durante os primeiros dias do lançamento - que começou com os idosos -
cerca de 84 idosos morreram imediatamente após a vacinação. Em estado
de choque, o governador geral de Gibraltar disse que foi a maior
mortalidade já sofrida no país, superando até mesmo as sofridas durante a
Segunda Guerra Mundial.

Inglaterra

Durante um período de sete meses anterior a outubro de 2021, cerca de 60
por cento dos 2.542 britânicos que morreram de COVID foram vacinados
duas vezes. Das pessoas hospitalizadas no Reino Unido por COVID nos
últimos sete meses, 157.000 foram duplamente vacinadas.52 Houve mais
mortes per capita entre os vacinados “totalmente” do que entre os não
vacinados.53 O último relatório do Office for National Statistics do governo
do Reino Unido sobre as taxas de mortalidade por status de vacinação
COVID mostra que para a taxa de mortalidade ajustada por idade, a taxa de
mortalidade em outubro de 2021 era maior entre os vacinados do que entre
os não vacinados.54

País de Gales

De acordo com dados de outubro de 2021 de autoridades de saúde pública
no País de Gales, Reino Unido, os indivíduos vacinados foram responsáveis
por 87% de todas as novas hospitalizações por COVID.55 Apenas 80 por
cento dos galeses foram totalmente vacinados. Em outras palavras, apenas
13 por cento dos casos graves que exigiram uma viagem ao hospital não
foram vacinados, sugerindo que aqueles que tomaram a vacina
experimental são mais propensos a experimentar reações adversas e serem
hospitalizados por COVID-19.

Escócia

Na Escócia, os dados oficiais sobre hospitalizações e mortes em outubro de
2021 mostraram que 87% dos que morreram de COVID-19 na terceira onda
que começou no início de julho foram vacinados. Apenas 70 por cento dos
escoceses estavam, na época, totalmente vacinados.56

Israel



Em Israel, um aumento nas hospitalizações acompanhou a feroz retomada
da epidemia. Os vacinados representaram a maioria dos internados. No final
de julho, cerca de 71 por cento dos 118 israelenses em estado grave e crítico
estavam totalmente vacinados! Esta proporção de pessoas gravemente
doentes vacinadas é muito maior do que a proporção de pessoas totalmente
vacinadas: 61 por cento. De acordo com o relatório oficial de Israel, as
mortes em agosto foram mais frequentes entre os pacientes totalmente
vacinados (679) do que entre os não vacinados (390), desmentindo as
alegações oficiais de um efeito protetor da vacina contra a morte. Em 5 de
agosto de 2021, o Dr. Kobi Haviv, diretor do Hospital Herzog em
Jerusalém, relatou no Channel 13 News que 95 por cento dos pacientes com
COVID-19 gravemente enfermos estão totalmente vacinados, e que os
israelenses vacinados representam 85 a 90 por cento dos Hospitalizações
relacionadas ao COVID em geral.57 Enquanto a população duplamente
vacinada sobrecarregava os hospitais israelenses, o governo anunciou em
agosto um novo plano para lidar com sua “pandemia de vacinados”. Israel
disse que vai “atualizar” sua definição de “vacinação completa” para exigir
três, ou até quatro, injeções. “Estamos atualizando o que significa ser
vacinado”, disse o czar do COVID de Israel, Salman Zarka.

Vermont

Vermont é o estado mais vacinado da América. Em 10 de outubro de 2021,
com 86 por cento de seus cidadãos totalmente vacinados (de acordo com
COVID Dashboard), os funcionários de Vermont, no entanto, relataram a
maior taxa de infecções de todos os tempos - e revelaram que mais de três
quartos das mortes de COVID-19 em setembro de Vermont ocorreram no
“Totalmente vacinado.” Os não vacinados foram responsáveis por apenas
oito das 33 mortes por vírus do estado naquele mês, e as autoridades se
recusaram a revelar se os oito foram parcialmente vacinados. Um porta-voz
do departamento explicou ao Lifesite News que os casos reveladores podem
refletir a eficácia da vacina em queda, já que aqueles que morreram estavam
provavelmente “entre os primeiros a serem vacinados”. Conforme as
hospitalizações se aproximavam do pico da pandemia, setembro se tornou o
segundo mês mais letal em Vermont durante a pandemia, de acordo com a
Associated Press.

Cape Cod



Em minha própria cidade natal em Cape Cod, Massachusetts, uma
investigação do CDC de um surto no Condado de Barnstable, entre 6 de
julho a 25 de julho, encontrou 74 por cento das pessoas que receberam um
diagnóstico de COVID-19 e 80 por cento das hospitalizações estavam entre
os totalmente vacinado.58 O ressurgimento do COVID e o aumento
crescente dos casos de avanço têm atormentado a maior parte da Nova
Inglaterra fortemente vacinada, incluindo Massachusetts, que tem uma taxa
de vacinação quase tão perfeita quanto a de Vermont. Os casos de COVID-
19 foram mais de quatro vezes maiores no Bay State em setembro de 2021
em comparação com setembro anterior. Metade das mortes ocorreu entre os
totalmente espetados e com um número desconhecido entre os parcialmente
vaxxados.









A falha da vacina COVID da Nova Inglaterra reflete uma tendência
nacional alarmante. Um relatório de setembro do Departamento de Defesa
dos Estados Unidos revelou que 71 por cento dos casos recentes de pessoas
hospitalizadas por COVID-19 no final de agosto foram totalmente
vacinados. O DOD não explicou quantos dos restantes foram parcialmente
vacinados.

Os críticos sugerem que o aumento chocante e previsível na morte de
COVID após a vacinação é evidência de priming patogênico há muito
temido. As autoridades não ofereceram nenhuma outra explicação
convincente sobre o motivo pelo qual a vacina precipita de forma
consistente ferimentos e mortes desproporcionais entre os injetados. Não é
minha intenção resolver este mistério aqui. Em vez disso, estou
compartilhando os gráficos anteriores porque as tendências de dados que
eles ilustram contrastam dramaticamente com as narrativas oficiais. Por
esse motivo, você não verá reportagens sobre esse fenômeno alarmante na
grande mídia. O Centro de Recursos do Coronavírus da Universidade Johns
Hopkins reuniu os dados para esses gráficos. Johns Hopkins é uma coluna
de suporte central da medicina tradicional e um promotor agressivo das
vacinas COVID em particular. Johns Hopkins recebeu dezenas de milhões
de dólares da Fundação Bill & Melinda Gates e mais de um bilhão de
dólares do NIAID e NIH de Tony Fauci.59 , 60 Os dados da Johns Hopkins,
no entanto, demonstram claramente que as mortes por COVID geralmente
aumentam drasticamente em muitos países, imediatamente após a vacinação
em massa. O grupo de médicos sul-africanos PANDA reuniu os dados da
Johns Hopkins para cada nação em um vídeo de fácil visualização.61 Os
gráficos da PANDA ilustram essa assustadora “zona morta” que se seguiu
imediatamente às iniciativas de vacinação na maioria das nações do mundo.

Nos EUA, as vacinas COVID causaram mortes recordes

Apesar dos esforços do CDC para esconder a carnificina nos EUA, até
mesmo o sistema VAERS disfuncional registrou ondas sem precedentes de
mortes documentadas após as vacinas COVID.

Em 1976, os reguladores dos EUA retiraram a vacina contra a gripe suína
depois de estar associada a 25 mortes.62 Em contraste, entre 14 de
dezembro de 2020 e 1 de outubro de 2021, médicos americanos e famílias
enlutadas relataram mais de 16.000 mortes e um total de 778.685 lesões no



Sistema de Notificação de Eventos Adversos de Vacinas (VAERS) após a
vacinação COVID.63 , 64 Os locais de vigilância europeus registraram
40.000 mortes e 2,2 milhões de reações adversas. Devido à subestimação
crônica do VAERS e seu sistema irmão europeu, esses números são quase
certamente apenas uma fração dos ferimentos verdadeiros. Para ilustrar
como este dano e morte são sem precedentes, olhe para este efeito de “taco
de hóquei” no gráfico do próprio CDC da história de 30 anos de mortes
relatadas ao VAERS por todas as vacinas.

Os profissionais de saúde administraram muitos bilhões de vacinas durante
os últimos trinta e dois anos, mas em apenas oito meses as vacinas COVID
feriram e mataram muito mais americanos do que todas as outras vacinas
combinadas ao longo de três décadas. Os dados do VAERS mostram os
grandes picos - 69,84 por cento 65 - das mortes ocorridas durante as duas
semanas após a vacinação, 39,48 por cento nas 24 horas após as injeções.66
De acordo com os dados de mortalidade do CDC, uma vacina COVID tem
98 vezes mais probabilidade de matar do que uma vacina contra a gripe.67



Outros bancos de dados, não surpreendentemente, produziram projeções
muito mais altas de mortes por vacinas COVID do que VAERS.

Um recente estudo revisado por pares no jornal Toxicology Reports de alta
gravidade da Elsevier descobriu que as vacinas COVID-19 matam mais
pessoas em cada faixa etária do que salvam. De acordo com esse estudo, o
“melhor cenário” é cinco vezes o número de mortes atribuíveis a cada
vacinação versus aquelas atribuíveis a COVID-19 no grupo demográfico
mais vulnerável com mais de 65 anos.68

Da mesma forma, uma análise de setembro de 2021 por uma equipe de
cientistas e matemáticos proeminentes convocada pelo empresário do Vale
do Silício Steve Kirsch - de meia dúzia de bancos de dados de população e
sistemas de vigilância, incluindo VAERS - usando oito métodos
independentes diferentes, atribui 150.000 mortes a vacinas COVID nos
Estados Unidos Estados desde janeiro de 2020. Kirsch ofereceu uma
recompensa de um milhão de dólares para quem encontrar um erro neste
cálculo.69 , 70 O estudo de Kirsch, que descobriu que as vacinas matam
mais pessoas do que salvam em todas as faixas etárias, foi consistente com
o ensaio clínico de seis meses da Pfizer que descobriu que as pessoas que
tomaram a vacina tinham maior probabilidade de morrer do que as pessoas
que não tomaram a vacina (houve um total de vinte mortes nas pessoas que
tomaram a vacina vs. catorze mortes nas pessoas que não tomaram a
vacina).71

Em outro esforço para calcular o excesso de mortes por vacinação de um
banco de dados não VAERS, o advogado Thomas Renz, de Ohio, usou o
banco de dados do Medicare (Centros de Serviços Medicare e Medicaid)
para calcular que houve 48.465 mortes entre beneficiários do Medicare /
Medicaid em quatorze anos dias de uma primeira ou segunda dose de uma
vacina COVID-19.72 , 73 Há cerca de 59,4 milhões de americanos cobertos
pelo Medicare, representando apenas 18,1% da população, portanto, esses
números surpreendentes são mais ou menos comparáveis à estimativa de
Steve Kirsch de 150.000 para toda a população.

Como o CDC escondeu a onda de mortes por vacinas

De acordo com o Dr. Fauci, os Centros de Controle e Prevenção de
Doenças, a Casa Branca e a maioria da mídia tradicional, agora temos uma



“pandemia de não vacinados”, 74 com 95 por cento a 99 por cento das
hospitalizações e mortes relacionadas com COVID sendo atribuídas aos não
vacinados. Como mencionei acima, essas estimativas são produto de um
engano sistemático do público - e provavelmente do presidente - pelos
principais reguladores da América. Então, como o CDC enganou o
presidente Biden?

Uma das decepções ousadas do CDC é ocultar a mortalidade da vacina nos
dados dos EUA contando todas as pessoas como “não vacinadas”, a menos
que suas mortes ocorram mais de duas semanas APÓS a segunda vacina.75
(Ironicamente, o CDC reduz essa fraude contando muitas dessas mortes por
vacinas como mortes por COVID.) Desta forma, o CDC captura aquela
onda de mortes que ocorre após a vacinação e atribui todas elas como “não
vacinados”. Esta é apenas uma das muitas chicanas estatísticas que o CDC
emprega para esconder os ferimentos da vacina e para atiçar o medo
público do COVID.

O CDC utilizou um latão ainda mais forte para apoiar a afirmação do
presidente Joe Biden de que 98 por cento das hospitalizações e mortes por
vacinas ocorreram entre os não vacinados. Em uma declaração de vídeo em
5 de agosto, a diretora do CDC, Dra. Rochelle Walensky, inadvertidamente
revelou o truque principal da agência para fabricar essa estatística.
Walensky timidamente admitiu que o CDC incluiu dados de hospitalização
e mortalidade de janeiro a junho de 2021 em seu cálculo.76 A grande
maioria da população dos Estados Unidos, é claro, não foi vacinada durante
esse período, então faz sentido que quase todas as hospitalizações seriam,
portanto, apenas entre os não vacinados. Simplesmente porque quase não
havia americanos vacinados durante esse período! Em 1º de janeiro, apenas
0,4 por cento da população dos EUA havia recebido uma injeção
COVID.77 Em meados de abril, cerca de 37 por cento haviam recebido
uma ou mais injeções 78 e em 15 de junho, apenas 43,34 por cento estavam
totalmente vacinados.79 Usar esses dados era, portanto, uma fraude
bastante flagrante. Claro, o CDC nunca deixou transparecer que estava
impingindo dados de oito meses aos americanos, permitindo-nos, em vez
disso, acreditar que essas eram as taxas de hospitalização atuais em agosto.
Para agravar esse flimflam, o CDC perpetuou uma agitação ainda mais
audaciosa. O CDC omitiu os dados atuais (em agosto) relacionados às
hospitalizações da variante Delta, que desproporcionalmente hospitalizou



indivíduos vacinados em outros países para os quais temos dados mais
confiáveis.

A promoção desse bunko estatístico pelo CDC era obviamente enganosa.
Supondo que o presidente Biden não estava mentindo deliberadamente para
o povo americano, é claro que o CDC estava mentindo para o presidente
Biden e o usando para enganar o resto de nós.

Vacinas COVID - Outras Lesões

Apesar dos obstáculos para relatar, o VAERS registrou quase 800.000
feridos nos 9 meses e meio entre 14 de dezembro de 2020 e outubro de
2021, com 112.000 classificados como “graves”. A Pfizer não relatou
vários ferimentos graves - curtos para a morte - ou enganosamente não
enfatizou sua gravidade, durante os ensaios clínicos, incluindo dano
neurológico, trombocitopenia, coágulos sanguíneos, derrames, embolias,
aneurismas, miocardite, paralisia de Bell, síndrome de Guillain-Barré,
falência de órgãos, amputação, cegueira, paralisia, zumbido e danos
menstruais. Mais de 30.000 mulheres no Reino Unido 80 e 6.000 nos
Estados Unidos reclamaram do último.81

Em 28 de setembro, um jornal científico, JAMA Neurology, relatou uma
nova série de casos de trombose do seio venoso cerebral (CVST) ligada às
vacinas COVID-19, 82 confirmando a gravidade da reação e a alta taxa de
mortalidade associada, e outro jornal confirmou a retomada da hepatite C
em um paciente relacionado à injeção.83

O número e a diversidade desses ferimentos graves provavelmente
continuam a ser dramaticamente subnotificados. Steve Kirsch investigou
vários grandes enganos que a Pfizer usou para esconder ferimentos ao
grupo da vacina durante seu ensaio clínico. Sabemos, por exemplo, pela
coragem de Maddie e dos seus pais, que Maddie de Garay, uma jovem de
14 anos que participou no ensaio da Pfizer, sofreu graves lesões
neurológicas incluindo convulsões e paralisia permanente. No entanto, a
Pfizer informou apenas que Maddie sofreu uma dor de estômago.

A vacina da Pfizer só ganhou autorização de emergência para uso em
crianças porque a Pfizer manipulou os dados do ensaio e cometeu crimes
graves, como esconder o ferimento de Maddie de Garay.



Dado que Maddie era apenas um dos 2.300 adolescentes no julgamento da
Pfizer, seu ferimento foi potencialmente muito significativo. Ao extrapolar
uma taxa de um em 2.300 ferimentos para os 86 milhões de adolescentes
que a Pfizer e o Dr. Fauci têm como alvo para vacinação, pode-se esperar
que cerca de 36.000 desses ferimentos potencialmente debilitantes se
desenvolvam em todo o país. Embora COVID possa matar pessoas idosas,
84 a vacina, no caso de Maddie, mostra que também mata e prejudica os
jovens.

Os dados clínicos da Pfizer previram miocardite potencialmente fatal em
um em cada 318 adolescentes. Os dados pós-comercialização confirmam
taxas astronomicamente altas de lesões de miocardite. Em 1º de outubro de
2021, uma equipe de pesquisadores médicos e estatísticos descobriram que
as taxas de miocardite relatadas no VAERS eram significativamente
maiores em adolescentes do que a Pfizer havia relatado em seus dados
clínicos.

De acordo com o Sistema de Notificação de Eventos Adversos de Vacinas,
houve 7.537 casos de miocardite e pericardite relatados após vacinas
COVID, 85 com 5.602 casos atribuídos à Pfizer.86 Cerca de 476 dessas
notificações ocorreram em crianças de 12 a 17 anos.87

De acordo com um artigo da Current Trends in Cardiology, “Em oito
semanas da oferta pública de produtos COVID-19 para a faixa etária de 12-
15 anos, encontramos 19 vezes o número esperado de casos de miocardite
nos voluntários da vacinação ao longo taxas de miocardite de fundo para
esta faixa etária. ”88 Mas mesmo esses números alarmantes podem
subnotificar lesões de miocardite. Os dados israelenses e os dados dos EUA
apresentados ao comitê consultivo do CDC em 23 de junho de 2021
constataram de forma semelhante que a taxa de casos relatados de
miocardite em adolescentes vacinados de 12 a 17 anos é pelo menos 25
vezes maior do que o esperado e cinquenta vezes maior do que o taxa
relatada em homens vacinados com mais de 65 anos.

Esses números surpreendentes significam que a miocardite está longe de ser
um efeito colateral “raro”, como o Dr. Fauci e a Pfizer gostam de afirmar.
Nem é inofensivo. Um estudo recente sugere que a miocardite está
associada a uma mortalidade de 50 por cento em cinco anos.89 Um



adolescente tinha efetivamente risco zero de morrer de COVID e um risco
substancial de morte por vacinação.

Em outubro de 2021, Suécia, Dinamarca e Finlândia anunciaram que
interromperão o uso da vacina COVID da Moderna para crianças menores
de 18 anos, após aumento de relatos de doenças inflamatórias como
miocardite e pericardite.90 , 91 Naquela mesma semana, a Islândia baniu
completamente o jab de Moderna devido ao risco de inflamação do coração.

Além disso, os dados do VAERS também podem apresentar uma
subnotificação dramática de miocardite e outras lesões.

Pouco antes de publicar este livro, no final de outubro de 2021, o FDA fez
uma admissão extraordinária em uma carta à Pfizer 92 para explicar a
subnotificação crônica de lesões e mortes causadas por vacinas graves, mas
comuns. A FDA, finalmente, admitiu que o VAERS é inútil para detectar
lesões de vacinas.

Determinamos que uma análise de eventos adversos pós-comercialização
espontâneos [relatórios VAERS] relatados na seção 505 (k) (1) do FDCA
[Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos] não será
suficiente para avaliar riscos graves conhecidos de miocardite e pericardite
e identificar um risco sério inesperado de miocardite subclínica. Além
disso, o novo sistema de farmacovigilância que o FDA deve estabelecer de
acordo com a seção 505(k)(3) do FDCA não será suficiente para avaliar
esse risco grave.

Na melhor das hipóteses, esta carta é um reconhecimento chocante de que
os reguladores não têm como avaliar se suas vacinas estão matando e
ferindo mais humanos do que ajudando. Em qualquer ambiente regulatório
racional, a admissão alarmante do FDA exigiria uma cessação instantânea
do lançamento da vacina.

Apenas o Dr. Anthony Fauci pode responder à pergunta: “Por que - dada a
confissão surpreendente da FDA de que a América não tem um sistema de
vigilância funcional - o HHS não interrompeu imediatamente o lançamento
da vacina COVID?” A resposta, claro, é que o Dr. Fauci sabe que a mídia
comprada, com morte cerebral e cientificamente analfabeta nunca o forçará
a responder a essa pergunta.



Vacinas Minguantes

As preocupações agravadas com a confissão da FDA de que os americanos
não têm como avaliar os riscos das vacinas COVID é a prova incontestável
de que a eficácia da vacina COVID cai precipitadamente quase
imediatamente após a vacinação.

A Pfizer e a FDA podem ter optado por encerrar o ensaio clínico da
empresa depois de seis meses (o plano opcional era um ensaio de três anos
terminando em dezembro de 2023), depois de perceber que a vacina estava
causando danos significativos e que sua eficácia em declínio rápido faria
um a análise de custo / benefício não é suportável se o estudo continuar. Em
outras palavras, o eixo da lesão quase imediatamente cruza o eixo dos
benefícios.

Um estudo de 3 de outubro de 2021 publicado no jornal BioRxiv por
cientistas da Universidade de Stanford e Emory sugere que os níveis de
anticorpos gerados pela vacina Pfizer-BioNTech podem sofrer uma redução
de dez vezes sete meses após a segunda vacinação.93 Os cientistas alertam
que a queda abrupta nos níveis de anticorpos comprometerá a capacidade
do corpo de se defender contra o COVID-19 se o indivíduo for exposto ao
COVID.

Um segundo estudo publicado na mesma semana confirma que a proteção
imunológica oferecida por duas doses da vacina COVID-19 da Pfizer
diminui após apenas dois meses!94

Outro estudo financiado pelo governo em outubro confirma o declínio na
eficácia da vacina na Inglaterra 95 descobrindo que a redução na
transmissão “diminuiu ao longo do tempo desde a segunda vacinação, para
Delta atingindo níveis semelhantes para indivíduos não vacinados em 12
semanas para [a vacina AstraZeneca] e atenuando substancialmente para
[Pfizer].” Em outras palavras, em apenas três meses, a AstraZeneca não fez
nada para prevenir a transmissão, e a Pfizer não estava melhor.96

O estudo publicado no The Lancet confirma que a eficácia da vacina contra
a infecção desaparece tão rápido que se torna efêmera. O estudo intensivo
envolveu 3.436.957 clientes da Kaiser Permanente Southern California e
comparou infecções e internações hospitalares relacionadas ao COVID-19



de pessoas totalmente vacinadas para não vacinadas com mais de 12 anos
de idade por até seis meses.97

Os pesquisadores descobriram que a eficácia da vacina contra a infecção
caiu de 88 por cento durante o primeiro mês após a vacinação dupla para 47
por cento após cinco meses. Os pesquisadores descobriram que a eficácia
da vacina contra a infecção por Delta foi de 93 por cento durante o primeiro
mês após a vacinação dupla, mas caiu para 53 por cento após quatro
meses.98

Essa informação deve aborrecer todo médico que já aplicou um desses jabs
em um paciente de confiança. Isso significa que esses produtos não
conferem benefícios aos indivíduos ou à sociedade e seus custos de longo
prazo são agourentos e amplamente desconhecidos. Como que isso foi
acontecer?

Vacinar crianças é antiético

Nossa náusea coletiva só pode aumentar quando perguntamos: Por que
estamos vacinando crianças? O modelo de Kirsch estima que 600 crianças
já morreram devido às vacinas COVID em setembro de 2021. Um estudo
recente do Lancet mostra que uma criança saudável tem risco zero de
COVID, sugerindo que a maioria dessas crianças está morrendo
desnecessariamente.99 Cerca de 86 por cento das crianças sofreram uma
reação adversa à vacina Pfizer COVID em ensaios clínicos. E uma em cada
nove crianças sofreu uma reação grave grave o suficiente para deixá-los
incapazes de realizar as atividades diárias. Como podemos então justificar o
fato de forçarmos uma criança saudável a tomar uma vacina que certamente
ferirá muitas e matará algumas, ao mesmo tempo que não traz benefícios?
“Como alguém pode considerar ético”, pergunta Kirsch, “colocar uma
criança em risco, com o pretexto de que isso pode proteger um adulto?
Mostre-me qualquer adulto que pense que isso está bem, e eu lhe mostrarei
um monstro! ”

As vacinas COVID-19 causaram parada cardíaca, cegueira e paralisia em
crianças americanas. O Serviço de Saúde Britânico relata que as chamadas
de emergência para parada cardíaca estão em um ponto mais alto desde que
o governo começou a oferecer aos adolescentes a vacina COVID-19. As
vacinas COVID não protegem as crianças da hospitalização ou morte



associada ao COVID-19 porque crianças saudáveis não estão sendo
hospitalizadas ou morrendo com COVID-19 [estatísticas do NHS]. As
crianças não ganharão nada com a vacina porque as vacinas não previnem a
infecção ou transmissão, como em três estudos recentes publicados pelo
CDC, governo do Reino Unido e Universidade de Oxford. Não há
evidências de que as vacinas tenham evitado a morte de uma única criança.



Estatísticas preocupantes do Office for National Statistics (ONS) da Grã-
Bretanha confirmam o esperado: as mortes entre adolescentes durante o
verão de 2021 aumentaram significativamente em relação ao ano anterior,
coincidindo com o lançamento da vacina. De acordo com uma análise de
Will Jones do The Exposé, 100 entre as semanas 23 e 37 em 2021 -
simultaneamente com o lançamento da vacina - houve 252 mortes entre
jovens de 15 a 19 anos na Inglaterra e País de Gales, em comparação com
162 no mesmo período em 2020, um aumento de noventa, ou 56 por cento -
um número muito alto que merece algum tipo de explicação.

É importante ressaltar que não há aumento semelhante entre crianças mais
novas de um a quatorze anos, uma coorte que não foi vacinada. Em vez
disso, 2020 foi um ano de baixa mortalidade para essa faixa etária. O
COVID não pode ser responsabilizado pelo aumento súbito de mortes entre
jovens de 15 a 19 anos no verão de 2021, já que dados do Escritório de
Estatísticas Nacionais (ONS) mostram que, durante o período, houve
apenas nove mortes com COVID nessa faixa etária . Essa evidência do
mundo real sugere que, durante o verão, as vacinas mataram nove vezes
mais jovens de 15 a 19 anos do que o COVID - oitenta e um contra nove.



“Se não”, pergunta Jones, “quais são as outras explicações possíveis e qual
a probabilidade delas?”

As mortes de adolescentes entre jovens de 15 a 19 anos aumentaram 47 por
cento no Reino Unido desde que começaram a receber a vacina COVID-19,
de acordo com dados oficiais do ONS.101

Uma vez que a vacina quase certamente causa mais mortes e ferimentos em
adolescentes do que COVID-19, vacinando esta faixa etária 102 é altamente
antiético, e qualquer médico que inocula uma criança saudável está
cometendo séria negligência médica.

No entanto, Anthony Fauci está pedindo que as crianças sejam vacinadas
nas escolas sem o consentimento dos pais, apesar de uma montanha de
evidências de que as vacinas COVID-19 estão matando crianças americanas
e não lhes proporcionam nenhum benefício.

Relatórios dos censores da mídia sobre mortes por vacinas

A maioria dos americanos não tem conhecimento de toda essa carnificina
porque as principais empresas de mídia social imediatamente eliminam os
ferimentos relatados por médicos, vítimas e familiares. Os meios de
comunicação como a CNN e o New York Times ignoram o tsunami de
ferimentos e mortes por vacinas, enquanto aumentam por reflexo as mortes
que podem culpar a COVID. Como parte de uma ampla agenda de
propaganda, eles relatam - com aparente alegria - a morte ocasional de
COVID entre os não vacinados. A título ilustrativo, em 10 de setembro de
2021, uma afiliada da ABC em Detroit solicitou histórias em sua página do
Facebook sobre pessoas não vacinadas que morreram de COVID. Em vez
disso, a rede obteve algo que eles não queriam: mais de 230.000 mensagens
contendo histórias comoventes de ferimentos e mortes por vacinas.
Nenhuma dessas comunicações relatava mortes entre os não vacinados. Os
leitores compartilharam a postagem mais de duzentas mil vezes em dez
dias.103

Vacinados são igualmente prováveis de espalhar COVID

A teologia oficial do Dr. Fauci torna os “não vacinados” o bode expiatório
nacional da América, sustentando que eles são mais propensos a espalhar



doenças e, portanto, não devem ser autorizados a participar da vida cívica.
Os dados de várias fontes e estudos retratam uma realidade muito diferente.

Em julho de 2021, o CDC descobriu que indivíduos totalmente vacinados
que contraíram a infecção têm uma carga viral tão alta em suas passagens
nasais quanto indivíduos não vacinados que foram infectados. Isso significa
que os vacinados são tão infecciosos quanto os não vacinados.

Outro estudo da Indonésia apoiou esta observação, observando que os
indivíduos vacinados carregam 251x as cargas virais de Delta e outras
variantes mutantes do que na era pré-vacina. Simplificando, como observou
o Dr. Peter McCullough, cada pessoa vacinada é agora uma espécie de
Maria Tifóide para COVID, espalhando cargas virais concentradas de
mutantes resistentes à vacina para vacinados e não vacinados.104 O CDC
reconhece que os indivíduos vacinados carregam pelo menos tantos germes
COVID em seus narizes quanto os não vacinados.105 O CDC citou essa
revelação para justificar seu mandato de máscara de agosto de 2021.106

Uma investigação de outubro de 2021 pelas autoridades médicas de Israel
de um surto de COVID-19 em uma população altamente vacinada de
trabalhadores de saúde no Centro Médico Meir em Sheba registrou 23,3 por
cento dos pacientes e 10,3 por cento da equipe infectada, apesar de uma
taxa de vacinação de 96,2 por cento entre os indivíduos expostos .107 Além
disso, os pesquisadores registraram várias transmissões entre dois
indivíduos totalmente vacinados, ambos usando máscaras cirúrgicas e, em
um caso, usando PPE completo, incluindo máscara N-95, protetor facial,
jaleco e luvas.108
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CAPÍTULO 2

LUCROS DO PHARMA EM SAÚDE PÚBLICA

“De todas as tiranias, uma tirania exercida sinceramente para o bem de suas
vítimas pode ser a mais opressiva. Seria melhor viver sob o comando de
barões ladrões do que sob o comando de intrometidos morais onipotentes.
A crueldade do barão ladrão pode às vezes adormecer, sua cupidez pode em
algum momento ser saciada; mas aqueles que nos atormentam para o nosso
próprio bem, nos atormentarão sem fim, pois o fazem com a aprovação de
sua própria consciência. ”

-C. S. Lewis

Por cinco décadas, o Dr. Anthony Fauci exerceu um poder formidável para
fortalecer o crescimento explosivo da indústria farmacêutica e sua
influência corrosiva sobre nossas agências reguladoras governamentais e
políticas de saúde pública. Durante sua carreira de cinquenta anos, o Dr.
Fauci alimentou uma complexa rede de emaranhados financeiros entre as
empresas farmacêuticas e o Instituto Nacional de Alergia e Doenças
Infecciosas (NIAID) e seus funcionários, o que transformou o NIAID em
uma subsidiária contínua da indústria farmacêutica. O Dr. Fauci
descaradamente promove seu relacionamento amoroso com a Pharma como
uma parceria público-privada.1

De sua posição no NIAID, o Dr. Fauci usou seu orçamento anual de US $ 6
bilhões 2 alcançar domínio e controle sobre uma longa lista de agências e
órgãos governamentais, incluindo os Centros para Controle e Prevenção de
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Doenças (CDC), a Food and Drug Administration (FDA), agências de
Saúde e Serviços Humanos (HHS), o National Institutes of Health (NIH), o
Pentágono, a Casa Branca, a Organização Mundial da Saúde (OMS), as
organizações das Nações Unidas (ONU) e nos bolsos fundos das Fundações
Clinton e Gates e do The Wellcome Trust da Grã-Bretanha.

Um orçamento anual de subsídio leviatã dá ao Dr. Fauci o poder de
construir e destruir carreiras, enriquecer - ou punir - centros de pesquisa
universitários, manipular periódicos científicos e ditar não apenas o assunto
e os protocolos de estudo, mas também o resultado da pesquisa científica
em todo o globo. Desde 2005, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada
de Defesa (DARPA) canalizou um adicional de US $ 1,7 bilhão 3 no
orçamento anual discricionário do Dr. Fauci para eliminar o financiamento
insuficiente para a pesquisa de armas biológicas, muitas vezes de legalidade
duvidosa. Este financiamento do Pentágono traz o total anual de doações
que o Dr. Fauci dispensa a espantosos US $ 7,7 bilhões - quase o dobro das
doações anuais da Fundação Bill & Melinda Gates. Trabalhando em estreita
colaboração com empresas farmacêuticas e outros grandes financiadores,
incluindo Bill Gates - o maior financiador de vacinas do mundo - Dr. Fauci
tem usado sistematicamente seu incrível poder para desbaratar, intimidar,
silenciar, retirar da licença e arruinar os cientistas cujas pesquisas ameaçam
o paradigma farmacêutico e para recompensar os cientistas que o apóiam. O
Dr. Fauci recompensa a lealdade com sinecuras de prestígio nos principais
comitês do HHS quando eles continuam a promover seus interesses.
Quando os chamados painéis de especialistas independentes licenciam e
recomendam novos produtos farmacêuticos, o controle do Dr. Fauci sobre
esses painéis dá a ele o poder de acelerar seus medicamentos e vacinas de
estimação através dos obstáculos regulatórios, muitas vezes pulando marcos
importantes como testes em animais ou funcionais estudos de segurança
humana.

As estratégias de financiamento do Dr. Fauci evidenciam um viés para
desenvolver e promover medicamentos e vacinas patenteados e para sabotar
e desacreditar medicamentos terapêuticos não patenteados, nutrição,
vitaminas e medicamentos naturais, funcionais e integrativos. Sob sua
supervisão, as empresas farmacêuticas arquitetaram a crise dos opióides e
transformaram os cidadãos americanos na população mais medicada do
mundo.4 Durante seu meio século como Czar da Saúde da América, o Dr.



Fauci desempenhou um papel central na criação de um mundo onde os
americanos paguem os preços mais altos pelos medicamentos 5 e sofrem
piores resultados de saúde em comparação com outros países ricos.6 As
reações adversas a medicamentos estão entre as quatro principais causas de
morte no país, depois do câncer e dos ataques cardíacos.7 , 8 A longevidade
impressionante do Dr. Fauci no NIAID se deve em grande parte ao seu
entusiasmo em promover essa agenda centrada na indústria farmacêutica.

NIAID: uma subsidiária farmacêutica

Sob a gestão do Dr. Fauci, o NIAID se tornou o centro de uma rede de laços
financeiros corruptos com a indústria farmacêutica. O NIAID do Dr. Fauci
parece muito mais uma empresa farmacêutica do que qualquer tipo de
agência para o avanço da ciência.

“Tenho entrevistado cientistas há muito tempo neste país, e deixe-me dizer
uma coisa. Existem dois tipos: aqueles que são servos de Anthony Fauci e
aqueles que são cientistas genuínos. A classe de servos irá refratar qualquer
que seja o último Lysenkoism de Fauci e NIAID. Eles estão protegendo
suas doações ”, diz Celia Farber, cujo artigo de Harper de 2006,“ Fora de
Controle: AIDS e a Destruição da Ciência Médica ”, revelou a cultura de
miséria, corrupção e violência na Divisão de AIDS, movida pela vingança (
DAIDS). “Os últimos [cientistas genuínos] são a minoria. Eles parecem,
soam e se comportam como cientistas. E, em graus variados, todos vivem
em um clima de perseguição econômica e de reputação. Peter Duesberg é
um exemplo muito famoso, mas existem outros. O sistema de vingança de
Fauci tem muitas maneiras de esmagar o impulso científico natural -
questionar e exigir provas. Incrivelmente, por causa do impacto de Fauci
desde 1984, essa tradição foi praticamente extinta nos Estados Unidos.
Todo mundo está com medo. Quantas vezes eu já ouvi essa linha? ”

Ao que tudo indica, Anthony Fauci implementou um sistema de conflitos
disfuncionais e uma cultura transacional que fez do NIAID um apêndice
perfeito da Big Pharma. Simplesmente não há luz do dia entre o NIAID e os
fabricantes de drogas. É impossível dizer onde termina o Pharma e começa
o NIAID. “É como o Ozark”, diz Farber.

Os pesquisadores nos laboratórios do NIAID complementam sua renda com
os honorários que ganham participando dos seminários da Pharma e



instruindo o pessoal da empresa farmacêutica com informações
privilegiadas sobre o progresso da pesquisa de novos medicamentos no
pipeline do NIAID.9 Os subordinados do Dr. Fauci rotineiramente realizam
projetos privados para empresas farmacêuticas em seus laboratórios do
NIAID e assumem contratos de trabalho executando testes clínicos para os
novos medicamentos da Pharma. O jornalista e autor Bruce Nussbaum
relata que é uma prática padrão para os funcionários do Dr. Fauci embolsar
bastante molho do fluxo de negócios para adicionar de 10 a 20 por cento a
seus salários NIAID com esse tipo de trabalho. Funcionários do NIAID
justificam essa prática polêmica argumentando que o influxo de dólares
farmacêuticos fortalece os laboratórios do NIAID e permite que a agência
retenha uma equipe talentosa. O NIAID também deduz 40, 50 ou 60 por
cento do topo desses contratos para despesas gerais, cimentando a parceria
da agência com a indústria.10 Não é nenhuma surpresa que uma
investigação do Escritório de Ética Governamental de 2004 repreendeu o
Dr. Fauci por não conseguir controlar os emaranhados de corrupção entre
seus funcionários e as empresas farmacêuticas.11 , 12 Esse relatório citou o
NIAID por não revisar e resolver possíveis conflitos éticos que afetam dois
terços dos trabalhadores do NIAID que trabalhavam clandestinamente na
indústria privada.

Os investigadores também encontraram 13 que o NIAID não conseguiu
obter a aprovação para 66% das “atividades externas” que o instituto
realizou durante o período de análise. Atividades externas, de acordo com o
NIH, 14 são empreendimentos que “geralmente envolvem [e] a prestação de
um serviço ou função para uma organização externa, com ou sem
pagamento ou outra compensação”. Isso poderia incluir a geração de receita
com uma patente farmacêutica de uma empresa farmacêutica, consultoria
para a indústria, obtenção de participação silenciosa ou acionária com
empresas de biotecnologia ou realização de palestras e seminários pagos. O
estilo de gestão do Dr. Fauci prospera na criação de muitas dessas
oportunidades para sua agência e seus funcionários participarem de
empreendimentos lucrativos com empresas farmacêuticas.

A empresa de desenvolvimento de medicamentos do Dr. Fauci está repleta
de outros conflitos de corrupção. A maioria dos americanos ficaria surpresa
ao saber, por exemplo, que as empresas farmacêuticas costumam pagar
royalties extravagantes ao Dr. Fauci e seus funcionários e ao próprio



NIAID. É assim que funciona o sistema de royalties: em vez de pesquisar as
causas das crescentes epidemias de doenças alérgicas e autoimunes - a
função pela qual os contribuintes americanos pagam seu salário - o dr. Fauci
canaliza a maior parte de seu orçamento de US $ 6 bilhões para a pesquisa e
desenvolvimento de novos medicamentos. Ele geralmente começa o
processo financiando estudos mecanísticos iniciais de moléculas
promissoras nos próprios laboratórios do NIAID antes de distribuir os testes
clínicos para uma rede de garotos mais velhos de cerca de 1.300
investigadores principais (PIs) acadêmicos que conduzem testes em
humanos em centros de pesquisa afiliados à universidade e hospitais de
treinamento, bem como centros de pesquisa estrangeiros. Após esses
pesquisadores financiados pelo NIAID desenvolverem um novo
medicamento em potencial, o NIAID transfere parte ou toda sua parte da
propriedade intelectual para empresas farmacêuticas privadas, por meio do
Escritório de Transferência de Tecnologia do HHS. A Universidade e seus
PIs também podem reivindicar sua parte nos direitos de patentes e royalties,
consolidando a lealdade da medicina acadêmica ao Dr. Fauci.

Assim que o produto chega ao mercado, a empresa farmacêutica paga
royalties - uma forma de propina legalizada - por meio de um esquema
informal que permite à Pharma canalizar seus lucros da venda de
medicamentos para o NIAID e para os funcionários do NIAID que
trabalharam no produto. Sob uma política secreta e não promulgada do
HHS, o Dr. Fauci e seus subordinados do NIAID podem embolsar
pessoalmente até $ 150.000 por ano com medicamentos que ajudaram a
desenvolver às custas dos contribuintes.15 , 16 , 17

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) dos Estados Unidos
é o proprietário nomeado de pelo menos 4.400 patentes. Em 22 de outubro
de 2020, o United States Government Accountability Office (GAO)
publicou um relatório intitulado: BIOMEDICAL RESEARCH: NIH deve
relatar publicamente mais informações sobre o licenciamento de sua
propriedade intelectual. Neste documento, os autores relataram que o NIH
recebeu “até $ 2 bilhões em receita de royalties para o NIH desde 1991,
quando o FDA aprovou o primeiro desses medicamentos. Três licenças
geraram mais de US $ 100 milhões cada para a agência ”.18



No entanto, o Dr. David Martin relatou que os registros de licenciamento do
NIH Office of Technology Transfer 19 sugerem que o NIH foi menos do
que transparente com os investigadores do GAO. Conspicuamente ausentes
do relatório do GAO estão mais de 130 patentes do NIH associadas a
compostos ativos que geram bilhões de dólares em receitas.

As concessões do NIAID resultaram em 2.655 patentes e pedidos de
patentes, dos quais apenas 95 incluem uma atribuição ao Departamento de
Saúde e Serviços Humanos como proprietário.20 O Dr. Fauci atribuiu a
maioria dessas patentes às universidades, tornando assim os beneficiários
comerciais finais totalmente opacos, ao mesmo tempo que vinculava a
lealdade inestimável das escolas de medicina americanas e dos médicos
mais influentes do país ao Dr. Fauci e suas políticas.

Um tanto duvidosamente, um dos maiores detentores de patentes geradas
pelo NIAID é a SIGA Technologies (NASDAQ: SIGA).21 A SIGA
reconhece publicamente uma estreita afiliação com o NIAID, mas o GAO
omite todas as menções à SIGA em seu relatório. O CEO da SIGA, Dr.
Phillip L. Gomez, passou nove anos trabalhando para o Dr. Fauci no NIAID
desenvolvendo os programas de vacina exclusivos do Dr. Fauci para HIV,
SARS, Ebola, Vírus do Nilo Ocidental e Influenza antes de sair para
empreendimentos comerciais. Embora o NIAID tenha desenvolvido
claramente a tecnologia da SIGA, a empresa relata a receita do NIAID, mas
nenhum royalty ou pagamento comercial ao NIH ou a qualquer um de seus
programas.

Oito patentes norte-americanas listam o Dr. Anthony Fauci como inventor.
No entanto, NIAID, NIH e GAO não listam nenhum deles em seus
relatórios de licenciamento ativo, apesar do fato de o Dr. Fauci ter
reconhecido a coleta de royalties de patentes sobre sua “invenção” de
interleucina-2.22

Além disso, o GAO não relatou nenhuma das patentes do NIAID, apesar
das evidências claras de que Gilead Sciences e Janssen Pharmaceuticals
(uma divisão da Johnson & Johnson) geraram mais de US $ 2 bilhões
anuais com vendas diretamente resultantes de tecnologias financiadas pelo
NIAID.23 Faltando no relatório do GAO estão duas patentes do Velcade®
da Janssen que geraram vendas superiores a US $ 2,18 bilhões anuais por
muitos anos. O relatório do GAO também omite qualquer menção às



patentes de Yescarta®, Lumoxiti® ou Kepivance® em violação de 37 USC
§410.10 e 35 USC §202 (a). Pelo menos treze das vinte e uma patentes no
relatório do GAO, incluindo a vacina Moderna do Dr. Fauci, falham
ilegalmente em divulgar o interesse do governo, apesar de seus pedigrees
indiscutíveis do NIH.

Qual é o tamanho da empresa de desenvolvimento de medicamentos do Dr.
Fauci? Desde que o Dr. Fauci chegou ao NIH, a agência gastou
aproximadamente US $ 856,90 bilhões.24 , 25 Entre 2010 e 2016, todos os
medicamentos que obtiveram a aprovação do FDA - 210 medicamentos
diferentes - se originaram, pelo menos em parte, de pesquisas financiadas
pelo NIH.26

Após a aprovação do medicamento, o Dr. Fauci continua a colaborar com
seus parceiros farmacêuticos na promoção, precificação e lucratividade de
seu novo produto. Ao longo das décadas desde que o Dr. Fauci assumiu o
NIAID, a agência formalizou um processo elaborado de negociação contra
os contribuintes dos EUA para permitir que a Pharma extraísse o máximo
de lucros dos medicamentos germinados do NIAID. Com a ajuda do
NIAID, a afortunada empresa farmacêutica conduz o novo medicamento
através da aprovação acelerada do FDA. O CDC então define preços de
varejo obscenos para esses produtos colaborativos em negociações secretas.
Esses acordos amorosos - às custas do contribuinte e do consumidor - e
aprovações aceleradas podem gerar benefícios financeiros diretos para o
NIAID, para os funcionários favoritos do Dr. Fauci e até para o próprio Dr.
Fauci.27

O Dr. Fauci lançou sua carreira permitindo que Burroughs Wellcome (agora
GlaxoSmith-Kline) cobrasse US $ 10.000 anualmente 28 para a
azidotimidina (AZT), um medicamento antirretroviral desenvolvido
exclusivamente pelo NIH e testado e aprovado pelo próprio Dr. Fauci. O Dr.
Fauci sabia que o produto custava à Burroughs Wellcome meros US $ 5 /
dose para ser fabricado.29 Lucro mais alto para os “parceiros” da indústria
geralmente significa pagamentos de royalties mais extravagantes para seus
comparsas do NIAID e do NIH.

Outro medicamento antiviral desenvolvido pela loja do Dr. Fauci, o
remdesivir, fornece um exemplo recente de um esquema similar de geração
de dinheiro da Pharma, facilitado pelo NIAID / NIH. Embora o remdesivir



tenha se mostrado inútil contra o COVID, o Dr. Fauci alterou os protocolos
do estudo para dar ao seu medicamento de estimação a ilusão de eficácia.30
, 31 Apesar da oposição do FDA e da OMS, o Dr. Fauci declarou da Casa
Branca que o remdesivir “será o padrão de atendimento” para a COVID,
garantindo à empresa um grande mercado global. O Dr. Fauci então
negligenciou a fraude de preços da Gilead; a empresa vendeu remdesivir
por $ 3.300– $ 5.000 por dose, durante a pandemia de COVID. As matérias-
primas para fazer o remdesivir custam à Gilead menos de US $ 10.
Medicaid deve, por lei, cobrir todos os medicamentos aprovados pela FDA,
então os contribuintes novamente pagam a conta. Por meio desses
boondoggles, Anthony Fauci se tornou o principal investidor-anjo da
indústria farmacêutica.

O tratamento díspar de tratamentos com medicamentos COVID-19
patenteados e menos caros por agências federais de saúde expõe claramente
a tendência histórica do Dr. Fauci para medicamentos patenteados de alto
custo que favorecem os lucros extravagantes da indústria farmacêutica em
relação à saúde pública.32

Um estudo de 2017 da Emory Corporate Governance and Accountability
Review resume como funcionários federais de saúde pública
comprometidos, como o Dr. Fauci, transformaram NIAID, NIH, CDC e
FDA em máquinas de marketing farmacêutico.33 Os pesquisadores de
Emory pintam os fabricantes de drogas e vacinas como grossos como
ladrões, com funcionários do HHS agindo não como reguladores, mas como
facilitadores, ou talvez pior ainda, [eles são] cúmplices de atividades
questionáveis ou eticamente inadequadas como resultado de serem
conduzidos por motivos egoístas. . . ” De acordo com o Dr. Michael
Carome, ex-funcionário do HHS e diretor do grupo de defesa Public
Citizen, “Em vez de um regulador e uma indústria regulada, agora temos
uma parceria. . . . Essa relação desviou a agência [HHS] de uma perspectiva
de saúde pública para uma perspectiva amigável da indústria ”.34 O Dr.
Fauci é a face humana dessa dinâmica corrupta.

Sob a liderança do Dr. Fauci, as características comerciais dessa parceria
eclipsaram a missão de sua agência de promover a ciência. No NIAID, o
rabo da Pharma agora abana o cão da saúde pública. O Dr. Fauci não fez
quase nada para cumprir a obrigação central do NIAID de pesquisar as



causas das explosões devastadoras em epidemias de doenças auto-imunes e
alérgicas crônicas que, sob sua gestão, cresceram e atingiram 54 por cento
das crianças, 35 de 12,8 por cento quando assumiu o comando do NIAID
em 1984. 36 Embora ignorando a explosão de condições alérgicas, o Dr.
Fauci reformulou o NIAID e transformou-o na incubadora líder de novos
produtos farmacêuticos, muitos dos quais, ironicamente, lucram com a
pandemia de doenças crônicas em cascata.

Nos últimos cinquenta anos no NIH, o Dr. Fauci desempenhou um papel de
liderança na demolição projetada pela Big Pharma da saúde e da
democracia americanas, trabalhando lado a lado com as empresas
farmacêuticas para superar os obstáculos regulatórios federais e transformar
o NIH e o NIAID em um único veículo para desenvolvimento, promoção e
comercialização de produtos farmacêuticos patenteados, incluindo vacinas e
produtos semelhantes a vacinas.

A maioria de nós gostaria que o Médico da América diagnosticasse
adequadamente nossas doenças usando os melhores conhecimentos
científicos e, em seguida, nos instruísse sobre como ficar saudáveis. E se,
em vez de gastar todo o seu orçamento desenvolvendo produtos
farmacêuticos lucrativos, o Dr. Fauci e os chefes de outros institutos do
NIH enviassem pesquisadores para explorar as ligações entre o glifosato
nos alimentos e a explosão de alergias ao glúten, a ligação entre os resíduos
de pesticidas e a epidemia de doenças neurológicas e cânceres, as conexões
causais entre o alumínio e a doença de Alzheimer, entre o mercúrio das
usinas de carvão e a escalada das taxas de autismo e a associação de
partículas transportadas pelo ar com a epidemia de asma? E se o NIH
financiasse pesquisas para explorar a associação entre vacinas infantis e a
explosão de diabetes juvenil, asma e artrite reumatóide, e as ligações entre
os adjuvantes da vacina de alumínio e as epidemias de alergia alimentar e
rinite alérgica? E se eles estudassem os impactos do açúcar e dos
refrigerantes na obesidade e no diabetes, e a associação entre
desreguladores endócrinos, alimentos processados, fazendas industriais e
OGMs no declínio dramático da saúde pública? Como seriam os
americanos se, por cinquenta anos, tivéssemos um defensor da saúde
pública dirigindo uma de nossas principais agências de saúde - em vez de
uma empresa farmacêutica? O que teria acontecido se tivéssemos gastado
centenas de bilhões de dólares em ciência real, em vez de no



desenvolvimento de medicamentos? O Dr. Fauci parece disposto apenas a
nos dar diagnósticos e curas que beneficiem a Big Pharma - em vez da
saúde pública - e cobrir seu rastro com artifícios.

Seus críticos compararam o Dr. Fauci a um burocrata federal de longa vida
semelhante, J. Edgar Hoover, que usou seu controle ditatorial de cinco
décadas do FBI para transformar a agência em um veículo de proteção ao
crime organizado, fortalecendo seus parceiros políticos corruptos ,
oprimindo negros americanos, vigiando seus inimigos políticos, suprimindo
a liberdade de expressão e dissidência e como uma plataforma para
construir um culto da personalidade em torno de seu próprio ego inflado.
Mais recentemente, o biógrafo perene do Dr. Fauci, Charles Ortleb,
comparou a carreira e a mentira patológica do Dr. Fauci aos golpistas
sociopatas Bernie Madoff e Charles Ponzi.37 Outro crítico, o autor JB
Handley, rotulou o Dr. Fauci de um vendedor de óleo de cobra e um
charlatão médico maior do que Rasputin.38 O economista e autor Peter
Navarro, ex-diretor de Política Comercial e de Fabricação, observou
durante uma entrevista em uma rede nacional de televisão em abril de 2021
que “Fauci é um sociopata e mentiroso”.39

Seu jaleco branco, seu título oficial e suas estantes cheias de prêmios de
seus colaboradores do cartel médico permitem que Fauci se disfarce de
cientista neutro e desinteressado e servidor público altruísta impulsionado
por um compromisso implacável com a saúde pública. Mas o Dr. Fauci
realmente não faz saúde pública. Por todos os parâmetros, seu regime de
cinquenta anos foi uma catástrofe para a saúde americana. Mas, como
empresário, seu sucesso tem sido ilimitado.

Em 2010, o Dr. Fauci disse ao adorado escritor nova-iorquino Michael
Specter que seu livro de estratégia político favorito é o romance de Mario
Puzo, O Poderoso Chefão.40 Ele recitou espontaneamente sua frase favorita
do épico de Puzo: “Não é nada pessoal, é estritamente profissional”.
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CAPÍTULO 3

O MODELO DE HIV PANDÊMICO PARA PROFITE DE FARMA

“Caras como Fauci chegam lá e começam a falar e você sabe que ele não
sabe nada sobre nada, e eu diria isso na cara dele. Nada. O homem pensa
que você pode tirar uma amostra de sangue e colocá-la em um microscópio
eletrônico e se houver um vírus lá, você saberá ... Ele não entende de
microscopia eletrônica e ele não entende de medicina. E ele não deve estar
na posição em que está. A maioria dos caras lá em cima são apenas
administrativos e não sabem nada sobre o que está acontecendo na base.
Esses caras têm uma agenda, que não é o que a gente gostaria que eles
tivessem, sendo que a gente paga pra cuidar de alguma forma da nossa
saúde. Eles têm um tipo de agenda pessoal. Eles fazem suas próprias regras
à medida que avançam, mudam-nas quando querem e presunçosamente,
como Tony Fauci, não se importam de ir à televisão, na frente das pessoas
que pagam seu salário, e mentem diretamente para a câmera. ”

—Dr. Kary Mullis, ganhadora do Prêmio Nobel de Química de 1993 por
sua invenção da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), da
entrevista com Gary Null, 1993.

— Claro! Eu sempre vou te dar a verdade. Basta fazer a pergunta e eu lhe
darei a verdade. Pelo menos até o ponto, que eu acho que é, certo [risos]. ”

—Dr. Fauci, Der Spiegel, setembro de 2020

“Cientificamente”, diz ele [Harvey Bialy], “o câncer ainda é uma questão
interessante. A AIDS não é uma questão interessante há quinze anos. ”

"Por que você diz isso?"
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“Porque é um livro fechado há quinze anos. Ficou claro por quinze anos
que esta é uma condição não infecciosa que tem sua causa em uma grande
variedade de produtos químicos. ”

Sua voz se eleva. “O livro não demonstra muito claramente que,
cientificamente, nada aconteceu entre 1994 e 2003? Zero. Absolutamente
nada, exceto uma previsão epidemiológica errada após a outra, uma droga
venenosa fracassada após a outra. 0.000.000 curado. Sem vacina, ou mesmo
uma vacina falsa. É um fracasso total. Viramos a virologia do avesso e do
avesso para acomodar essa hipótese besteira há dezessete anos. "É o
suficiente."

—From Serious Adverse Events: An Uncensored History of AIDS, de Celia
Farber

Antes de 1987, Peter Duesberg nunca teve uma única proposta de concessão
rejeitada pelo NIH. Desde 1987, ele escreveu um total de trinta propostas de
pesquisa; cada um foi rejeitado. Ele apresentou várias propostas sobre
aneuploidia, no ano passado - elas também foram rejeitadas.

“Eles simplesmente o levaram para fora”, diz Richard Strohman, um
biólogo aposentado da UC Berkeley. Tirou-o imediatamente.

“O sistema funciona”, diz Dave Rasnick. “É tão bom quanto uma bala na
cabeça.”

—From Serious Adverse Events: An Uncensored History of AIDS, de Celia
Farber

Início

Anthony Stephen Fauci nasceu no bairro de Dyker Heights, no Brooklyn,
em 4 de dezembro de 1940. Três de seus avós eram italianos nativos; seu
avô materno nasceu na região de língua italiana da Suíça. Todos os quatro
vieram para os Estados Unidos no final do século XIX. Seus pais nasceram
na cidade de Nova York. Seu pai, Stephen Fauci, formou-se na Faculdade
de Farmácia da Universidade de Columbia. Sua mãe, Eugenia, estudou no
Brooklyn College e no Hunter College. Eles se casaram aos dezoito anos. É
tentador vincular sua emergência como o campeão moderno do paradigma
farmacêutico ao fato de os pais do Dr. Fauci serem donos de uma drogaria.
Seu pai, um farmacêutico, dava receitas; sua mãe trabalhava na caixa



registradora, e o jovem Tony foi aprendiz em sua bicicleta Schwinn para
uma carreira ao longo da vida entregando drogas.

Anthony frequentou a Escola Secundária Nossa Senhora de Guadalupe no
Brooklyn e a Escola Secundária Regis, uma academia jesuíta de elite, onde
sua tenacidade o distinguiu na sala de aula e na quadra de basquete. Regis
pesou fortemente seu currículo em direção aos clássicos: “Nós estudamos
quatro anos de grego, quatro anos de latim, três anos de francês, história
antiga, teologia, etc.”, disse ele a um historiador oral do NIH em 1989. Ele
era um bom atleta em um bairro de ases do stickball. Um dos primeiros
torcedores dos Yankees, ele preferia os campeões confiáveis aos heróis de
sua cidade natal e se descreve como um pária dos esportes entre meus
amigos, que eram todos fãs do Brooklyn Dodgers.1 O oprimido Dodgers
perdeu oito dos onze confrontos da World Series contra o Bronx Bombers.
Os ídolos de Tony eram Joe DiMaggio, Mickey Mantle e o grande duque
Snider dos Mets / Dodgers / Giants. Seu apetite pela vitória e dominação
totais o tornavam um adversário feroz. Apesar de seu tamanho diminuto -
ele tem 57˝ - ele jogou basquete e futebol americano e foi um astro do
armador e capitão do time de basquete de Regis em 1958. Tony marcou
impressionantes dez pontos por jogo, de acordo com seu anuário. Não foi o
suficiente; os Raiders terminaram a temporada com um recorde
desanimador de 2-16. Um colega de equipe, Bob Burns, lembra que “ele
estava pronto para atravessar quem estivesse em seu caminho”. Outro
colega de classe, John Zeman, disse ao repórter Ben Cohen do Wall Street
Journal: “Ele era apenas uma bola de fogo. Ele literalmente dribla através
de uma parede de tijolos. ”2

O Dr. Fauci foi para o Holy Cross College em 1958, estudando filosofia,
francês, grego e latim e graduando-se em 1962 com um bacharelado.
“Ainda estou muito interessado nos clássicos”, disse ele em uma entrevista
em 1989 com a Dra. Victoria Harden, diretora do NIH Historical Office.3 O
Dr. Fauci cresceu como católico romano: “Dou muito crédito ao
treinamento jesuíta em precisão de pensamento e economia de expressão na
resolução e expressão de um problema e na apresentação de uma solução de
uma forma muito sucinta e precisa. Isso teve uma influência importante e
positiva no fato de que gosto muito e sou bastante bom em ser capaz de
comunicar princípios científicos ou princípios de pesquisa básica e clínica
sem ficar muito profuso e maluco ”.4 Talvez a razão tenha se tornado



inimiga de sua fé - ou, talvez, a disciplina jesuíta roubou dos catecismos sua
diversão. Hoje, o Dr. Fauci ignora as dúvidas sobre seu catolicismo,
descrevendo-se como um humanista.5

O Dr. Fauci nunca duvidou que queria ser médico, comentando que no
colégio, “[T] aqui realmente não havia dúvida de que eu seria médico. Acho
que houve um estímulo subliminar da minha mãe, que desde o início,
quando nasci, queria que eu fosse médica ”.6

O Dr. Fauci se formou em medicina pela Cornell em 1966, graduando-se 
em primeiro lugar na classe. Assim como sua esposa, imunologista e 
Diretora do Departamento de Bioética do NIH, Dra. Christine Grady, o Dr. 
Fauci é um germafóbico vitalício, mas ele confessa que se dedicou à 
virologia e imunologia não tanto para matar insetos, mas para evitar o 
serviço de combate no Vietnã: “Eu saí Cornell e fez meu estágio e 
residência em 1966. Isso foi na fase exponencial da Guerra do Vietnã, e 
todos os médicos foram para o serviço militar. Lembro-me com muita 
clareza quando estávamos reunidos no auditório em Cornell no início de 
nosso quarto ano de faculdade de medicina. O recrutador das Forças 
Armadas chegou lá e disse: Acredite ou não, quando você se formar na 
faculdade de medicina no final do ano, exceto pelas duas mulheres, todos 
nesta sala vão ser do Exército, o Força Aérea, Marinha ou Serviço de Saúde 
Pública. Então, você terá que fazer sua escolha. Cadastre-se e dê suas 
preferências.  Por isso, coloquei o Serviço de Saúde Pública como minha 
primeira escolha e depois a Marinha. Essencialmente, eu vim para o NIH
porque não tinha escolha ”.7

O Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos era uma agência de saúde
pública fortemente militarizada liderada por seu corpo de oficiais
uniformizados, incluindo o cirurgião-geral, que cresceu a partir de hospitais
militares operados pela Marinha. O NIH foi seu braço de pesquisa criado
durante a Segunda Guerra Mundial para apoiar a saúde dos soldados
durante a guerra. Enquanto a mortalidade por doenças infecciosas nos
Estados Unidos diminuía vertiginosamente em meados da década de 1950,
o NIH manteve sua relevância declarando guerra ao câncer.8,9

“Tive muita sorte porque sabia que era uma oportunidade científica
fenomenal. Eu queria aprender um pouco de imunologia celular básica com
o objetivo final de entrar no que tem sido meu tema nos últimos vinte e um



anos - imunobiologia humana e a regulação do sistema imunológico
humano. ”10

Depois de completar sua residência no Cornell Medical Center, o Dr. Fauci
ingressou no NIH em 1968 como associado clínico no NIAID, uma das
duas dezenas de subagências do NIH. Em 1977, ele se tornou vice-diretor
clínico do NIAID. Estranhamente, sua especialidade era a pesquisa aplicada
em doenças imunomediadas - um assunto de preocupação nacional cada vez
mais grave. Ele passaria os próximos cinquenta anos ignorando em grande
parte a explosão da incidência 11 de autoimunidade e doenças alérgicas,
exceto na medida em que criaram mercados lucrativos para novos produtos
farmacêuticos. O Dr. Fauci se tornou o diretor do NIAID em 2 de novembro
de 1984, quando a crise da AIDS estava saindo de controle.

NIAID: A Sleepy, Irrelevant Agency

Quando o Dr. Fauci assumiu a liderança do NIAID, a agência era um
retrocesso. Os distúrbios alérgicos e autoimunes dificilmente foram um
fator na vida americana. Alergias ao amendoim, asma e doenças autoimunes
(por exemplo, diabetes e artrite reumatóide) ainda eram tão raras que suas
ocorrências ocasionais em escolares eram novidades. A maioria dos
americanos nunca tinha visto uma criança com autismo; apenas um
pequeno grupo reconheceria o termo até que o filme Rain Man, de 1988, o
introduzisse no vernáculo. O câncer era a doença que os americanos temiam
cada vez mais, com quase toda a atenção do NIH e a maior parte do
financiamento federal para a saúde indo para o National Cancer Institute
(NCI).

Pior de tudo, na era da ascensão do Dr. Fauci como um burocrata ambicioso
no NIAID, as doenças infecciosas não eram mais uma causa significativa de
morte na América. Melhorias dramáticas na nutrição, saneamento e higiene
aboliram em grande parte as assustadoras mortalidades de caxumba,
difteria, varíola, cólera, rubéola, sarampo, coqueluche, febre puerperal,
gripe, tuberculose e escarlatina.12 A letalidade devastadora desses antigos
flagelos que dizimaram as gerações anteriores de americanos havia
diminuído. De 1900, quando um terço de todas as mortes estavam
relacionadas a doenças infecciosas (por exemplo, pneumonia, tuberculose e
diarreia e enterite), até 1950, a mortalidade por doenças infecciosas
diminuiu drasticamente (exceto para a gripe espanhola de 1918), nivelando-



se na década de 1950 ao que vemos hoje, cerca de 5 por cento de todas as
mortes nos EUA.13

As mortes anuais por doenças transmissíveis caíram na década de 1980 para
cerca de 50 por cem mil habitantes, de 800 por cem mil em 1900. 14 No
século XX, mais pessoas morriam de velhice e ataques cardíacos do que de
doenças contagiosas.15

No NIAID e em sua agência irmã, o CDC, os caçadores de insetos estavam
caindo na irrelevância. O apogeu do NIAID foi uma memória distante;
serviu na linha de frente da guerra contra a pestilência mortal. O NIH havia
mobilizado cientistas para rastrear epidemias de cólera, febre maculosa das
Montanhas Rochosas e o contágio da gripe espanhola de 1918, que infectou
e matou milhões em todo o mundo.

Hoje, o CDC e o NIAID promovem a ortodoxia popular: que intrépidos
reguladores da saúde pública, armados com vacinas inovadoras,
desempenharam um papel fundamental na abolição da mortalidade por
essas doenças contagiosas. Tanto a ciência quanto a história descartam essa
mitologia egoísta como infundada. Acontece que as pílulas, poções, pós,
cirurgias e seringas da medicina moderna desempenharam apenas um papel
menor na abolição histórica da mortalidade por doenças infecciosas.

Um estudo exaustivo de 2000 pelos cientistas do CDC e da Johns Hopkins
publicado na Pediatrics, o jornal oficial da Academia Americana de
Pediatria, concluiu: “Assim, a vacinação não explica os declínios
impressionantes na mortalidade [por doenças infecciosas] vistos na primeira
metade do período [ século 20 . . . quase 90 por cento do declínio na
mortalidade por doenças infecciosas entre as crianças dos EUA ocorreu
antes de 1940, quando poucos antibióticos ou vacinas estavam disponíveis.
”16

Da mesma forma, um estudo abrangente de 1977 por McKinlay e
McKinlay, anteriormente leitura obrigatória em quase todas as escolas de
medicina americanas, descobriu que todas as intervenções médicas,
incluindo vacinas, cirurgias e antibióticos, contribuíram com apenas cerca
de 1 por cento do declínio e no máximo 3,5 por cento.17 Tanto o CDC
quanto os McKinlays atribuíram o desaparecimento da mortalidade por
doenças infecciosas não aos médicos e funcionários da saúde, mas à



melhoria da nutrição e do saneamento - este último creditado à
regulamentação estrita da preparação de alimentos, refrigeradores elétricos,
tratamento de esgoto e água clorada. Os McKinlays juntaram-se ao icônico
pioneiro das doenças infecciosas de Harvard, Edward Kass, para alertar que
um cartel médico autosserviço um dia tentaria reivindicar crédito por essas
melhorias na saúde pública como um pretexto para impor intervenções
médicas injustificadas (por exemplo, vacinas) ao público americano .

Como os McKinlays e Kass 18 previram, os vacinologistas sequestraram
com sucesso a surpreendente história de sucesso - o dramático declínio de
74 por cento na mortalidade por doenças infecciosas na primeira metade do
século XX - e implantaram-na para reivindicar para si mesmos, e
particularmente para vacinas, um venerado e santificado - e cientificamente
indigno —Prestígio além de crítica, questionamento ou debate.

Uma agência sem uma missão

Em 1955, com o declínio das mortes por doenças epidêmicas, a organização
precursora do NIAID no NIH, o National Microbiological Institute (NMI),
tornou-se parte do NIAID, 19 para refletir a diminuição da importância
nacional das doenças infecciosas e o aumento inexplicável das doenças
alérgicas e do sistema imunológico. O Congresso ordenou que o NIAID
apoiasse “abordagens científicas inovadoras para abordar as causas dessas
doenças e encontrar melhores maneiras de preveni-las e tratá-las”.

Alergias alimentares e asma ainda eram raras o suficiente para serem
consideradas notáveis. O eczema era praticamente desconhecido, assim
como a maioria das doenças autoimunes, incluindo diabetes, artrite
reumatóide, lúpus, doença de Graves, doença de Crohn e mielite.20 , 21

Já em 1949, os projetos de lei do Congresso para abolir o CDC por causa do
notável declínio na mortalidade por doenças infecciosas venceram duas
vezes por maioria impressionante.22 Desde meados da década de 1970, o
CDC buscava justificar sua existência auxiliando os departamentos
estaduais de saúde a rastrear pequenos surtos de raiva e uma doença em
camundongos chamada hantavírus, e vinculando-se aos projetos militares
de armas biológicas. Olhando para trás desde 1994, o oficial da Cruz
Vermelha Paul Cummings disse ao San Francisco Chronicle que “O CDC
precisava cada vez mais de uma grande epidemia” para justificar sua



existência.23 De acordo com Peter Duesberg, autor de Inventing the AIDS
Virus, a teoria do HIV / AIDS foi a salvação para as autoridades epidêmicas
americanas.24

James Curran, o chefe da unidade de Doenças Sexualmente Transmissíveis
do CDC, descreveu o desespero entre o corpo de saúde pública no início
dos anos 1980: “Havia inflação de dois dígitos, desemprego muito alto, um
rápido aumento militar e uma ameaça de redução de todos os programas
domésticos , e isso levou a cortes da força de trabalho no Serviço de Saúde
Pública, e particularmente no CDC. ”25 A ganhadora do Prêmio Nobel
Kary Mullis também lembrou o desespero institucional durante a era do
governo Reagan. Ele disse sobre o CDC: “Eles estavam esperando por uma
nova praga. A poliomielite acabou. Havia memorandos circulando pela
agência dizendo: Precisamos encontrar a nova praga; Precisamos encontrar
algo para assustar o povo americano para que eles nos dêem mais dinheiro.
”26 O cientista do NIH, Dr. Robert Gallo - que se tornaria parceiro,
cúmplice e confidente do Dr. Fauci - ofereceu uma avaliação semelhante:
“O CDC em Atlanta estava sob ameaça de reduções e até mesmo
teoricamente de fechamento.”27

Aumentar o medo público de pandemias periódicas foi uma maneira natural
para os burocratas do NIAID e do CDC manterem suas agências relevantes.
O chefe imediato do Dr. Fauci e predecessor como Diretor do NIAID,
Richard M. Krause, ajudou a criar essa nova estratégia em 1976, durante o
primeiro ano do Dr. Fauci na agência. Krause era um campeão do que
chamou de estratégia O Retorno dos Micróbios, 28 que buscava
restabelecer os micróbios ao seu status anterior de temidos progenitores de
doenças mortais. Naquele ano, os reguladores federais inventaram uma
falsa epidemia de gripe suína que temporariamente aumentou as esperanças
em torno do CDC para a ressurreição de sua reputação de super-herói que
salva vidas.29

Mesmo naquela era idealista, os reguladores permitiam que a Pharma
elaborasse políticas de saúde pública a portas fechadas. O diretor Krause, a
quem o Dr. Fauci iria suceder em breve, convidou os executivos da Merck
para participar de reuniões de planejamento interno como colaboradores.30
Trabalhando com Merck, NIAID 31 usou fundos do contribuinte para
subsidiar o desenvolvimento e distribuição de vacinas, 32 e levar produtos
não testados ao mercado.33 Mas a pandemia de gripe suína foi um fracasso,



e a resposta do HHS foi um constrangimento global. Apenas uma vítima -
um soldado em Fort Dix 34 - sucumbiu à “pandemia” e a vacina
experimental da Merck desencadeou uma epidemia nacional de síndrome de
Guillain-Barré, uma forma devastadora de paralisia semelhante à
poliomielite, antes que os reguladores revogassem a injeção.35 Os quatro
fabricantes de vacinas - Merck & Co., Merrell, Wyeth e Parke-Davis -
recusaram-se a vender as vacinas ao governo, a menos que tivessem lucros
e indenização garantidos. Eles foram processados em US $ 19 milhões
poucos meses após a campanha de vacinação. O Departamento de Justiça
administrou as ações judiciais.36

Antes de 1997, o FDA proibia a publicidade farmacêutica na televisão, e as
empresas farmacêuticas ainda não haviam transformado repórteres de
televisão em representantes farmacêuticos. Em suma, os jornalistas ainda
tinham permissão para fazer jornalismo. Sixty Minutes levou ao ar um
segmento contundente no qual Mike Wallace impiedosamente expôs a
corrupção, incompetência e acobertamentos no HHS que levaram à falsa
pandemia de gripe suína e à onda de vítimas da vacina experimental do
NIH.37 O escândalo forçou a renúncia do diretor do CDC, David Sencer,
por seu papel na invenção da pandemia falsa e na promoção da vacina
perigosa.38 O chefe do NIAID, Richard Krause, renunciou discretamente
em 1984, cedendo seu assento a seu fiel deputado, Tony Fauci.39

Em um emblema pungente do poder ascendente do paradigma farmacêutico
sob a administração do Dr. Fauci, o relatório Sixty Minutes sobre o
escândalo pandêmico de 1976 foi agora amplamente apagado da Internet.
Você ainda pode vê-lo no site da Childrens Health Defense.

HIV/AIDS

Apesar desses resultados catastróficos, a lição do Dr. Fauci da crise da gripe
suína de 1976 parece ter sido a revelação de que as pandemias eram
oportunidades de conveniência para expandir o poder e a visibilidade da
agência e para cimentar parcerias vantajosas com gigantes farmacêuticos e
para o avanço na carreira. Quatro anos depois, a pandemia de AIDS provou
ser uma conjuntura redentora para o NIAID e a plataforma de lançamento
para a ascensão estelar do Dr. Fauci. As lições que ele aprendeu
orquestrando respostas regulatórias à crise da AIDS se tornariam modelos
familiares para o gerenciamento de pandemias subsequentes.



Tony Fauci passou o meio século seguinte elaborando respostas públicas a
uma série de surtos virais reais e planejados 40 , 41 —HIV / AIDS 42 em
1983; SARS 43 em 2003; MERS 44 , 45 , 46 em 2014; gripe aviária 47 , 48
em 2005; gripe suína (“romance H1N1”) 49 em 2009; dengue 50 , 51 em
2012; Ebola 52 em 2014–2016; Zika 53 em 2015–2016; e COVID-19 54
em 2020. Quando epidemias autênticas não se materializaram, o Dr. Fauci
tornou-se hábil em exagerar a gravidade dos contágios para assustar o
público e promover sua carreira.

Mesmo todos aqueles anos atrás, Anthony Fauci já havia aperfeiçoado seu
estilo especial de ad-medo-tising, usando possibilidades remotas,
improváveis, rebuscadas e improváveis para assustar as pessoas. Fauci
ajudou a aterrorizar milhões de pessoas a acreditarem erroneamente que
corriam o risco de contrair AIDS quando não estavam; ênfase em sua
declaração é adicionada para destacar as advertências e linguagem
condicional:

Com o longo período de incubação dessa doença, podemos estar
começando a ver, como estamos vendo virtualmente, com o passar dos
meses, outros grupos que podem estar envolvidos, e ver isso nas crianças é
realmente muito preocupante. Se o contato próximo da criança for um
contato doméstico, talvez haja um certo número de indivíduos que estão
apenas vivendo e em contato próximo com alguém com AIDS ou em risco
de AIDS, que não necessariamente tem que ter contato sexual íntimo ou
compartilham uma agulha, mas apenas o contato próximo comum que se vê
em relacionamentos interpessoais normais. Agora, isso pode ser rebuscado
no sentido de que não houve nenhum caso reconhecido até agora em que
indivíduos tenham tido contato meramente casual, próximo ou embora com
um indivíduo com AIDS que, por exemplo, contraiu AIDS. Por exemplo,
ainda não houve casos relatados de funcionários de hospitais, que têm
contato bastante próximo com pacientes com AIDS. Não houve nenhum
relato de caso deles pegando AIDS; mas o júri ainda não decidiu isso
porque a situação está em constante evolução e o período de incubação é
muito longo, como você sabe. É uma média de cerca de quatorze meses,
variando de seis a dezoito meses. Portanto, o que os pesquisadores médicos
e os funcionários do serviço de saúde pública estarão - o que preocupamos é
o que sentimos que os limites da transmissibilidade agora serão se



afrouxando e se ampliando, de modo que algo menos do que um contato
verdadeiramente íntimo possa causar a transmissão dessa doença.

A mensagem que as pessoas tiraram daquelas 250 palavras desconexas e
ofuscantes: Algo menos do que um contato verdadeiramente íntimo pode
causar essa doença.

Traduzido para o inglês, no entanto, são apenas doze palavras de verdade:
Não houve nenhum caso de AIDS espalhado pelo contato próximo comum.

Os maiores críticos do Dr. Fauci reclamam que, desde seus primeiros dias
dirigindo o NIAID, ele não foi um gerente competente nem um cientista
particularmente qualificado ou dedicado. Seus dons eram sua aptidão para
lutas burocráticas; um temperamento impetuoso; uma inclinação para
superiores poderosos lisonjeiros e macios; uma natureza vingativa e
dominadora em relação aos subordinados e rivais que divergem; seu apetite
voraz por holofotes; e, finalmente, sua língua de prata e alfaiate habilidoso.
Ele venceu sua cabeça de ponte ao arrancar a jurisdição sobre a crise da
AIDS de Big Kahuna do NIH, o National Cancer Institute (NCI).55

Em 1981, o CDC reconheceu pela primeira vez o surgimento de uma nova
doença que as autoridades de saúde apelidaram de Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) entre cerca de cinquenta homens gays
em Los Angeles, San Francisco e Nova York. A crise da AIDS inicialmente
atingiu o NCI porque o sinal mais pronunciado da doença era o sarcoma de
Kaposi, que na época era considerado um câncer de pele mortal associado à
supressão imunológica.

Uma década antes, em 1971, o presidente Nixon havia lançado a “Guerra
contra o câncer”.56 O estabelecimento médico prometeu a cura do câncer
em 1976. 57 Em vez disso, a Pharma rapidamente transformou a NCI em
sua vaca leiteira, à medida que reguladores capturados canalizavam
centenas de bilhões de dólares em remédios de câncer patenteados de
propósito único e produção de medicamentos milagrosos que a agência
desenvolveu com parceiros de empresas farmacêuticas. O dinheiro
enriqueceu a indústria farmacêutica, pesquisadores, médicos e
universidades, mas rendeu poucos benefícios líquidos à saúde pública.
Cinqüenta anos e $ 150 bilhões de dólares depois, 58 , 59 os cânceres de
tecidos moles e de não fumantes aumentaram dramaticamente.60 A NCI,



sempre sensível a ofender Big Pharma, Big Food, Big Ag e Big Chemical,
gastou quase nada para abordar exposições públicas a carcinógenos de
medicamentos, vacinas, carnes, alimentos processados, açúcar e agricultura
com produtos químicos. As principais pesquisas sobre câncer sugerem que
um terço de todos os cânceres podem ser eliminados por meio de mudanças
no estilo de vida. Mas, de acordo com o especialista em câncer Samuel
Epstein, o NCI gastou “apenas 1 milhão - ou seja, 0,02% de seu orçamento
de US $ 4,7 bilhões em 2005 - em educação, comunicados à imprensa e
relações públicas para encorajar” melhores hábitos alimentares para
prevenir o câncer.61

De acordo com a rubrica regulatória do NIH, as únicas exposições que são
alvos permissíveis de crítica e pesquisa nesse bicho-papão universal são o
Big Tobacco e o sol, que não paga lobistas. A crítica desenfreada do NIH à
luz ultravioleta fez dos protetores solares outro centro de lucro em expansão
para a Big Pharma.

Para a Pharma e seus reguladores e facilitadores NCI, a crise da AIDS
parecia mais uma máquina ATM. Mas em 1984, o cientista Robert Gallo do
NIH ligou a AIDS ao seu vírus, HTLV-III, que com o tempo seria
renomeado como “vírus da imunodeficiência humana” (HIV). O Dr. Fauci
então agiu agressivamente para capturar esse fluxo de receita para sua
agência. Em um confronto dramático com Sam Broder do NCI naquele ano,
o Dr. Fauci argumentou persuasivamente que, uma vez que a AIDS era uma
doença infecciosa, o NIAID deveria ter jurisdição. Sua vitória sobre o NCI
naquela dica colocou o Dr. Fauci em posição de capturar a súbita enxurrada
de verbas do Congresso para a AIDS fluindo para o NIH por meio do lobby
de uma comunidade de AIDS bem organizada que cercava o Capitol por
recursos para estudar e tratar o “ praga gay. ”

Em 1982, o financiamento do Congresso para a AIDS era de lamentáveis $
297.000. 62 Em 1986, esse número saltou para US $ 63 milhões.63 No ano
seguinte, foi de US $ 146 milhões.64 Em 1990, o orçamento anual do
NIAID para a AIDS era de US $ 3 bilhões. Mas a hipótese de HIV / AIDS
de Gallo provou ser uma sorte inesperada para o Dr. Fauci, também. “O
lugar mais perigoso na América é entre Tony e um microfone”, lembra o
perene Boswell do Dr. Fauci, Charles Ortleb, ex-editor do New York
Native, o jornal gay que registrou o início da epidemia de AIDS. “Uma vez
que as pessoas reconheceram que isso era causado por um vírus”, lembrou



James Curran do CDC, “a atenção da mídia passou de nenhuma cobertura
de notícias para a notícia de maior cobertura da história. As pessoas
deixaram de negligenciá-lo, ao medo e ao pânico. ”65

O fluxo expandido de dinheiro representou uma oportunidade para o Dr.
Fauci. “A AIDS era sua grande chance”, escreveu o historiador e jornalista
Bruce Nussbaum, que escreveu a história definitiva das primeiras pesquisas
sobre AIDS, Good Intentions: How Big Business and the Medical
Establishment are corrupt the Fight Against AIDS.66 “Ele não era muito
conhecido como um cientista brilhante e tinha pouca experiência em
gerenciamento de uma grande burocracia; mas Fauci tinha ambição e
impulso de sobra. Este cientista sem brilho estava prestes a encontrar sua
verdadeira vocação - construir um império. ”67

“Teflon Tony”

O ativista mais conhecido da crise da AIDS - e o crítico mais veemente da
resposta do NIH - o dramaturgo Larry Kramer, pode ter sido o primeiro a
fazer a avaliação fria sobre a capacidade vitoriosa do Dr. Fauci de combinar
charme e lisonja com evasão, desorientação e desinformação para
deslumbrar a mídia para suspender o ceticismo e ignorar sua incompetência
confiável. “O principal motivo de Fauci ter se safado tanto”, observou
Kramer em 1987, “é que ele é atraente, bonito, elegante e extremamente
falante e nunca responde à sua pergunta”.68 Os historiadores Torsten
Engelbrecht, autor de Virus Mania, e Konstantin Demeter chamam Fauci de
“Dr. Barão das Mentiras. ”69

Solicitada a oferecer ideias sobre Fauci, a veterana repórter de “guerra” da
AIDS, Celia Farber, recua e tem uma visão ampla. Ela disse:

As pessoas entendem o conceito de Arendt de banalidade do mal.

Você assumiu a formidável tarefa de desconstruí-lo. Por que ele é “mau”?
(O que ele é.)

Não é porque ele é tão “banal”, tão burocrático, tão chato. Essa é a fantasia
de drag.

Na verdade, ele é um revolucionário - muito perigoso, que se esgueirou
atrás dos portões quando ninguém entendeu o que ele estava trazendo.



O que ele estava trazendo? Ele estava trazendo - como um jesuíta treinado e
globalista comprometido - uma nova poção que alcançaria todos e
quaisquer objetivos para a Pharma e os poderes aos quais servia. A poção
era então conhecida como Correção Política - agora chamada de acordou.

Fauci trocou todo o sistema linguístico da ciência americana, do clássico
falar para acordar falar. Ele trouxe o Cancel Culture, essencialmente, antes
que alguém pudesse imaginar o que era. Era muito perverso para os
cientistas genuínos conceber que tal coisa se misturasse com a ciência, eles
não podiam acreditar ou compreender. Como um estupro. Foi incrivelmente
confuso. Foi isso que documentei, no terreno, aquele horror e confusão
entre cientistas reais, à medida que a ciência americana muda tão
radicalmente diante de seus olhos, para acomodar o HIV.

Farber continuou:

Deixe-me elaborar um pouco. O reinado de Fauci começa em 1984, um ano
de mudanças totais. Tudo muda de repente. Gallo é destacado com Margaret
Heckler para fazer a declaração por decreto do governo dos EUA de que a
causa provável da AIDS foi encontrada e que era algum tipo de fusão
transatlântica que parecia semelhante a um vírus na tela grande, mas não era
realmente um vírus convincente nem um patógeno. O motivo pelo qual
“voou” para usar a palavra de Harvey Bialy [editor fundador da Nature Bio
/ Technology] foi porque tudo já havia mudado. Ficou entendido, sem
comandos abertos, que o “câncer gay” que deixou todos em tal pânico não
poderia ser avaliado como uma doença tóxica complexa com uma causa
complexa. Toda a mídia dos Estados Unidos entendeu o que dizer e o que
não dizer, e não apenas por causa da fidelidade ao governo paralelo, mas
porque a era da ciência clássica havia terminado. Acabou naquele dia.
Doravante, seria um crime contra a decência, por exemplo, abordar
qualquer coisa que possa estar deixando gays doentes que não seja o vírus.

Isso não é “ciência ruim”. Isso é uma correção política perfeitamente
executada. E eles estão diametralmente em desacordo, no sentido bíblico de
bem e mal.

O que Fauci fez foi tornar o politicamente correto a nova moeda de seu
império de financiamento. Peter Duesberg não estava “errado” sobre o HIV
e a AIDS, ele estava politicamente incorreto sobre isso e foi assim que



Fauci o baniu - condenou-o a financiamento e morte por reputação, como se
ele tivesse feito algo muito ruim ao discordar da teoria do HIV. Pare e pense
como isso é insano. Um virologista de câncer de elite trazido do Instituto
Max Planck da Alemanha, cujas credenciais são tão notáveis, que estava a
caminho de solucionar a genética do câncer. . . abatido de repente por um
fatwah, emitido por este. . . À paisana? Quem era ele para emitir um fatwah
contra o maior virologista do câncer da América? É, mas foi isso. Ele
bloqueou todos os dólares de pesquisa federais para Duesberg depois de
1987, porque Duesberg repudiou a ideologia desperta do império do HIV de
Fauci, em alguns parágrafos de um artigo científico que tratava de outra
coisa. Ele sustentou o ataque / vingança econômico e de reputação pelas 3
décadas seguintes. Sem piscar. É realmente uma história inacreditável. Faria
o sangue dos americanos ferver se soubessem - porque quase todos
perderam alguém de sua família para o câncer.

Fauci tinha, em 1987, quando Duesberg escreveu o artigo da Cancer
Research que selou seu destino científico, um aparato que incluía mídia de
massa, operações psicológicas, saúde pública - esse polvo que estrangulou
toda a tradição científica da civilização ocidental. A ciência baseada em
evidências e a cultura do discurso que a acompanha - acabaram. Isso é o
que ele fez. Não é pouca coisa. Ele destruiu a ciência americana
extinguindo seu espírito, o espírito de investigação aberta, provas e padrões.

A razão pela qual tantos cientistas proeminentes emprestaram seus nomes
para se opor à vingança de Fauci em Duesberg não foi que eles se
importassem, necessariamente, com a causa da AIDS; Esta foi, para eles,
uma batalha pela própria alma da ciência. Kary Mullis [inventora do PCR]
começou a chorar em uma entrevista que fiz com ele em 1994, falando
sobre isso - falando sobre o que Fauci fez com Peter Duesberg e o que isso
significava.

Os verdadeiros cientistas ficaram horrorizados. De repente, uma guilhotina
estava presente. Um novo e estranho terror. As pessoas eram culpadas de
crimes de pensamento como negação do HIV. Fauci fez do politicamente
correto a nova linguagem revolucionária, entende? E isso significava que se
você fosse “mau”, se você não empurrasse a ciência baseada na agenda,
tudo seria tirado de você. E a mídia aplaudiu. E quem não o fez foi
destruído, difamado, assediado, despedido, em uma palavra, cancelado.



Seus dons para desviar, desviar e ofuscar, e talvez seu charme infantil, dão
ao Dr. Fauci uma qualidade de Teflon - que ele compartilhou com o
presidente Ronald Reagan, sob o qual ele inicialmente assumiu o poder.
Algo sobre o Dr. Fauci permite que ele escape da responsabilidade (ou
mesmo de questionamentos moderados sobre) seu desfile constante de
decisões incompletas, suas afirmações confiantes não apoiadas por
evidências científicas, sua cascata implacável de mentiras e previsões
fracassadas e seu histórico miserável de manter os americanos saudável.

Como o recém-nomeado czar da AIDS do país, o Dr. Fauci era agora o
guardião de quase todas as pesquisas sobre AIDS. O NCI já tinha longa
experiência e uma infraestrutura robusta para a realização de testes clínicos
de novos medicamentos. O NIAID não tinha nenhum. No entanto, repetindo
os votos do NCI de curar o câncer, o Dr. Fauci prometeu ao Congresso que
produziria rapidamente medicamentos e vacinas para banir a AIDS. Em seu
livro de 1990, Nussbaum conclui que o triunfo de Fauci sobre o NCI custou
a vida de muitos milhares de americanos durante a crise da AIDS.70 Uma
miríade de críticos contemporâneos concordou com essa avaliação.

The PIs: The Pharma / Fauci Mercenary Army

A falta de capacidade interna de desenvolvimento de medicamentos do
NIAID permitiu que o Dr. Fauci construísse seu novo programa
distribuindo a pesquisa de medicamentos a uma rede dos chamados
“investigadores principais”, ou PIs, efetivamente controlada por empresas
farmacêuticas. Hoje, quando as pessoas se referem ao “Cartel Médico”,
estão falando principalmente de empresas farmacêuticas, sistemas
hospitalares, planos de saúde e seguradoras, revistas médicas e reguladores
de saúde pública. Mas a cola que mantém todas essas instituições unidas, e
permite que marchem em sincronia, é o exército de PIs que atuam como
lobistas, porta-vozes, contatos e executores. Tony Fauci desempenhou um
papel histórico fundamental ao elevar essa coorte para dominar a política de
saúde pública.

PIs são médicos e pesquisadores acadêmicos poderosos que usam verbas
federais e contratos da indústria farmacêutica para construir impérios
feudais em universidades e hospitais de pesquisa que conduzem
principalmente testes clínicos - um estágio chave no processo de
licenciamento - para novos produtos farmacêuticos. Graças à generosidade



do NIH, e ao NIAID em particular, uma rede relativamente pequena de PIs -
algumas centenas - determina o conteúdo e a direção de virtualmente todas
as pesquisas biomédicas da América.

Em 1987, cerca de US $ 4,6 bilhões do orçamento de US $ 6,1 bilhões do
NIH foram para esses pesquisadores fora do campus.71 Em 1992, o
orçamento do NIH havia se expandido para US $ 8,9 bilhões, 72 com US $
5 bilhões indo para cientistas externos em 1.300 universidades, laboratórios
e outras instituições de elite.73 , 74 Hoje, o NIAID do Dr. Fauci sozinho
controla US $ 7,6 bilhões em despesas anuais discricionárias que ele
distribui principalmente para IPs em todo o mundo.75

Os PIs são representantes da indústria farmacêutica que desempenham
papéis importantes na promoção do paradigma farmacêutico e funcionam
como sumos sacerdotes de todas as suas ortodoxias, que fazem proselitismo
com zelo missionário. Eles usam seus assentos em conselhos médicos e
presidentes de departamentos universitários para propagar dogmas e
erradicar a heresia. Eles reforçam a disciplina da mensagem, silenciam as
críticas, censuram as opiniões contrárias e punem os dissidentes. Eles
preenchem os Comitês de Monitoramento de Dados e Segurança (DSMBs)
que influenciam o desenho de protocolos de ensaios clínicos e orientam a
interpretação dos resultados e conclusões dos ensaios clínicos; o painel
consultivo externo da FDA, Comitê Consultivo de Vacinas e Produtos
Biológicos Relacionados (VRBPAC), que orienta a determinação se as
novas vacinas são “seguras e eficazes” e o licenciamento por mérito
(marketing); e o painel do CDC, o Comitê Consultivo em Práticas de
Imunização (ACIP), que essencialmente ordena vacinas para crianças. Eles
são os especialistas médicos credenciados e de confiança que fazem
prognósticos nas redes de televisão - agora irremediavelmente dependentes
da receita de anúncios farmacêuticos - para divulgar o conteúdo do Pharma.
Esses especialistas - Paul Offit, Peter Hotez, Stanley Plotkin, Ian Lipkin,
William Schaffner, Kathleen Edwards, Arthur Caplan, Stanley Katz, Greg
Poland e Andrew Pollard - aparecem entre anúncios farmacêuticos na rede e
programas de notícias a cabo para promover o anual vacinas contra gripe e
sustos do sarampo, para despertar temores sobre COVID e para criticar os
antivaxxers. Eles escrevem o fluxo constante de editoriais que aparecem
nos jornais locais e nacionais para reforçar as ortodoxias banais dos
paradigmas farmacêuticos - todas as vacinas são seguras e eficazes, etc.



Eles erradicam a heresia participando dos conselhos médicos estaduais - os
tribunais da “Inquisição” - que censuram e destituem a licença de médicos
dissidentes. Eles controlam as revistas médicas e a literatura das revistas de
revisão por pares para fortalecer a agenda da Pharma. Eles ensinam em
faculdades de medicina, ocupam conselhos editoriais de periódicos e
dirigem departamentos universitários. Eles supervisionam hospitais e
dirigem departamentos hospitalares. Eles atuam como testemunhas
especializadas para as empresas farmacêuticas no tribunal civil e no tribunal
federal de vacinas. Eles oferecem prêmios uns aos outros.

A reunião de 2006 do ACIP do CDC fornece um plano ilustrativo de como
Tony Fauci e seus parceiros Pharma usam seus IPs para controlar os
principais painéis do FDA e do CDC que licenciam e “recomendam” novas
vacinas para serem adicionadas ao cronograma da infância. Aquele painel
ACIP de 2006 recomendou duas novas vacinas de grande sucesso da
Merck: a vacina Gardasil HPV para todas as meninas de nove a vinte e seis
anos, 76 e três doses de uma vacina contra rotavírus Merck, Rotateq, para
crianças de dois, quatro e seis meses.77 Ambos Bill Gates 78 e Tony Fauci
(via NIAID) 79 forneceram sementes e fundos para ensaios clínicos para o
desenvolvimento do Gardasil e da vacina contra rotavírus.80 , 81 A Merck
afirmou que não testou nenhuma das vacinas contra um placebo inerte em
testes de pré-aprovação, então ninguém poderia prever cientificamente se as
vacinas evitariam mais lesões ou cânceres do que causariam. No entanto, o
painel irmão da FDA, VRBPAC, aprovou o Gardasil - para prevenir o
câncer cervical - sem exigir provas de que a vacina previne qualquer tipo de
câncer, e apesar das fortes evidências do ensaio clínico da Merck de que o
Gardasil pode aumentar drasticamente os riscos de câncer e autoimunidade
em algumas meninas .82 ACIP, no entanto, efetivamente ordenou ambos os
jabs. Gardasil seria a vacina mais cara da história, custando aos pacientes
US $ 420 para a série de três aplicações e gerando receitas de mais de US $
1 bilhão anualmente para a Merck.83

Naquele ano, nove dos treze membros do painel do ACIP e suas instituições
receberam coletivamente mais de US $ 1,6 bilhão em doações do NIH e do
NIAID.

Conflitos de interesse sistêmicos



A Pharma e o Dr. Fauci similarmente manipulam virtualmente todos os
painéis de aprovação de medicamentos críticos usando esta estratégia de
preenchê-los com IPs que, vinculados por fidelidade financeira aos
financiadores da Pharma e do NIAID, aprovam de forma confiável
praticamente todos os novos medicamentos sobre os quais deliberam - com
ou sem estudos de segurança .

De 1999 a 2000, o presidente do Comitê de Supervisão do Governo (GOC),
o congressista republicano Dan Burton, investigou a corrupção sistêmica
desses painéis durante dois anos de intensas investigações e audiências. De
acordo com Burton, “o CDC rotineiramente permite que cientistas com
conflitos de interesse flagrantes atuem em comitês consultivos influentes
que fazem recomendações sobre novas vacinas. . . enquanto esses mesmos
cientistas têm laços financeiros, afiliações acadêmicas e outros. . . interesses
nos produtos e empresas para os quais eles deveriam fornecer supervisão
imparcial. ”84 , 85

Paul Offit: Votando-se Rico

O notório “Television Doctor” Paul Offit foi o codeveloper da vacina contra
rotavírus que o ACIP aprovou naquela sessão de 2006. Offit é um dos PIs
mais proeminentes do Dr. Fauci e um exemplo do tipo de poder, influência
e lucro disponível para PIs cujas energias empreendedoras não sejam
obstruídas por escrúpulos. Offit é o queridinho da mídia convencional e
social. Ele é um convidado permanente na CBS, NBC, ABC e CNN, em
programas a cabo como The Daily Show, e um ex-convidado no The
Colbert Report. Ele é o especialista convidado do New York Times e
fornece editoriais regulares para as páginas de opinião do Times. Ele é um
especialista freqüentemente citado em noticiários noturnos e um
colaborador regular de veículos de mídia online, incluindo HuffPost,
Politico e The Daily Beast.86 As plataformas de mídia identificam
uniformemente a Offit como um “especialista em vacinas” da Universidade
da Pensilvânia e do Hospital Infantil da Filadélfia (CHOP). Com o
incentivo de Offit, eles raramente, ou nunca, revelam seus envolvimentos
financeiros generalizados com o Dr. Fauci e as empresas farmacêuticas. Em
2011, por exemplo, durante uma apresentação no NIH para a série de
palestras para grandes professores, ele declarou descaradamente: “Sinto
muito, não tenho conflitos financeiros de interesse”.87 Dados seus conflitos



volumosos, a ousadia dessa afirmação indica sua arrogância
desavergonhada. O Dr. Offit, na verdade, é um desenvolvedor de vacinas
que ganhou milhões monetizando seus relacionamentos com empresas de
vacinas. Ele ocupa a “cadeira Hilleman” no CHOP (Hospital Infantil da
Filadélfia), que a Merck financiou com uma doação de US $ 1,5 milhão e
nomeado em homenagem ao vacinologista de peso da empresa.88

Offit e suas universidades e hospitais afiliados floresceram em grande parte
com base em centenas de milhões em verbas de doações da agência do Dr.
Fauci e de praticamente todas as grandes empresas de vacinas. Somente em
2006, sua instituição, CHOP, recebeu $ 13 milhões do NIAID e $ 80
milhões do NIH. Os livros bienais de propaganda da Offit - incluindo títulos
como Vacinas: o que todos os pais deveriam saber e Falsos profetas do
autismo: má ciência, medicina arriscada e a busca por uma cura - são
elogios descarados à Big Pharma e flagelos aos detratores da indústria e à
saúde natural. A Offit usa esses tomos de plug-in para exaltar uma ampla
gama de produtos farmacêuticos “milagrosos”, para difamar a hesitação da
vacina e acender e intimidar as mães de crianças vacinadas. A Merck lava
centenas de milhares de dólares em pagamentos pessoais para a Offit por
meio de compras em massa desses broadsides de propaganda, que a
empresa então distribui para pediatras em todo o país.89

Offit é o porta-voz mais visível da Pharma, de suas indústrias aliadas e do
paradigma químico em geral. Ele se apresenta como uma fonte confiável de
informações confiáveis, mas na verdade é uma fonte de alarido da indústria,
prevaricação e fraude total. Ele afirma descaradamente, contra todas as
evidências científicas, que os ferimentos das vacinas são um mito - que
todas as vacinas são seguras e eficazes, que as crianças podem receber com
segurança dez mil vacinas de uma vez, 90 e que o alumínio é seguro em
vacinas para bebês porque é um nutriente vital.91 (Não há estudo científico
sugerindo que o alumínio seja seguro ou que tenha qualquer valor
nutricional.) Offit afirma que o mercúrio nas vacinas é inofensivo e é
rapidamente excretado do corpo.92 (A ciência publicada demonstra
decisivamente que o mercúrio é uma toxina cataclismicamente prejudicial e
persistente, e é bem conhecido que o etil e o metilmercúrio bioacumulam.)
Dr. Offit apóia vocalmente alimentos OGM 93 e pesticidas químicos e é um
inimigo violento das vitaminas, nutrição e medicina integrativa.94 Ele
adverte contra a falácia de se tornar livre de OGM e assume a posição



radical de que o diclorodifeniltricloroetano (DDT) é inofensivo. Ele
demoniza amargamente Rachel Carson por matar milhões de pessoas ao
tramar o complô contra o DDT da Monsanto.95

O Dr. Offit aconselha seus colegas PIs que mentir faz parte de seu trabalho.
Ele justifica qualquer mentira que maximize a absorção da vacina. Em
2017, Offit treinou um grupo de colegas PIs, “Você nunca pode realmente
dizer que MMR não causa autismo, mas francamente quando você chega na
mídia é melhor você se acostumar a dizê-lo, porque caso contrário, as
pessoas ouvirão uma porta sendo deixada aberta quando uma porta não
deve ser deixada aberta. ”96 Em seu livro de 2008, Autisms False Prophets,
Offit inventou uma conversa alegando que um defensor da segurança de
vacinas, JB Handley - um empresário proeminente de Portland, Oregon,
com um filho gravemente autista - ameaçou um dos acólitos de Offit.
Handley processou a Offit por difamação, 97 forçando-o a se retratar da
declaração, a se desculpar publicamente pela invenção e a fazer uma
humilhante doação de US $ 5.000 para a instituição de caridade autista de
Jenny McCarthy.98 Apesar de tais constrangimentos, a grande mídia trata
as declarações mais bizarras de Offit como verdade. Os médicos confiam na
veracidade de seus pronunciamentos ao tomar decisões de tratamento. Dr.
Offit atua no conselho de vários grupos de fachada farmacêutica 99 e
organizações de astroturf 100 e comanda uma vasta rede de blogueiros e
trolls, cada um deles direta ou indiretamente pago pelas empresas
farmacêuticas para abafar o debate, propagar mentiras, intimidar e intimidar
as mães de crianças com deficiência intelectual, silenciar dissidentes
científicos e médicos e erradicar a heresia.

Em 1998, Offit fez parte do Comitê ACIP do CDC e participou do debate
que acrescentou a vacina contra o rotavírus ao calendário obrigatório pela
primeira vez, nem do debate nem da votação, apesar de ter sua própria
vacina contra o rotavírus então em desenvolvimento. Ele votou naquele ano
para adicionar a vacina contra rotavírus da Wyeth-Ayerst Pharmaceuticals,
RotaShield, ao calendário obrigatório, apesar da ausência de estudos de
segurança funcional. Offit sabia que o voto positivo do ACIP na vacina
contra o rotavírus da Wyeth praticamente garantiria uma aprovação
semelhante para sua própria vacina contra o rotavírus durante uma próxima
sessão do ACIP.101



Antes de chegar ao ACIP, cada vacina deve primeiro ser revisada pelo
“painel independente” irmão da FDA, chamado VRBPAC (que também é
preenchido com IPs do Dr. Fauci e da Big Pharma), e então licenciada como
“segura e eficaz” pela FDA. De acordo com as conclusões dessa
investigação do Congresso de 2000, 102 quatro dos cinco membros do
comitê FDA VRBPAC que votaram para licenciar a vacina contra o
rotavírus Wyeth naquele ano tiveram conflitos financeiros com as quatro
empresas farmacêuticas, Sanofi, Merck, Wyeth e Glaxo, que estavam
desenvolvendo versões da vacina.

Uma vez que o comitê do FDA deu a RotaShield sua aprovação, a vacina
mudou para o ACIP para competir por uma “recomendação” do CDC, que
efetivamente exige a vacina para 3,8 milhões de crianças em idade escolar
anualmente, garantindo ao fabricante um mercado restrito de centenas de
milhões.

Durante a sessão do ACIP de 1998, o Dr. Offit sentou-se como um dos
cinco membros com direito a voto. (Havia cinco membros não votantes
adicionais.) Seu codeveloper do Rotateq, Stanley Plotkin, também fez parte
do comitê. O Comitê ACIP recomendou por unanimidade a vacina
RotaShield da Wyeth.

A investigação do Congresso de agosto de 2000 descobriu que a maioria
dos membros do ACIP estava em conflito nessa votação.103 Esse relatório
descobriu que sete em cada dez membros do comitê do grupo de trabalho
do ACIP que votaram pela aprovação da vacina contra o rotavírus em junho
de 1998 tinham vínculos financeiros com as empresas farmacêuticas que
estavam desenvolvendo diferentes versões da vacina.

De acordo com o Relatório do Congresso:

• O presidente atuou no Conselho Consultivo de Imunização da Merck.

• Um membro tinha contrato com a divisão de vacinas da Merck, recebia
fundos de vários fabricantes de vacinas, incluindo Pasteur (agora Sanofi), e
tinha contrato como investigador principal da SmithKline (agora GSK).

• Outro membro (do mesmo painel ACIP) recebeu um salário da Merck,
bem como outros pagamentos da Merck.



• Outro membro estava participando de estudos de vacinas com Merck,
Wyeth (agora Pfizer) e SmithKline (agora GSK).

• Outro membro recebeu doações da Merck e SmithKline (agora GSK).

• Outro membro compartilhou a patente de sua própria vacina contra
rotavírus financiada por uma doação de US $ 350.000 para a Merck
desenvolver esta vacina e foi um consultor pago da Merck.

O último desses itens se referia ao Escritório “Não Tenho Conflitos” de
Paul. O controle corrupto do Dr. Fauci e da Pharma sobre esses dois painéis
permitiu que a Wyeth obtivesse tanto uma licença do FDA quanto uma
“recomendação” do CDC sem ter que fazer um teste de segurança genuíno
deste produto, um processo que teria revelado riscos terríveis. Mesmo os
testes truncados do RotaShield da Wyeth, conduzidos sem placebo,
revelaram sérios efeitos colaterais em bebês, incluindo falta de crescimento,
febre alta o suficiente para causar lesão cerebral e uma condição chamada
intussuscepção, em que o intestino de uma criança se encaixa, causando um
bloqueio agonizante que, em alguns casos, resulta em morte. Os números de
intussuscepção por si só foram estatisticamente significativos - citados
como uma em duas mil crianças que receberam a vacina.104 Naquela
época, havia cerca de 3,8 milhões de crianças na faixa etária-alvo morando
nos Estados Unidos; isso se traduziu em cerca de 1.890 casos
estatisticamente prováveis de intussuscepção.105

Mesmo assim, a VRBPAC, sob rígido controle da Fauci e Pharma, aprovou
a vacina e o ACIP a colocou no calendário obrigatório. Menos de um ano
depois que o Dr. Offit e seus confederados no ACIP votaram para ordenar o
RotaShield sem nenhum teste de segurança autêntico, Offit novamente fez
parte do comitê do ACIP que revogou essa recomendação anterior. O ACIP
retirou o RotaShield do mercado em outubro de 1999 devido às muitas
crianças que, previsivelmente, sofreram intussuscepção.106 VAERS, o
Sistema de Notificação de Eventos Adversos de Vacinas, contém cinquenta
notificações de intussuscepção relacionada à vacina para o ano de 1999.
107 A manobra astuta de Paul Offit através dessa sequência de eventos
abriu um caminho desobstruído para a aprovação e enormes riquezas para
sua própria vacina contra rotavírus, RotaTeq.



Desde sua aprovação, a vacina contra rotavírus do Dr. Offit causou uma
onda de doenças catastróficas e mortes agonizantes em bebês por
intussuscepção.108

De 1985 a 1991, antes da introdução da vacina contra o rotavírus, a doença
do rotavírus causava apenas 20–60 mortes por ano em todo o país,
principalmente devido à desidratação associada à diarreia.109 , 110 Visto
que a desidratação é facilmente tratada, virtualmente todas as mortes por
rotavírus podem ser evitadas com atendimento médico adequado e
oportuno.

As reações adversas relatadas da vacina RotaTeq do Dr. Offit variam de 953
a 1.689 por ano. Estes incluíram febre, diarreia, vômito, irritabilidade,
intussuscepção, SIDS, imunodeficiência combinada grave, otite média,
nasofaringite, bronco-espasmo, infecção do trato urinário, hematoquezia,
convulsões, doença de Kawasaki, bronquiolite, urticária, angioedema,
gastroenterite, pneumonia e morte .111

A melhor evidência indica que a vacina contra rotavírus do Dr. Offit causa
impactos líquidos negativos na saúde pública; em outras palavras, a vacina
do Dr. Offit quase certamente mata e fere mais crianças nos Estados Unidos
do que a doença do rotavírus morta e ferida antes da introdução da vacina.

Finalmente, em 2010, após sua introdução, o NIH soube que a vacina da
Offit, RotaTeq, também continha o retrovírus suíno que causa uma
síndrome semelhante ao HIV chamada “doença debilitante” em porcos.112
Nem o Dr. Fauci nem qualquer outra agência jamais financiou um estudo
para estabelecer a segurança da injeção de seus perigosos retrovírus suínos
em bebês. Milhões de crianças americanas já foram inoculadas com o vírus,
graças à Offit.

Em 2006, o ACIP adicionou a vacina de Offit ao cronograma, permitindo
que Offit e seus parceiros de negócios vendessem seus direitos de patente
para a formulação à Merck por $ 186 milhões. A Offit teve um lucro
declarado de mais de US $ 20 milhões como resultado dessa série de
transações. Offit relatou, em uma emocionante história da Newsweek de
2008, que os milhões que ele ganhou com sua alcaparra por rotavírus foi
“como ganhar na loteria”.113 Em uma avaliação menos entusiasta do golpe,



o jornalista da UPI Dan Olmsted e o co-autor Mark Blaxill acusaram Offit
de “se eleger rico”.114

A perturbadora saga de Paul Offit e sua vacina contra o rotavírus ilustra
como os IPs de Tony Fauci enchem as salsichas no HHS.

Como os PIs controlam o marketing público

A escolha do Dr. Fauci de transferir virtualmente todo o orçamento do
NIAID para PIs farmacêuticos para o desenvolvimento de drogas foi uma
abdicação do dever da agência de encontrar a fonte e eliminar as epidemias
explosivas de doenças alérgicas e autoimunes que começaram sob sua
supervisão por volta de 1989. 115 , 116 Ciência referenciada, dados de
vigilância e bulas dos fabricantes, todos implicam os mesmos
medicamentos e vacinas que Tony Fauci ajudou a desenvolver como
culpados por essas novas epidemias. O dinheiro do NIAID se tornou
efetivamente um subsídio gigantesco para a florescente indústria
farmacêutica para incubar um pipeline de novos medicamentos lucrativos
destinados a tratar os sintomas dessas mesmas doenças.

Embora o NIH continue sendo uma fonte maciça de financiamento para IPs,
os ricos contratos de grandes empresas farmacêuticas e o pagamento de
royalties de produtos farmacêuticos muitas vezes diminuem o
financiamento do governo. O dinheiro da indústria farmacêutica é o pão
com manteiga dos PIs, comandando sua lealdade e ditando suas prioridades.
Eles e suas clínicas e instituições de pesquisa são, efetivamente, braços da
indústria farmacêutica. Seus impérios contam com a Pharma para seu
crescimento e sobrevivência.

Além disso, os IPs normalmente funcionam em feudos quase feudais: leais
a uma única empresa farmacêutica. Cada empresa farmacêutica - Glaxo,
Pfizer, Merck, Sanofi, Johnson & Johnson e Gilead - cultiva um quadro de
seus próprios PIs confiáveis, que financia para conduzir testes clínicos e
pesquisas de drogas. Protocolos não escritos determinam que um PI Merck
não realizará pesquisas habitualmente para um concorrente da Merck.
Normalmente, a empresa farmacêutica contrata a escola de medicina do PI
de confiança, o hospital ou instituição de pesquisa para realizar testes
clínicos. A empresa faz pagamentos que variam de algumas centenas de
dólares a $ 10.000 (dependendo da fase de teste, complexidade e a empresa)



para cada paciente inscrito no teste do medicamento, 117 com a
universidade gastando metade a dois terços desses fundos para despesas
acadêmicas.118 Esses pagamentos da empresa farmacêutica garantem a
lealdade de longo prazo da instituição e de seu conselho. Além disso, tanto
o pesquisador quanto a universidade costumam compartilhar interesses de
patentes em qualquer produto que o PI ajude a desenvolver, arrecadando
ricos royalties quando chega ao mercado. O dinheiro adicional do
patrocinador Pharma suporta os assistentes do PI e custos de laboratório. A
empresa farmacêutica também paga “subornos legalizados” ao beneficiário
PI por meio de honorários, honorários de testemunhas de especialistas,
palestras e viagens de primeira classe a resorts exclusivos para
conferências. Todos esses privilégios tendem a fortalecer a lealdade e
incentivar os resultados de pesquisa favoráveis necessários para garantir a
aprovação de medicamentos da FDA. Em todos os lados dessas transações,
cada parte interessada entende que as análises positivas do medicamento em
questão prometem um trabalho futuro.

De acordo com Nussbaum, “os PIs fazem seu próprio tipo de ciência e, na
maioria das vezes, seus experimentos têm pouco a ver com a saúde ou com
o público. Eles testam medicamentos por empresas farmacêuticas privadas
para ganho pessoal, para dinheiro que vai para suas universidades e para
poder ”.119

O sistema permite que as empresas farmacêuticas desviem
sistematicamente verbas federais - a doação inicial do NIAID - para atender
às suas próprias prioridades de lucro privado. Naturalmente, o sistema é
hostil aos medicamentos com patentes expiradas ou que surjam de empresas
que não estão pagando as despesas de pesquisa do PI. Esse preconceito
explica a animosidade característica do Dr. Fauci em relação a remédios
não farmacêuticos, não patenteáveis ou com patente expirada e genéricos.

Em sua história não publicada da era do HIV, Down the Rabbit Hole, o
autor e historiador Terry Michael oferece uma descrição semelhante da
revogação do Dr. Fauci de seu papel científico para o exército de PIs
Pharma: “Mas o NIH tem outros clientes, incluindo milhares de bolsas -
procurando Ph.Ds em ciências médicas produzidos por universidades
americanas após a Segunda Guerra Mundial. O NIAID financia grande
parte das pesquisas e testes clínicos da indústria farmacêutica. Na verdade,



a Big Pharma tornou-se cliente do NIH e especialmente de seu NIAID.
”120

Este poderoso exército, guarnecido em hospitais e universidades em todas
as grandes comunidades americanas, permite à Pharma e ao Dr. Fauci
controlar a narrativa da saúde pública em todo o país. Antes de entender sua
estrutura, encontrei o poder penetrante da combinação.

Entre 1990 e 2020, servi como presidente de um grupo ambientalista
influente, Waterkeepers, com 350 afiliados em todo o condado e no mundo.
Waterkeepers é o maior grupo de proteção de água do mundo. Publiquei
regularmente no New York Times e em todos os principais jornais: Boston
Globe, Houston Chronicle, Chicago Sun-Times, Los Angeles Times, Miami
Herald e San Francisco Chronicle; em revistas como Esquire, Rolling Stone
e The Atlantic; e em publicações online, mais frequentemente no HuffPost.
Eu fiz mais de 220 palestras a cada ano, incluindo sessenta palestras pagas
para grandes públicos em universidades e eventos corporativos. Ganhei
uma renda substancial com essas aparições. Tudo isso mudou em 2005,
depois que publiquei um artigo, “Deadly Immunity”, sobre a corrupção no
ramo de vacinas do CDC, simultaneamente na Rolling Stone e no Salon.

Depois disso, os jornais geralmente se recusaram a publicar meus artigos
sobre segurança de vacinas e, por fim, proibiram-me de publicá-los sobre
quaisquer questões. Em 2008, sem me consultar ou citar um motivo
específico, o Salon se retratou e retirou meu artigo de 2005. O fundador da
Salon, David Talbot, culpou a Salon por ceder à Pharma. A Rolling Stone
finalmente removeu o artigo sem explicação em fevereiro de 2021, e o
HuffPost eliminou toda a meia dúzia de meus artigos de vacinas. Os
editores dessas revistas on-line checaram minuciosamente meus artigos
antes da publicação. Eles os removeram sem me avisar e sem nunca
explicar suas decisões. Foi o início da censura em massa de qualquer
informação sobre vacinas que se desvie das narrativas oficiais. Naquele
ano, universidades e anfitriões corporativos e fóruns de oradores municipais
de repente cancelaram meus discursos programados em massa. Minhas
reservas caíram de sessenta discursos pagos por ano para um ou dois. O
escritório de meus palestrantes me disse que uma enxurrada de telefonemas
de membros poderosos da comunidade médica havia causado os
cancelamentos. Eles inundaram os escritórios dos presidentes e membros do
conselho das faculdades, empresas e grupos comunitários que estavam me



hospedando, protestando contra minhas aparições. As pessoas que ligaram
eram autoridades de saúde pública e médicos importantes de hospitais
locais, escolas médicas universitárias e centros de pesquisa influentes
nessas localidades. Usando linguagem semelhante, eles ofereceram terríveis
advertências de que eu era antivacinas, anticientíficas, uma “matadora de
bebês” e que minha aparência colocaria em risco a saúde pública e o
financiamento vital dos programas da faculdade de medicina da
universidade.

A ameaça de interromper o fluxo de dinheiro para os IPs universitários
invariavelmente supera as tradições de liberdade de expressão
reverenciadas - em teoria - pelos administradores universitários. A partir de
2019, PIs na NYU tentaram forçar a expulsão do historiador popular e
especialista em propaganda, Professor Mark Crispin Miller, de sua lista de
professores e a professora de direito Mary Holland de seu corpo docente,
porque ousaram questionar as ortodoxias reinantes das vacinas.

Terry Michaels resumiu como o Dr. Fauci explorou os cenários estratégicos
da pandemia de HIV para lançar sua carreira em uma trajetória em direção
ao poder inimaginável que lhe permitiria ditar ortodoxias oficiais, controlar
a imprensa, definir políticas internacionais de saúde e até mesmo fechar o
economia global: “Dr. Anthony Fauci aproveitou a oportunidade para criar
uma burocracia multibilionária, distribuindo milhares de doações para os
que buscavam verbas de pesquisa financiadas pelo governo federal, com um
número desproporcional (para outras doenças) indo para pesquisadores de
HIV-AIDS. ”121

Tony Fauci não criou o sistema PI, mas sua inexperiência tanto como
cientista quanto como administrador fez com que ele confiasse nele e
estivesse, a princípio, à sua mercê. Mais tarde, ele assumiu o comando
dessas tropas e as organizou em um poderoso rolo compressor que o
jornalista John Lauritsen chama de “Complexo Médico-Industrial”.122
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CAPÍTULO 4

O MODELO PANDÊMICO: AIDS E AZT

“Os médicos precisam de três qualificações: ser capaz de mentir e não ser
pego, fingir ser honesto e causar a morte sem remorso.”

—Jean Froissart 1337-1405

O processo de aprovação do AZT foi um cruzeiro de inspeção para Tony
Fauci. Enquanto administrava o AZT em torno das armadilhas regulatórias,
o Dr. Fauci foi o pioneiro e aperfeiçoou o séquito de práticas e estratégias
corruptas, fraudulentas e intimidadoras que ele replicaria continuamente nos
próximos trinta e três anos, para transformar o NIAID em um dínamo de
desenvolvimento de drogas .

Quando o Dr. Fauci entrou no universo de testes de drogas do investigador
principal (PI), apenas uma empresa farmacêutica, Burroughs Wellcome
(predecessora da GlaxoSmithKline), tinha um candidato a medicamento
preparado para testar como um remédio para AIDS - uma mistura tóxica,
azidotimidina, conhecida popularmente como “AZT.”

Pesquisadores financiados pelo governo dos EUA desenvolveram o AZT
em 1964 1 como quimioterapia para leucemia. AZT é um “terminador da
cadeia de DNA”, destruindo aleatoriamente a síntese de DNA nas células
em reprodução. O desenvolvedor do AZT, Jerome Horwitz, teorizou que a
molécula poderia se injetar nas células e interferir na replicação do tumor. O
FDA abandonou o composto tóxico da quimioterapia depois que ele se
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mostrou ineficaz contra o câncer e extremamente letal em camundongos.2
Pesquisadores do governo consideraram que é muito tóxico, mesmo para
quimioterapia de câncer de curto regime. Horwitz relatou que a “extrema
toxicidade do medicamento o tornava tão inútil que ele achou que não valia
a pena patentear”. O ex-jornalista da BusinessWeek, Bruce Nussbaum,
contou que Horwitz “jogou na pilha de lixo” e “nem mesmo guardou os
cadernos”.3

Logo depois que a equipe do NIH identificou o HIV como a causa provável
da AIDS em 1983, Samuel Broder, chefe do National Cancer Institute
(NCI) - outra sub-agência do NIH - lançou um projeto para rastrear agentes
antivirais de todo o mundo como tratamentos potenciais . Em 1985, sua
equipe, junto com colegas da Duke University, descobriu que o AZT
matava o HIV em tubos de ensaio.4

O estudo do NCI inspirou Burroughs Wellcome a recuperar o AZT da pilha
de sucata de Horwitz e patenteá-lo como um remédio para a AIDS.
Reconhecendo a oportunidade financeira no terror desesperado de jovens
pacientes com AIDS enfrentando a morte certa, a empresa farmacêutica
fixou o preço em até US $ 10.000 / ano por paciente - tornando o AZT um
dos medicamentos mais caros da história da indústria farmacêutica.5 Como
a Burroughs Wellcome podia fabricar AZT por centavos a dose, a empresa
previu uma bonança.

Para justificar esses preços exorbitantes de um medicamento existente,
escreveu a Dra. Marcia Angell, editora de longa data do New England
Journal of Medicine em seu livro de 2004, The Truth About Drug
Companies, “a empresa reivindicou muito mais crédito do que merecia. ”6
Depois que o CEO da Burroughs Wellcome enviou uma carta de
autocongratulação ao New York Times racionalizando o preço exorbitante
do AZT com o bordado padrão da Pharma sobre os altos riscos e custos
extravagantes do desenvolvimento inicial de medicamentos, Broder e
quatro colegas do NCI e Duke responderam com raiva, recitando as
contribuições seminais que Burroughs Wellcome não fez:

A empresa especificamente não desenvolveu ou forneceu a primeira
aplicação da tecnologia para determinar se um medicamento como o AZT
pode suprimir o vírus da AIDS vivo em células humanas, nem desenvolveu
a tecnologia para determinar em que concentração tal efeito pode ser



alcançado em humanos. Além disso, não foi o primeiro a administrar AZT a
um ser humano com AIDS, nem a realizar os primeiros estudos de
farmacologia clínica em pacientes. Também não realizou os estudos
imunológicos e virológicos necessários para inferir que a droga poderia
funcionar e, portanto, valia a pena prosseguir em estudos adicionais. Tudo
isso foi realizado pela equipe do National Cancer Institute trabalhando com
a equipe da Duke University.7

Os cientistas do NCI explicitamente acrescentaram que o escrúpulo da
empresa sobre como lidar com os patógenos do HIV tornou impossível para
Burroughs Wellcome realizar qualquer pesquisa significativa: “Na verdade,
um dos principais obstáculos para o desenvolvimento do AZT era que
Burroughs Wellcome não funcionava com o vírus da AIDS vivo nem
desejam receber amostras de pacientes com AIDS. ”8

Quando Fauci se apropriou do programa de HIV do National Cancer
Institute, o NIAID herdou o AZT, que estava mais adiante no caminho dos
testes clínicos do que qualquer outra droga.9

O AZT provou ser uma oportunidade irresistível para Fauci. Afinal,
Burroughs Wellcome não apenas teve uma vantagem inicial no programa de
medicamentos para a AIDS, a empresa também tinha seu próprio exército
de veteranos investigadores principais (PIs) com bastante experiência em
lidar com os obstáculos regulatórios complexos - o que o Dr. Fauci não
tinha ainda dominado. O Dr. Fauci precisava de um sucesso visível para dar
início a seu programa e ungir seu novo regime com a pátina da
competência. Nussbaum descreveu como a empresa farmacêutica britânica
manipulou sua influência sobre o Dr. Fauci para obter o controle do
monopólio sobre a resposta do governo ao HIV: “Os IPs da Wellcome
passaram a dominar o sistema de testes clínicos do NIAID. Eles formaram
uma rede ligando Wellcome, a droga AZT e o NIH. Eles participaram do
comitê chave de seleção de medicamentos do instituto e votaram se
deveriam dar alta ou baixa prioridade ao teste de cada medicamento anti-
AIDS, incluindo aqueles que possivelmente poderiam competir com o AZT
no mercado. Os PIs eram um poder em si mesmos. Eles estavam, de fato,
fora de controle. ”10

O Dr. Fauci mais tarde imitaria este modelo de sucesso para preencher os
principais comitês de aprovação de medicamentos e vacinas no FDA, CDC



e no Institute of Medicine (IOM) com seus Pharma PIs, dando a ele, e a
seus parceiros Pharma, controle completo e verticalmente integrado sobre o
processo de aprovação do medicamento da molécula ao mercado.

Mas nem tudo correu bem. Mesmo com Burroughs Wellcome no comando,
o progresso no NIAID era glacial. A horrenda toxicidade do AZT
atrapalhou os pesquisadores que lutavam para criar protocolos de estudo
que o fizessem parecer seguro ou eficaz. Com o AZT devorando sua largura
de banda, o Dr. Fauci falhou em preencher os ensaios clínicos para qualquer
medicamento concorrente. Depois de três anos e centenas de milhões
gastos, o NIAID não havia produzido um único novo tratamento aprovado.

Enquanto isso, redes agitadas de médicos da AIDS baseados na
comunidade, crescendo em cidades como San Francisco, Los Angeles,
Nova York e Dallas, se tornaram especialistas no tratamento dos sintomas
da AIDS. Enquanto o Dr. Fauci tentava escapar - a nova e milagrosa “cura”
antiviral para AIDS - esses médicos comunitários estavam alcançando
resultados promissores com drogas terapêuticas off-label que pareciam
eficazes contra a constelação de sintomas que realmente matavam e
atormentavam pessoas com AIDS. Estes incluíram remédios prontos para
uso como ribavirina, interferon alfa, DHPG, Peptídeo D e Foscarnet para
herpes retinal; e Bactrim, Septra e aerossol pentamidina para pneumonias
relacionadas à AIDS. Apesar de anos de súplicas da comunidade HIV, o Dr.
Fauci recusou-se a testar qualquer uma dessas drogas reaproveitadas, que
tinham patentes antigas ou expiradas e nenhum patrocinador
farmacêutico.11 Uma das mais promissoras dessas “drogas de rua” era o
AL 721, um antiviral muito menos tóxico que o AZT. Dois dos principais
cientistas do Dr. Fauci, Robert Gallo e Jeffrey Laurence do NCI,
descobriram que o AL 721 é eficaz na redução das cargas virais do HIV -
mas, sob pressão de sua falange de Burroughs Wellcome PIs, o Dr. Fauci se
recusou a fazer o acompanhamento.12 A Big Pharma e seus IPs relutavam
em testar qualquer medicamento com patentes que eles não controlassem.
Nenhuma das grandes empresas farmacêuticas estava interessada em
cultivar rivais para seus sucessos de bilheteria de alta margem como o AZT.

O fracasso do Dr. Fauci em mover esses remédios através do sistema
NIAID gerou um florescente mercado sub-rosa, onde pessoas com AIDS e
médicos comunitários compravam remédios de “clubes de compradores”
clandestinos.13



Um dos principais virologistas do NCI, o Dr. Frank Ruscetti, que trabalhou
diretamente sob o comando de Robert Gallo, lembra daquela época:
“Poderíamos ter salvado milhões de vidas com drogas reaproveitadas e
terapêuticas. Mas não há lucro nisso. Tudo tem que ser sobre antivirais
patenteados recentemente e suas vacinas maliciosas. ”14

Os PIs certificaram-se de que o AZT da Pharma era a única flecha na aljava
do ensaio clínico do NIAID. Por causa da inexperiência do Dr. Fauci e,
talvez, de saco de areia deliberado, ele e seus PIs só conseguiram preencher
5–10 por cento das vagas em seus testes clínicos para outros medicamentos
promissores que iriam competir com o AZT. De acordo com Nussbaum,
“com o tempo, a rede de ensaios clínicos criada pela Fauci viria a ser
conhecida como o HUD dos anos 90. O dinheiro foi gasto, mas os testes
foram insuficientes, os tratamentos com medicamentos nunca pareceram
surgir e as pessoas com AIDS continuaram a adoecer e morrer ”.15

À mercê de Burroughs Wellcome, o Dr. Fauci cortou os PIs da empresa
todas as cortesias para acelerar a aprovação do AZT. O FDA e o NIH
dispensaram os estudos de longo prazo com primatas que seriam uma
aposta de alto risco em um composto de tão conhecida toxicidade. (Dr.
Fauci tomaria o mesmo atalho 36 anos depois para acelerar as aprovações
de seu medicamento de estimação, o remdesivir, e a vacina contra o
coronavírus da Moderna.) O Dr. Fauci endossou o esquema de Burroughs
Wellcome de precificar o AZT em suntuosos US $ 10.000 por paciente por
ano, concordando em pagar o preço de etiqueta de prateleira para os
comprimidos usados nos ensaios clínicos do NIAID.16

De acordo com Nussbaum, “a incompetência administrativa de Tony
Fauci”, que o colocou totalmente à mercê de Burroughs Wellcome e de sua
agenda de AZT e apenas AZT, “teve um custo exorbitante. Em 1987, mais
de um milhão de americanos foram infectados pelo vírus da AIDS. Nem um
único tratamento medicamentoso saiu do enorme sistema de pesquisa
biomédica do governo ”.17

Nussbaum narra a crescente frustração entre os ativistas da AIDS que
estavam ganhando vastas verbas do Congresso para o NIAID, sem nada
para mostrar. Em 1988, relata Nussbaum, várias centenas de milhões de
dólares de impostos de alguma forma desapareceram no estabelecimento
biomédico do país e nenhuma nova droga foi produzida. A incompetência



de Tony Fauci estava frustrando a resposta nacional à pandemia. “Onde
estava Tony Fauci neste momento?” Nussbaum pergunta. Lugar algum. . . .
Afinal, ele não era um homem de detalhes. Ele estava ocupado sendo o tipo
de cara que chega às primeiras páginas todos os dias. ”18

Os ativistas da AIDS e funcionários da saúde pública se perguntavam:
“Para onde foi todo o dinheiro do subsídio? O NIAID ficou com o dinheiro?
Quem se beneficiou? Certamente não as dezenas de milhares de pessoas
com AIDS que ficavam mais e mais raivosas a cada dia que passava. ”19
Os ativistas reclamaram que o Dr. Fauci não estava sendo franco sobre o
status e inscrição de seus ensaios clínicos. Ele estava bloqueando as
investigações e ocultou todo o processo em sigilo.

Apesar dos apelos dos pacientes, seus médicos e defensores, apesar dos
vastos ganhos financeiros que fluíam para sua agência do lobby da
comunidade do HIV, o Dr. Fauci recusou-se a se reunir com a liderança da
comunidade da AIDS durante seus primeiros três anos como “Czar da
AIDS” da América. Essa reticência azedou ainda mais os relacionamentos
já difíceis do Dr. Fauci com a comunidade que ele era responsável por
servir.

Foi um reflexo programado no NIAID para exagerar os temores públicos de
pandemias, e o primeiro instinto do Dr. Fauci como secretário nacional da
AIDS foi alimentar o terror de contágio. Ele se tornou um vilão entre os
ativistas da AIDS com um artigo de 1983 no Journal of the American
Medical Association alertando que a AIDS poderia se espalhar por contato
casual.20 Na época, a AIDS era quase exclusiva para usuários de drogas
intravenosas e homens que faziam sexo com outros homens, mas o Dr.
Fauci alertou incorretamente sobre “a possibilidade de que o contato
próximo rotineiro, como em uma casa de família, possa espalhar a doença”.
Dado que “a transmissão não sexual e não sanguínea é possível”, escreveu
Fauci, “o escopo da síndrome pode ser enorme”. Em sua história da crise da
AIDS, And the Band Played On, o autor Randy Shilts relata que o maior
especialista em AIDS do mundo, Arye Rubinstein, ficou “surpreso” com a
“estupidez” de Fauci porque sua declaração não refletia o conhecimento
científico contemporâneo.21 As melhores evidências científicas sugeriam
que a infectividade do HIV, mesmo em contato íntimo, era insignificante a
ponto de ser incapaz de sustentar uma epidemia geral.



Não obstante, a resposta reflexiva do Dr. Fauci foi amplificar o pânico
generalizado da temida pestilência que naturalmente aumentaria seu poder,
elevaria seu perfil e expandiria sua influência. Aumentar o terror das
doenças infecciosas já era uma resposta institucional instintiva do NIAID.

Em 1987, o Wall Street Journal ganhou o Prêmio Pulitzer por sua
investigação de um esquema de HHS que seus redatores caracterizaram
como uma campanha deliberada de funcionários para apresentar
erroneamente a AIDS como uma pandemia geral para garantir maior
financiamento público e apoio financeiro.22

O flimflam funcionou. O terror da peste, ao que parece, é um impulso
potente, e Fauci era perito em transformá-lo em arma - e ele rapidamente
aprendeu que outras “autoridades respeitadas” seguiriam seu exemplo.
Seguindo a profecia fomentadora do medo do Dr. Fauci, Theresa Crenshaw
da Comissão de AIDS do Presidente fez a surpreendente previsão de que
dentro de quatorze anos, o dobro do número de pessoas no planeta estaria
morrendo de infecções letais: “Se a disseminação da AIDS continuar neste
taxa, em 1996 poderia haver um bilhão de pessoas infectadas; cinco anos
depois, hipoteticamente dez bilhões. ” Crenshaw perguntou: Será que
estamos enfrentando a ameaça de extinção durante nossa vida?23 A terrível
adivinhação de Crenshaw nunca se materializou. Em 2007, a OMS estimou
que apenas 33,2 milhões de pessoas em todo o mundo eram HIV-
positivas.24 As curvas de prevalência de HIV com base nos próprios dados
do CDC mostram que, pelo menos nos EUA, o HIV não se espalhou desde
que o teste foi disponibilizado pela primeira vez, permanecendo
teimosamente nos mesmos níveis em relação à população.

O programa da Oprah transmitiu o prognóstico subsequente de Crenshaw
de que “Em 1990, um em cada cinco heterossexuais pode estar morto de
AIDS”.25 Felizmente, esse prognóstico também foi hiperbólico. De acordo
com os dados do CDC, cerca de um em 250 americanos tem teste HIV
positivo e, fora dos grupos de risco, esse número cai para cerca de um em
cinco mil - cerca de 1/1000 do corpo de Crenshaw.26 A histeria que se
seguiu à previsão distópica de Fauci levou o Der Spiegel a alertar que as
infecções de AIDS exterminariam totalmente a população alemã em 1992.
27 No ano seguinte (1985), a revista Bild Der Wissenschaft também previu
a pronta extinção da raça teutônica.28



Uma profecia de 1986 um pouco menos exuberante da Newsweek tinha de
cinco a dez milhões de americanos infectados letalmente em 1991. 29 Os
augúrios da Newsweek erraram dez vezes; Desde então, as autoridades dos
EUA identificaram apenas um milhão de infecções por HIV.30

Os enfeites do Dr. Fauci rapidamente transformaram os soropositivos para o
HIV no equivalente moderno dos leprosos. A paranóia da AIDS por contato
não sexual persistiu por anos. Em Nova York em 1985, por exemplo, 85 por
cento dos alunos de uma escola primária pública ficavam em casa durante a
semana de abertura, enquanto centenas de pais exigiam que o sistema
escolar proibisse qualquer criança soropositiva de frequentar as aulas.31 O
governo Reagan tornou ilegal a entrada de pessoas com AIDS nos Estados
Unidos. O governo cubano colocou vítimas da AIDS em quarentena em
modernas colônias de leprosos. Os ativistas da AIDS acusaram o Dr. Fauci
de causar a resposta “irracional e punitiva” que se seguiu às suas
declarações histéricas.32

Um ano depois, o furor crescente com sua afirmação forçou o Dr. Fauci a
reconhecer que as autoridades de saúde nunca haviam detectado um caso de
propagação da doença por meio do contato casual.33

Finalmente, os ativistas da AIDS reclamaram ainda mais que o Dr. Fauci
carecia de sensibilidade e compaixão humana para com as pessoas que
sofriam da doença. Seu foco de laser em uma única bala mágica antiviral
deixou o Dr. Fauci relutante em estudar drogas que tratam as constelações
de infecções terríveis que torturam e matam pessoas com AIDS; o
atendimento ao paciente - que normalmente envolvia medicamentos prontos
para uso - era incompatível com a crescente obsessão mercantil do NIAID
por antivirais patenteados de alto preço. O foco estreito do Dr. Fauci no
AZT em vez de medicamentos terapêuticos não patenteados levou o ativista
mais vocal da praga da AIDS, Larry Kramer, a chamar o Dr. Fauci de um
maldito trapalhão 34 e “Inimigo público número um”.35

Melisa Wallack e Craig Borten, que receberam indicações ao Oscar por seu
roteiro, Dallas Buyers Club, pesquisaram intensamente a hostilidade
institucional do NIAID ao atendimento ao paciente e aos medicamentos
reutilizados durante a crise da AIDS de 1986. A campanha do Dr. Fauci
para sabotar remédios terapêuticos desempenhou um papel fundamental em
precipitar o surgimento da rede médica clandestina organizada. Os



chamados “clubes de compradores” preencheram o vácuo, fornecendo
tratamentos que os médicos da comunidade e seus pacientes consideraram
eficazes contra a AIDS, mas que o FDA se recusou a aprovar. “Dr. Fauci
era uma mentirosa ”, lembra Wallack, que pesquisou intensamente a Dra.
Fauci para seu filme. “Ele estava totalmente em dívida com as empresas
farmacêuticas e era hostil a qualquer produto que pudesse competir com o
AZT. Ele foi o verdadeiro vilão desta época. Ele custou a vida de muitas
pessoas ”.36

Em 1987, milhares de ativistas da AIDS de organizações como amfAR e
ACT UP - muitos deles vestidos com vestidos de enterro - começaram a
montar protestos em massa contra o Dr. Fauci no complexo de pesquisa de
Bethesda do NIH, em Maryland, exigindo que ele, finalmente, se reunisse
com eles . Carregando cartazes com os dizeres “A burocracia nos mata” e
“NIH - Negligência, incompetência e horror”, os manifestantes foram
recebidos por uma fila de policiais em trajes de choque.37 Os manifestantes
se opuseram ao enfoque estreito do Dr. Fauci no único antiviral patenteado
da Wellcome e queriam mais atenção para as drogas terapêuticas existentes
que pareciam reduzir o pior dos sintomas mais agonizantes e mortais da
AIDS.

Enquanto a multidão clamava se multiplicava no expansivo campus de
Bethesda do NIH, o congressista Henry Waxman interveio para forçar o Dr.
Fauci a finalmente sentar-se com ativistas na primavera de 1987. Foi sua
primeira reunião com defensores da AIDS desde que se tornou comissário
da AIDS, três anos antes. “A arrogância era simplesmente parte da cultura
do NIH”, escreveu Nussbaum. “Ninguém pensava que as pessoas com
AIDS e seus médicos locais tinham algo a recomendar em termos de seu
próprio tratamento. O mesmo acontecia com pessoas com câncer. Eles eram
todos pacientes ou vítimas a serem dignos de pena e ajudados por heróis-
cientistas de jaleco branco. ”38

Larry Kramer, Nathan Kolodner, Dr. Barry Gingell e o cantor / compositor
e ativista pioneiro da AIDS Michael Callen finalmente se sentaram em uma
ampla mesa do Dr. Fauci e quinze de seus cientistas selecionados do FDA e
NIH. Ao longo dessa reunião, os defensores consideraram o Dr. Fauci
manipulador e “desdenhoso” de suas preocupações. De acordo com
Nussbaum, esses líderes “disseram repetidamente que o NIAID era
obcecado pelo AZT, que a maioria dos testes e as pessoas com AIDS



envolvidas neles estavam usando apenas aquele medicamento”.39 Eles
começaram confrontando o Dr. Fauci com o fato de que seus próprios
cientistas mais confiáveis, o Dr. Laurence e o Dr. Gallo, descobriram que o
AL 721 era eficaz na redução das cargas virais; 40 O Dr. Fauci respondeu
com uma enxurrada de desorientação e ofuscação. Ele escolheu a dedo um
único ensaio de um laboratório obscuro que considerou o AL 721 ineficaz e
se recusou a discutir ou reconhecer os dois estudos de sua própria agência
que apoiavam seu uso.

Em seguida, eles o questionaram sobre o uso de um saco de areia com
pentamidina em aerossol. De acordo com Nussbaum, “. . . dezenas de
médicos comunitários e milhares de PWAs [pessoas com AIDS] já sabiam:
que o Aerosol Pentamidina preveniu o sintoma mais letal da AIDS -
pneumonia pneumocystis carinii (PCP). ”41 Os médicos também
descobriram que a intervenção precoce com Bactrim e Septra é uma
profilaxia eficaz contra o PCP. Os ativistas apresentaram ao Dr. Fauci um
pedido modesto: que o NIAID concordasse em fazer diretrizes para os
médicos que queriam usar o Bactrim para tratar pessoas com AIDS de
forma preventiva, ou mesmo uma declaração apoiando a consideração do
uso. Uma declaração oficial do NIH de que os médicos consideram esses
tratamentos “padrão de atendimento” exigiria que as seguradoras cubrissem
seus custos, tornando-os disponíveis para as vítimas da AIDS, muitas das
quais carentes. O Dr. Fauci atendeu a ambos os pedidos com recusa. Ele
disse que simplesmente não poderia recomendar um medicamento até ver
os resultados de um “ensaio randomizado, cego e controlado por placebo”.
Esse era o “padrão ouro”, disse ele. Seria isso ou nada. Quando lhe
perguntaram: Por que não? ele gritou: Não há dados!42 Ele disse a eles que
as experiências de tratamento e os volumosos relatórios de estudos de caso
de dezenas de médicos da AIDS da comunidade não eram ciência real. Os
ativistas estavam cientes dessa ironia cada vez mais letal: tinha sido a
decisão do NIAID de não financiar nenhum ensaio randomizado com essas
drogas não patenteadas. O próprio Dr. Fauci havia construído esse beco sem
saída. Esse padrão de barreira de pedra engenhosa para obstruir
medicamentos sem patente reaproveitados com potencial de salvar vidas se
tornaria um padrão familiar aos críticos do Dr. Fauci durante a crise
COVID.



De acordo com Callen, “Pedimos a ele - não, imploramos a ele - que
emitisse diretrizes provisórias instando os médicos a profilaxia os pacientes
considerados de alto risco para PCP (pneumonia) [com Bactrim ou aerossol
pentamidina]. Embora não tivesse custado muito ao governo fazê-lo, ele se
recusou veementemente a emitir tais diretrizes. Seu motivo: nenhum dado.
Então, o Catch-22 estava completo e muitas pessoas morreram de PCP sem
necessidade. ”43

Quando os ativistas pediram ao Dr. Fauci para adicionar pelo menos AL
721, Peptídeo D, DHPG e pentamidina em aerossol a seus ensaios clínicos,
a recusa do Dr. Fauci foi alta: “Eu não posso fazer isso!” gritou. “Não posso
convocar uma conferência de consenso.”44 A escolha, explicou ele, de
quais compostos entrariam no pipeline de ensaios clínicos do NIAID foi
feita, não por acordo público, mas por um painel de “cientistas
independentes”. O Dr. Fauci não mencionou que virtualmente todos os
membros de seu “painel independente” eram PIs farmacêuticos, com
vínculos com o NIAID e a Burroughs Wellcome.

Após essa reunião, um grupo de médicos comunitários frustrados levantou
dinheiro de seus próprios pacientes com AIDS para coletar dados para um
ensaio randomizado do Bactrim. Demorou dois anos, e seus resultados
apoiaram fortemente a eficácia do Bactrim contra a pneumonia. Os ativistas
da AIDS lamentaram que dois anos de protelação de Fauci no aerossol
pentamidina e Bactrim custou 17 mil pessoas suas vidas.45

Após a negociação do NIH, a fúria dos defensores dos pacientes com AIDS
contra o Dr. Fauci aumentou. Na opinião deles, os médicos da comunidade
estavam gerando muita ciência de qualidade. Essas experiências de
tratamento - muitas vezes publicadas - tinham tanta validade quanto os
estudos de caso nos quais os cientistas se baseiam rotineiramente. Como
Nussbaum aponta, “Havia muitos dados, se Fauci e o resto do NIH
estivessem dispostos a olhar para pessoas reais em comunidades reais, em
vez do fundo infinito de seus tubos de ensaio.”46

Michael Callen disse a Nussbaum que a preocupação obstinada do Dr.
Fauci parecia ser evitar a mortificação de reconhecer o sucesso por médicos
fora de sua agência. “Ele não seria humilhado mesmo que a decisão de
Fauci custasse a vida a dezenas de milhares de pessoas com AIDS”.47



Michael Callen, Larry Kramer e outros ativistas da AIDS deixaram a
reunião do NIH furiosos. Em junho de 1987, em uma autópsia no auditório
da sede da ACT UP, que lembrava um circo, na cidade de Nova York (onde
eu sempre falava sobre questões ambientais durante aquela época), Kramer
criticou o Dr. Fauci por seu preconceito farmacêutico:

“Onde estão as drogas que o governo prometeu?” perguntou ele. “Depois de
conseguirmos milhões de dólares por seus experimentos, o que ganhamos?
Uma droga de dez mil dólares! E quanto a todas as outras drogas por aí?
”48

Confronto com o Congresso em 28 de abril de 1988

O Dr. Fauci deu a Kramer e aos outros ativistas a adrenalina do vagabundo.
Ele não podia fazer o mesmo com seus patronos congressistas. Por anos,
meu tio, o senador Ted Kennedy, o presidente do Comitê de Saúde do
Senado, e o senador Lowell Weicker, que presidiu as dotações do Senado,
junto com seus aliados na Câmara, o congressista da Califórnia Henry
Waxman e o congressista de Manhattan Ted Weiss, lutaram manualmente
combate corpo a corpo com o rígido diretor de orçamento de Ronald
Reagan, David Stockman, para liberar dinheiro para pesquisas sobre a
AIDS.

Em 1980, Teddy se tornou o primeiro candidato presidencial a fazer
campanha ativamente pelos direitos dos homossexuais. Eu fiquei perplexo
com ele no distrito de Castro, em San Francisco, quando ele quebrou tabus
políticos fazendo barganhas nos bares gays, apertando as mãos e tirando
fotos. Quando a epidemia de AIDS estourou um ano depois, Teddy desafiou
as convenções ao contratar Terry Beirn, o primeiro assessor do Senado
abertamente homossexual / infectado pelo HIV, para gerenciar o palco da
batalha legislativa contra a AIDS. Beirn se tornou o principal defensor
nacional dos ensaios clínicos baseados na comunidade para remédios como
Bactrim e pentamidina em aerossol, aos quais o Dr. Fauci havia
demonstrado tal hostilidade.49 Beirn teve a ideia de uma iniciativa de
pesquisa comunitária (CRI) com a amiga íntima de Teddy, Mathilde
Krimm, do grupo ativista da amfAR, e Martin Delaney, do Project Inform.
A proposta deles era criar um sistema de aprovação de “trilha paralela” que
permitiria aos médicos da AIDS da comunidade conduzirem estudos
clínicos sobre os medicamentos de prateleira que nem a Pharma nem o



NIAID queriam testar. Delaney, que não tinha AIDS, mas se destacou no
movimento de contrabando de ribavirina do México para os Buyers Clubs,
descreveu o programa paralelo como “testes de drogas de guerrilha
supervisionados por médicos”.50 Apelando para o senso de compaixão
mórmon de seu amigo senador Orrin Hatch pelos doentes, o senador
Kennedy recrutou o conservador republicano de Utah para co-campeão na
questão da AIDS. O senador Lowell Weicker de Connecticut, de
mentalidade independente, foi outro aliado importante. Esses três senadores
mais poderosos de três perspectivas políticas diferentes trabalharam em
conjunto e com Waxman e Weiss na Câmara. Seus esforços bipartidários
coordenados liberaram centenas de milhões de dólares dos contadores da
Casa Branca, sobre as objeções de poderosos conservadores cristãos que
enquadraram a AIDS como um castigo justo de Deus para o estilo de vida
homossexual.

Por dois anos, o senador Kennedy e Beirn incitaram em vão o Dr. Fauci a
criar uma via paralela. Kennedy ficou frustrado com a reticência do Dr.
Fauci em ouvir a comunidade HIV. Ele considerava mesquinho, cruel e
irresponsável que o Dr. Fauci não permitisse o teste das drogas do clube de
compradores.

Em uma entrevista em setembro de 2007, o Dr. Fauci lembrou a urgência
que Teddy trouxe ao assunto. Ele disse que Kennedy o incentivou:
“Precisamos ter um processo de ensaio clínico que alcance a comunidade.
Foi ele quem realmente pressionou muito pelo programa comunitário de
pesquisa clínica sobre AIDS. Esse foi um de seus grandes itens de agenda.
Ele queria obter acesso da comunidade aos ensaios clínicos no nível da
comunidade, não apenas limitado aos ensaios realizados por empresas
farmacêuticas e NIAID. ”51

Em 1987, os parceiros políticos do Dr. Fauci de todos os partidos
perceberam que o programa do Dr. Fauci estava em frangalhos.52 Apesar
dos milhões do Congresso, nem um único medicamento para a AIDS saiu
do pipeline do NIAID. O senador Kennedy estava começando a suspeitar
que o Dr. Fauci era inepto ou no tanque com a Pharma. Ronald Reagan
estava pressionando para transferir todo o esforço de AIDS para empresas
farmacêuticas privadas “mais eficientes”. As previsões fracassadas, as
inadequações organizacionais e as ofuscações do Dr. Fauci fizeram com que
seus aliados do Capitólio ultrapassassem seus pontos de ebulição.



Na primavera de 1988, os patrocinadores do Dr. Fauci no Congresso se
voltaram contra ele durante um confronto dramático no Capitólio. A
audiência de 28 de abril começou com o Dep. Weiss - talvez o patrocinador
mais leal do Dr. Fauci - exigindo que o chefe do NIAID explicasse o
progresso de seu caracol. O Dr. Fauci respondeu reclamando que não tinha
orçamento para comprar espaço no laboratório, computadores, mesas e
material de escritório ou para contratar novos trabalhadores.53

O atordoado congressista do Upper West Side lembrou ao Dr. Fauci que ele
havia aceitado US $ 374 milhões do Congresso para pesquisas sobre a
AIDS. Parecia surpreendente que essas somas fossem insuficientes para
comprar suprimentos e móveis de escritório. Sem perceber que suas
desculpas esfarrapadas estavam apenas alimentando a fúria escaldante de
seu benfeitor, Fauci lamentou que seus itens de escritório exigissem colunas
orçamentárias separadas, não previstas na enorme dotação do Congresso.
Em uma fúria mal controlada, o Dep. Waxman perguntou friamente ao Dr.
Fauci por que ele nunca informou seus mentores do Congresso sobre esse
impasse. Essa pergunta provocou uma cavalgada de vaga e dissimulada dor
de cabeça, durante a qual o Dr. Fauci sugeriu, obliquamente, que temia
hostilizar a Casa Branca de Reagan - que poderia ter desaprovado sua
cordial bonomia com os democratas do Congresso.

O equívoco difuso do Dr. Fauci levou o Dep. Waxman a escurecer
visivelmente. “Ele ficou furioso”, conta Nussbaum. Ele praticamente
levitou para fora da cadeira.54

A congressista da Califórnia, Nancy Pelosi, reclamou do desempenho
medíocre do Dr. Fauci de que “da nossa perspectiva, temos um prédio em
chamas atrás de nós e estamos procurando todos vocês em busca de água e
estamos descobrindo que não há ninguém para abrir a torneira . ”55

Em seguida, Pelosi deu o “golpe de misericórdia”, enquanto Nussbaum
narrava a troca explosiva. O deputado Pelosi pediu ao Dr. Fauci que
presumisse que tinha AIDS e acabou morrendo de pneumonia: “Você sabe
que a teoria por trás da pentamidina em aerossol para prevenir a pneumonia
é forte. Você sabe que o aerossol pentamidina foi avaliado pelo NIH como
altamente promissor. Você sabe que muitos estudos em San Francisco o
recomendam rotineiramente e que ele está disponível. . . . Você tomaria
pentamidina em aerossol ou esperaria por um estudo? ”56



Por três anos, o Dr. Fauci fez tudo ao seu alcance para negar a pentamidina
em aerossol e sua droga associada, o Bactrim, a quem sofre de AIDS. Mas
aqui está o que ele disse ao painel em 1988: “Se eu fosse um paciente
individual, provavelmente tomaria pentamidina em aerossol se já tivesse
um ataque de Pneumocystis. Na verdade, eu poderia tentar, mesmo antes
disso, tomar Bactrim profilático. ”57 Esses foram dois remédios
promissores que todos no painel e na audiência sabiam que Fauci se
recusou a testar ou recomendar. Naquele exato momento, o Dr. Fauci estava
negando a dezenas de milhares de pacientes de AIDS o acesso a esses
remédios que salvam vidas.

Nussbaum descreve a cena que se seguiu: “Silêncio. Houve um silêncio
mortal na sala 2154 do Rayburn House Office Building. As pessoas na
audiência apenas olharam para Fauci e umas para as outras. Aqui estava o
chefe do esforço do NIH contra a AIDS admitindo publicamente que ele
pessoalmente não seguiria as próprias diretrizes e recomendações do
governo. Aqui estava um importante cientista do governo basicamente
admitindo que o esforço do governo deveria ser contornado por milhões de
pessoas com AIDS. Ali estava Tony Fauci pedindo abertamente a profilaxia
da pneumonia por Pneumocystis carinii, enquanto seu próprio sistema de
testes clínicos não tinha um único medicamento preventivo em teste. Foi
uma admissão verdadeiramente alucinante. O próprio Fauci estava
questionando os próprios alicerces de todo o esforço de pesquisa do
governo contra a AIDS ”.58

Trinta e dois anos depois, o Dr. Fauci deu um bis dessa dança kabuki
durante a crise inicial do COVID. Em 24 de março de 2020, ele respondeu a
uma pergunta de um jornalista admitindo que, caso adoecesse com COVID,
tomaria hidroxicloroquina como remédio.59 Pouco tempo depois, o Dr.
Fauci lançou sua campanha agressiva para negar o HCQ - e todos os
primeiros tratamentos - para o resto da humanidade.

A performance do Dr. Fauci em 1988 no Capitol Hill deixou todos os seus
ex-amigos querendo um pedaço dele. “Fauci estava em apuros. Esses eram
seus apoiadores, seus mentores financeiros, seus protetores políticos de uma
administração que era tão alinhada contra a comunidade gay e tão
ideologicamente antagônica à própria existência do NIH que queria que a
Pharma privatizasse todo o negócio. Agora, Weiss e Waxman estavam



claramente mirando nele. Fauci percebeu que toda a audiência foi uma
configuração para mostrar suas deficiências pessoais. ”60

Larry Kramer ficou pasmo: “Quando leu sobre os atrasos do NIH, a inépcia
e talvez a covardia moral por trás deles, Kramer perdeu o controle.”61

Em 31 de maio de 1988, Kramer escreveu sua famosa “Carta Aberta a Tony
Fauci” no Village Voice. A diatribe de Kramer comparou o NIAID à
fraternidade de canalhas, delinquentes e estúpidos estúpidos no filme de
comédia Animal House. Ele chamou o Dr. Fauci de “idiota” e “assassino”.
Ele descreveu Fauci suando e se contorcendo sob o questionamento do
deputado Ted Weiss: “Você foi forçado a admitir publicamente o que alguns
têm afirmado desde que você assumiu, há cerca de três anos. Você admitiu
que é um idiota incompetente. ”62

Disse Kramer: “Você espera que compremos essa merda e sentimos pena de
você? SEU FILHO DA PADRÃO DE UM IDIOTA MUDO, VOCÊ TEVE
$ 374 MILHÕES E ESPERA QUE NÓS COMPREMOS ESTE LIXO DE
DESCULPAS! ”63

Kramer acusou Fauci de manter a boca fechada por 36 meses para servir à
Casa Branca de Reagan. Ele perguntou a Fauci: “POR QUE VOCÊ FICOU
QUIETO POR TANTO TEMPO?” enquanto pessoas morreram na
pandemia. Isso o lembrava, disse ele, do “bom tenente” de Hitler: Adolf
Eichmann. Ele acusou Fauci de ser muito covarde e egocêntrico para falar
até ser forçado por um comitê do Congresso: “Nós deitamos e morremos e
nossos corpos se acumulam cada vez mais em hospitais e casas e hospícios
e ruas e portas.”64

Referindo-se ao aerossol pentamidina, Kramer destacou: “[Nós] sabemos e
ouvimos o que está funcionando em alguns de nós em algum lugar. Você
não poderia se importar menos com o que dizemos. Você não atenderá
nossos telefonemas ou cartas, nem dará ouvidos a ninguém em nossa
comunidade afetada. Que pomposidade trágica! ”65

“Há quantos anos falamos sobre pentamidina em aerossol, Tony? Que essa
coisa salva vidas. E nós mesmos descobrimos. Viemos até você com esta
grande notícia em uma bandeja de prata como um presente, implorando:
podemos testá-lo oficialmente, podemos aprová-lo para que as seguradoras
e o Medicaid paguem por ele (bem como outros medicamentos imploramos



que você teste) como um tratamento de rotina, e nossos pacientes que vão
falir para comprar remédios podem ficar mais baratos? Mostrinha.66

“Nós dizemos quais são as drogas boas, você não as testa, e VOCÊ NOS
DIZ PARA PEGAR NAS RUAS! Você continua a passar a palavra do On
High de que não gosta dessa ou daquela droga - QUANDO VOCÊ NEM A
TESTEU! ”67

“Há mais pacientes de AIDS mortos porque você não testou drogas neles”,
disse Kramer, “do que porque você fez”.68

Após a audiência no Congresso, todos perceberam que o pequeno
imperador não tinha roupas; O Dr. Fauci reconheceu que sua vida política
estava por um fio. Ele gastou centenas de milhões de dólares construindo
uma rede de testes de drogas que não funcionou. O Congresso que ele
sempre foi capaz de encantar, enganar e enganar finalmente chamou de
fraude! Sua única esperança de reputação e salvação na carreira era uma
mudança dramática e inesperada.

“Ele foi marcado com um pincel de incompetência pelas mesmas pessoas
que foram seus maiores apoiadores no passado. Somente uma mudança
completa de estratégia poderia ressuscitar a carreira de Tony Fauci. Se ele
quisesse continuar recebendo apoio financeiro do Congresso para pesquisas
sobre a AIDS, se fosse continuar sendo o chefe do NIAID, ele teria que se
reinventar ”.69

Pivô Estratégico do Dr. Fauci

Anthony Fauci precisava de uma reforma, e esse mestre da sobrevivência
burocrática respondeu à sua crise existencial com um pivô de tirar o fôlego.
De repente, o Dr. Fauci passou a abraçar os ativistas da AIDS que ele havia
anteriormente insultado. No verão de 1989, ele abordou Larry Kramer em
uma rua de Montreal durante uma conferência internacional sobre a AIDS,
levou-o para um passeio, efetivamente implorou perdão e propôs uma
parceria de trabalho.70 Ele começou a testar medicamentos comunitários
para a AIDS em ensaios paralelos, como o senador Kennedy e a amfAR há
muito tempo solicitaram.

O Dr. Fauci fez parceria com os médicos da AIDS - os equivalentes
contemporâneos dos curandeiros do Front Line COVID-19 Dr. Pierre Kory,



Dr. Peter McCullough, Dr. Richard Urso e Dr. Ryan Cole (entre outros) -
dando-lhes autoridade e milhões de dólares para lançar programas locais de
Iniciativa de Pesquisa Comunitária (CRI) que permitiram que clínicas
comunitárias de AIDS testassem drogas promissoras fora dos programas de
ensaios clínicos formais dominados pelos PIs Pharma do Dr. Fauci e
ganhassem rapidamente aprovações federais. “O próprio Fauci agora estava
tentando construir um sistema que consistia em um maior acesso às drogas
em um estágio muito anterior do jogo de teste”, afirmou. 71 disse
Nussbaum. Em um gesto de reconciliação com seus maiores críticos, o Dr.
Fauci nomeou o programa da faixa paralela em homenagem ao assessor do
senador Kennedy, Terry Beirn, e deu a Larry Kramer um assento à mesa.

O mais irônico é que, à luz de sua campanha bem-sucedida para sabotar a
hidroxicloroquina e a ivermectina durante a crise COVID, o Dr. Fauci
repentinamente abandonou sua insistência automática de que todos os
medicamentos precisavam de testes randomizados controlados por placebo
antes da aprovação. Em uma reviravolta extraordinária, ele argumentou
veementemente que, se uma droga parecia promissora para o alívio de
doenças potencialmente letais durante as pandemias, os pacientes deveriam
ter acesso a ela, mesmo que não fosse por meio de um ensaio duplo-cego
com placebo. Em uma exibição atrevida de atrevimento e desorientação
descaradamente hipócrita, ele questionou a ética dos reguladores do FDA
que insistiam em testar placebo de drogas benéficas durante uma pandemia
global, quando as pessoas estavam morrendo. Ele parecia ter esquecido que
essa era exatamente sua postura até poucas semanas antes. O Dr. Fauci
acusou o FDA de atrasar e administrar excessivamente o desenvolvimento
de medicamentos. Ele atacou abertamente a agência irmã do NIAID por sua
insistência cruel e rígida no teste randomizado duplo-cego de placebo para
DHPG, um remédio promissor para o herpes retinal. Para acalmar a
comunidade da AIDS, Tony Fauci até mesmo colocou o AL 721 em testes.
A Dra. Fauci se tornou uma das líderes de torcida da aprovação do
“caminho paralelo” da comitiva de drogas de clubes de compradores
populares: “Não faz sentido privar essas pessoas da escolha de se querem
ou não se arriscar em um medicamento que se mostrou eficaz, desde que
não interfira nos ensaios clínicos. Como cientista, acho que é uma coisa
apropriada a se fazer. ”72



“Fauci se transformou no verão de 1989. Ele se tornou um defensor
agressivo para acelerar os testes e a aprovação de medicamentos para todas
as doenças potencialmente fatais, não apenas a AIDS ”, lembra Nussbaum.
“Fauci adotou praticamente todo o programa ACT UP de uma vez e como
um todo. Foi o tipo de reviravolta que acompanha uma verdadeira
conversão religiosa. Foi tão surpreendente que parecia que Fauci havia
encontrado a luz, teve uma epifania e se transformou em outro ser. ”73 Esta
súbita reviravolta pressagiou a virada de cortar o pescoço do Dr. Fauci em
2021, quando de repente ele exigiu uma investigação do laboratório de
Wuhan depois de evitar energicamente essa investigação por mais de um
ano.

No final de 1989, sua insurreição contra suas próprias antigas ortodoxias e
seus ataques impiedosos aos sátrapas sitiados do FDA haviam transformado
o Dr. Anthony Fauci em uma espécie de herói para alguns membros da
comunidade HIV.

Indústria para o Resgate

Nem todo mundo estava feliz. A reviravolta do Dr. Fauci enfureceu seus PIs
da indústria. Os soldados da linha de frente da Big Pharma estavam em
revolta aberta contra suas reformas espalhafatosas. O sistema CRI estava se
revelando um desastre para a indústria. A rede da comunidade da AIDS de
duzentos médicos do CRI estava testando medicamentos anti-AIDS em
programas de “trajetória paralela” com baixo custo e inscrições rápidas. Os
médicos da comunidade, explicou Nussbaum em 1990, “sabem mais sobre
tratamento do que [Dr. IPs torre de marfim de Fauci escondidos das
realidades da vida e movidos por carreiras que não os recompensam por
promover a saúde pública ”.74 Muitos pacientes de AIDS estavam se
aglomerando para participar de testes de CRI com médicos atenciosos que
eles conheciam e confiavam que os tradicionais Pharma PIs do Dr. Fauci
estavam tendo problemas em recrutar voluntários para seus testes clínicos.
O CRI foi tão bem-sucedido que começou a desafiar a primazia da pesquisa
tradicional de cima para baixo em universidades e hospitais do NIAID. A
rede PI, que antes desfrutava de um monopólio incontestável sobre os testes
de drogas, empacou-se quando os médicos emergentes da comunidade gay
ameaçaram sua posição exclusiva na tetina de financiamento de pesquisa de
bilhões de dólares do NIAID.



Os PIs da Big Pharma eram para o Dr. Fauci o que a Guarda Pretoriana era
para os imperadores romanos: Fauci era ao mesmo tempo seu comandante e
seu refém. No final das contas, eles exerceram poder de vida ou morte sobre
ele. Vale lembrar que a grande maioria dos imperadores romanos morreu
nas mãos de seus subordinados, com assistência ou aquiescência em seus
assassinatos por seus Pretorianos “leais”.

Seus cinquenta anos no NIH são uma prova contundente das infalíveis
habilidades de sobrevivência do Dr. Fauci. Os instintos políticos que o
tornaram o mais duradouro - e mais bem pago - apparatchik de saúde
pública da história devem tê-lo informado que antagonizar seus Pretorianos
acabaria sendo fatal. Ele precisava fazer as pazes.

Se a breve conversão do Dr. Fauci foi alguma vez sincera, foi
necessariamente de curta duração. O estilo gerencial de Fauci e sua
profunda confiança em sua rede de PIs Pharma condenaram o caminho
paralelo desde o início. Nussbaum sempre duvidou da autenticidade do Dr.
Fauci: “A conversão de Fauci”, concluiu ele, “cheirava a oportunismo”. A
história subsequente, incluindo a história que vivemos hoje, apoiou a
avaliação cínica de Nussbaum.75

Os ativistas da AIDS souberam posteriormente que, ao mesmo tempo em
que o Dr. Fauci estava dizendo a eles e ao escritório do senador Kennedy
que finalmente estava testando o AL 721, Teflon Tony estava
confidenciando aos seus PIs Pharma que havia manipulado os estudos do
AL 721 para o fracasso: “Eu queria desmascarar ”, ele os tranquilizou.76
Assim como faria com a hidroxicloroquina durante a crise do COVID trinta
anos depois, ele projetou seus ensaios clínicos AL 721 de forma a garantir
seu fracasso e, assim, desacreditar o medicamento não patenteável. O Dr.
Fauci disse aos PIs do Burroughs Wellcome que dominavam seu comitê
independente: Vamos levar a coisa a julgamento e acabar com isso de uma
vez por todas.77

Veredicto de Nussbaum: “Se havia alguma chance de um teste justo para
AL 721, não viria do sistema de testes clínicos de Tony Fauci.”78

No início, seu plano tortuoso saiu pela culatra. Em vez de desmascarar o
AL 721, o estudo NIAID confirmou que o AL 721 interrompeu a replicação
viral. Quando esses resultados promissores começaram a surgir, o Dr. Fauci



e seus PIs cancelaram o estudo, garantindo que o AL 721 nunca fosse para a
Fase 2. O Dr. Fauci disse a ativistas céticos que não conseguiu que nenhum
voluntário se inscrevesse no estudo. (Em 2021, ele invocaria o mesmo
bunko para matar os testes de ivermectina do NIAID.)

Na mesma época, os ativistas perceberam que as promessas do Dr. Fauci de
testar a pentamidina em aerossol - que ele admitiu antes do Congresso
serem eficazes - eram um subterfúgio. O Dr. Fauci abriu testes clínicos para
pentamidina em aerossol, mas novamente alegou, de forma hipócrita, que
não poderia populá-los. O saco de areia do Dr. Fauci finalmente levou
ativistas do HIV frustrados a financiar e conduzir seu próprio teste de
pentamidina em aerossol. Concluído em 1990, esse estudo demonstrou a
clara eficácia do medicamento contra o PCP. “Os dados não foram gerados
a partir do sistema multimilionário de testes de drogas de Tony Fauci”,
lembrou Callen. “Esse sistema [de Fauci] não conseguiu inscrever uma
única pessoa em seus testes de pentamidina em aerossol. A comunidade do
HIV e os médicos da comunidade geraram os dados. Uma empresa privada,
LyphoMed, financiou o estudo. ” Disse Nussbaum: “A comunidade
arregaçou as mangas e acabou com a incompetência e a indiferença
federais”.79

Nussbaum aponta que, mesmo no auge da “conversão” do Dr. Fauci, o
NIAID continuou a ignorar centenas de outros medicamentos eficazes para
doenças oportunistas porque “os PIs têm sua própria agenda científica, que
não é necessariamente a mesma do país”.80

Toda a charada do Dr. Fauci terminou no momento em que o FDA aprovou
o AZT.

A essa altura, o Dr. Fauci havia manipulado os principais comitês que
controlavam as aprovações de medicamentos no NIH e FDA, reunindo-os
com cientistas acadêmicos e industriais e médicos de seu sistema de PI:
“Cientistas que. . . fez toda a sua carreira no AZT. . . participava de comitês
de votação de concorrentes comerciais em potencial. Cientistas que tiveram
negócios financeiros com Burroughs Wellcome ou outras empresas
farmacêuticas passaram a dominar toda a rede de ensaios clínicos do
governo. ”81



Enquanto eles bloqueavam ativamente os testes clínicos de pentamidina em
aerossol e AL 721, a cabala interna do Dr. Fauci lubrificou os patins,
permitindo que Burroughs Wellcome pulasse os testes em animais e
prosseguisse diretamente para os testes em humanos. Esta omissão foi sem
precedentes na história dos medicamentos de quimioterapia, mas
novamente prenunciou a decisão de permitir que a vacina Pfizer / BioNTech
COVID-19 prossiga para testes em humanos sem completar o painel usual
de testes de segurança em modelos animais.82 Pesquisadores do governo
avaliaram exaustivamente a toxicidade assustadora do AZT, incluindo seus
efeitos letais em roedores após exposições de curto prazo com doses
minúsculas. Nem o NIAID nem o Burroughs Wellcome jamais concluíram
qualquer estudo animal de longo prazo. Burroughs Wellcome financiou os
testes rápidos em humanos do Dr. Fauci, fragmentando seus grupos de
estudo em doze cidades em pequenas coortes, tornando os sinais de
segurança difíceis de detectar.

Em 1987, a equipe do Dr. Fauci declarou o estudo em humanos um sucesso
e o encerrou após quatro meses de um estudo proposto de seis meses - uma
velocidade recorde para a aprovação da quimioterapia. Esse período de
observação de quatro meses foi muito curto para os pesquisadores
detectarem os efeitos colaterais que ocorreriam em pacientes tomando AZT
por anos, ou mesmo por toda a vida. Mas o Dr. Fauci argumentou que sua
decisão de abortar o estudo foi a única escolha ética: depois de dezesseis
semanas, dezenove indivíduos do grupo de placebo inativo e apenas um
participante do grupo de AZT morreram - um resultado que pode ser
saudado como extraordinário Eficácia de 95 por cento! O Dr. Fauci disse
que esses resultados provaram que o AZT é seguro e eficaz contra a AIDS.
Ainda mais importante para os acionistas da Burroughs Wellcome, o Dr.
Fauci liberou o AZT para uso em pessoas HIV-positivas saudáveis, ou seja,
pessoas sem sintomas. Após esses breves ensaios clínicos, a FDA concedeu
a aprovação rápida para uso de emergência do AZT em março de 1987.

Um momento de triunfo

Para o Dr. Fauci, o licenciamento da FDA foi um momento de exultação.
Depois de anos de humilhação e fracasso com seus críticos batendo contra
as cordas, ele finalmente tinha algo a mostrar: um estudo duplo-cego
controlado por placebo com 3.200 pessoas, que supostamente mostrou que
pacientes com AIDS recebendo AZT sobreviveram a taxas



exponencialmente mais altas do que aquelas negou o tratamento. O Dr.
Fauci agora tinha um produto que validava seu sistema de testes clínicos.
Ao sentir o sucesso do AZT, antes mesmo da publicação de seu estudo com
o AZT, o jovem tecnocrata aproveitou o momento para fazer o que sempre
fez de melhor. Ele convocou uma coletiva de imprensa.

Dois anos depois, o Dr. Fauci relembraria aqueles dias felizes: “Quando me
envolvi na pesquisa da AIDS pela primeira vez, relutei em lidar com a
imprensa. Achei que não era digno. ”83 Na verdade, há poucas evidências
dessa reticência nos registros públicos. Desde o início, Tony Fauci parecia
quase desesperado por tais indignidades.

O Dr. Fauci lançou seu ataque à mídia com uma ação sem precedentes: às
dez horas da manhã após o recebimento dos resultados iniciais do estudo à
noite, o Dr. Fauci começou a ligar pessoalmente para jornalistas
importantes para anunciar seu triunfo. “Nenhum diretor de um instituto do
NIH jamais havia entrado em contato com a imprensa assim”, diz
Nussbaum.84 Tradicionalmente, o próprio diretor do NIH fazia anúncios
importantes, mas o Dr. Fauci aparentemente não estava disposto a
compartilhar a glória com seu chefe nominal, o diretor do NIH James
Wyngaarden, ou com o secretário do HHS Otis Bowen. Ao fazer sua
proclamação, o Dr. Fauci empregou o truque que viu como o pioneiro de
Robert Gallo durante seu anúncio prematuro do estudo de Gallo ligando o
HIV à AIDS. Esse anúncio quebrou outra tradição: historicamente, as
agências não anunciavam os resultados dos ensaios clínicos até que os
dados fossem revisados por pares e publicados para que os jornalistas - e a
comunidade científica - pudessem ler o estudo e chegar às suas próprias
conclusões sobre o que a ciência disse. Gallo havia desbravado a técnica de
ciência por comunicado à imprensa quatro anos antes, quando encenou um
evento de imprensa do HHS para anunciar que a provável causa da AIDS
havia sido encontrada, um retrovírus que mais tarde seria chamado de Vírus
da Imunodeficiência Humana ou HIV. A imprensa relatou a descoberta de
Gallo como um fato científico, embora Gallo não tivesse publicado um
artigo revisado por pares apoiando sua afirmação de enorme conseqüência.
Aqui estava uma inovação útil que permitiu que as autoridades regulatórias
elaborassem e controlassem a narrativa pública desde o início. A ciência era
o que os reguladores declaravam. Não poderia haver oportunidade para os



jornalistas lerem os dados ambíguos, considerarem a opinião especializada
contrária ou os pronunciamentos oficiais questionadores.

O Dr. Fauci tornou-se o virtuoso dessa técnica, exibindo-a, em seu apogeu,
durante seu 28 de abril de 2020, o anúncio do desempenho milagroso de
remdesivir durante os ensaios clínicos fraudados e contaminados por fraude
do NIAID, enquanto estava sentado em um sofá do Gabinete Oval ao lado
do Presidente Trump . Ele não tinha nenhum estudo revisado por pares ou
publicado, nenhum ensaio autêntico com placebo, nenhum dado e nem
mesmo um folheto para a imprensa. Com essa vaga alegação de boatos, ele
forçou a Autorização para Uso de Emergência de seu querido medicamento
e vendeu todo o estoque da Gilead para o presidente sem publicar uma
palavra ou nunca sair do sofá.

Sob a liderança do Dr. Fauci, essa prática se tornaria um veículo de rotina
para o abuso extremo na era COVID-19, quando as empresas de vacinas
habitualmente divulgavam destaques escolhidos a dedo de seus ensaios
clínicos em comunicados à imprensa semanas antes de publicar resultados
de estudos muito menos otimistas. Essas táticas atraíram críticas como
empresas de bombeamento e descarte, com executivos da empresa
simultaneamente descarregando ações com anúncios enganosos que
aumentaram os preços das ações. Pelo menos um caso - Dr. Vacina
Moderna da Fauci - desencadeou uma investigação de títulos federais.85

Usando a mesma linguagem extravagante que mais tarde aplicaria ao
remdesivir, o Dr. Fauci se gabou aos repórteres que seu julgamento havia
produzido evidências claras de que o AZT salvou vidas. Qualquer repórter
que quisesse cobrir a história para o noticiário da noite tinha que acreditar
em sua palavra. E então, como agora, algumas pessoas simplesmente não
podiam conceber que Anthony Fauci mentisse ou exagerasse. O Dr. Fauci
declarou vertiginosamente que sua agência recomendaria o AZT não apenas
para indivíduos com AIDS totalmente desenvolvida, mas também para
pessoas assintomáticas que tiveram teste positivo para HIV, mas não
mostraram sinais de AIDS. Ele nunca mencionou que o AZT custava US $
10.000 para o tratamento anual - apenas que Burroughs Wellcome o
venderia por US $ 500 / frasco. A aprovação do FDA significava que os
contribuintes subsidiariam os custos do AZT.



As ações da Burroughs Wellcome dispararam 45 por cento com o anúncio
do Dr. Fauci, adicionando 1,4 bilhão de libras ao valor do mercado de ações
da empresa no Reino Unido em um dia.86 O CEO da empresa previu que os
lucros do AZT renderiam mais de US $ 2 bilhões por ano.87

Os PIs entregaram ao NIAID seu primeiro teste de drogas bem-sucedido. O
Dr. Fauci agora estava livre e sabia que os PIs haviam tirado suas castanhas
do fogo. Eles não apenas lhe deram um medicamento de sucesso para a
AIDS, mas também construíram um sistema testado e comprovado para
produzir futuras aprovações de medicamentos. Ele não precisava mais
agradar os médicos do CRI. O Dr. Fauci não perdeu tempo em colocar um
fim em sua charada de trajetória paralela.

Quando o Dr. Fauci abandonou o sistema CRI, o NIAID rapidamente
perdeu seu breve interesse no atendimento ao paciente ou em testar novos
medicamentos reaproveitados contra infecções oportunistas que matavam
pessoas com AIDS. O NIAID voltou ao seu nicho confortável, alimentando
sucessos de bilheteria farmacêuticos. “Era a mesma velha história”, conta
Nussbaum. “Nada mudou durante anos.”88

Havia apenas um problema: todo o ensaio clínico do Dr. Fauci para o AZT
havia sido uma fraude elaborada.

Um momento de verdade, revelando a fraude

Em julho de 1987, o New England Journal of Medicine (NEJM) finalmente
publicou o relatório oficial de Burroughs Wellcome sobre os testes de AZT
de Fase II - o chamado “estudo Fischl” - que foi a base da aprovação do
AZT pelo FDA.89 Cientistas externos finalmente tiveram a chance de
examinar os detalhes do estudo pela primeira vez. Muitos já haviam
expressado choque com sua duração abreviada, mas agora começaram a
descobrir evidências de falhas metodológicas fatais - algumas atribuíveis ao
viés de confirmação, mas outras claramente produto de corrupção e
falsificação deliberada. Em poucos dias, repórteres, pesquisadores e
cientistas começaram a espalhar calúnias sobre o Pollyannaish do Dr. Fauci
e interpretar os dados em benefício próprio. Cientistas europeus reclamaram
que os dados brutos do NIAID não mostraram nenhum benefício na redução
dos sintomas, uma descoberta que ameaçava o maior lucro esperado da



Glaxo. O jornal suíço Weltwoche chamou seus testes com AZT de falha
gigantesca.90 , 91

O jornalista investigativo e analista de pesquisa de mercado John Lauritsen,
que cobria a crise da AIDS desde 1985, tornou-se o primeiro jornalista
intrépido a analisar criticamente os detalhes dos testes do AZT. Quando ele
viu os relatórios do NEJM, ele rapidamente percebeu que a pesquisa era
inválida. Em seu primeiro artigo do AZT, “AZT on Trial” (19 de outubro de
1987), ele escreveu: “A descrição da metodologia estava incompleta e
incoerente. Nem uma única tabela era aceitável de acordo com os padrões
estatísticos - na verdade, nem uma única tabela fazia sentido. Em particular,
o primeiro relatório, sobre eficácia, foi marcado por contradições, lógica
maléfica e súplica especial. ”92 Ele telefonou para os autores nominais do
relatório, Dra. Margaret Fischl e Douglas Richman, e falou com cada um
por meia hora: “Nenhum deles soube explicar as tabelas nos relatórios que
eles próprios supostamente escreveram.” Eles só podiam dizer que ele
deveria ligar para Burroughs Wellcome para obter respostas às suas
perguntas.

O New York Native publicou os relatórios de Lauritsen no início de 1987.
Esses relatórios apareceram posteriormente em dois livros, Poison by
Prescription: The AZT Story (Poison) (1990) e The AIDS War:
Propaganda, Profiteering and Genocide from the Medical-Industrial
Complex (TAW) (1993).93

Dezoito meses após a aprovação do AZT, o FDA conduziu sua própria
investigação do estudo. Por muitos meses, o FDA, acovardado diante da
intimidação de Fauci, manteve em segredo seus relatórios condenatórios.
As revelações mais chocantes sobre a conduta sistêmica do Dr. Fauci
surgiram depois que Lauritsen finalmente obteve cerca de quinhentas
páginas do tesouro de documentos dos investigadores do FDA, usando a
Lei de Liberdade de Informação. Esses documentos demonstraram
claramente que as equipes de pesquisa do Fauci / Burroughs Wellcome se
envolveram em uma ampla adulteração de dados, que alguns consideraram
ter atingido o nível de criminalidade homicida.

Esses documentos mostraram que os ensaios “duplo-cegos, controlados por
placebo” haviam se tornado cegos quase imediatamente, o que por si só os
tornava inválidos. As comunicações internas da FDA com a equipe de



pesquisa revelaram falsificação desenfreada de dados, desleixo e desvio dos
procedimentos aceitos.94

Em um dos documentos do Freedom of Information Act (FOIA), Harvey
Chernov, o analista do FDA que revisou os dados farmacológicos,
recomendou que o AZT não fosse aprovado. Chernov observou muitas
toxicidades graves do AZT, especialmente seu efeito no sangue: “Embora a
dose variasse, a anemia foi observada em todas as espécies (incluindo o
homem) nas quais a droga foi testada”. Chernov observou ainda que o AZT
é susceptível de causar câncer: “[AZT] induz uma resposta positiva no
ensaio de transformação celular” e, portanto, “presume-se que seja um
carcinógeno potencial”.95

Os testes de Fase II deveriam durar 24 semanas, mas Wellcome e o Dr.
Fauci os abortaram na metade. Os investigadores afirmaram que o AZT
estava prolongando milagrosamente a vida das pessoas que o tomavam.
Lauritsen analisou os dados de mortalidade e concluiu que certamente eram
falsos. Embora poucos pacientes tenham terminado as vinte e quatro
semanas completas de tratamento e duas dúzias tenham durado menos de
quatro semanas com a droga, os investigadores analisaram os dados
escassos de qualquer maneira, usando projeções estatísticas bizarras para
prever a probabilidade de um paciente apresentar várias infecções
oportunistas se o os ensaios continuaram conforme planejado. Lauritsen
comenta sarcasticamente: “Isso é análogo a estimar a probabilidade de
desenvolver artrite aos setenta anos, usando uma amostra em que apenas
algumas pessoas atingiram essa idade, e na qual algumas ainda eram
adolescentes”.

Mais seriamente, os investigadores do FDA encontraram muitos casos de
trapaça no centro de Boston, onde começaram sua revisão. A decisão do Dr.
Fauci de encerrar os julgamentos impediu os inspetores de investigarem os
outros onze centros, que eram, presumivelmente, tão terríveis quanto
Boston. Depois de agonizar sobre a exclusão de dados do delinquente
centro de Boston ou de pacientes com violações de protocolo, o FDA
decidiu não excluir nada: “Dados falsos foram retidos. Lixo foi jogado
junto com as coisas boas. ” O FDA argumentou que, se todos os dados
falsos fossem excluídos, haveria um número insuficiente de pacientes para
concluir os testes. Lauritsen apontou que o uso consciente de dados falsos
pelo FDA constituía fraude.96



Em 1991, quatro anos depois, Lauritsen entrou com um pedido de
Liberdade de Informação solicitando vários documentos do FDA relativos
aos testes de AZT de Fase II - o mais importante, o “Relatório de Inspeção
de Estabelecimento” no centro de Boston, escrito pela investigadora do
FDA Patricia Spitzig. Após meses de mentiras, evasivas e obstruções do
FDA, uma corajosa denunciante do FDA violou todas as barreiras e
providenciou para que Lauritsen recebesse o Relatório Spitzig.97 Foi uma
bomba:

No final das contas, os investigadores principais (PIs) de Boston traiu quase
todos os pacientes. Os PIs do Burroughs Wellcome perceberam rapidamente
que o AZT era tão mortalmente confiável que tiveram dificuldade em
manter os recrutas do teste vivos durante todo o estudo de seis meses. A
equipe de Boston resolveu esse dilema mentindo sobre o tempo que os
pacientes passaram nos testes. A empresa incentivou esse tipo de fraude
pagando seus IPs de acordo com o número de meses que mantiveram vivos
os sujeitos do ensaio AZT. “Simplificando”, diz Lauritsen, “os médicos
receberam muito mais dinheiro”, de inscrições de longo prazo.

Os PIs da indústria farmacêutica sabem que suas carreiras e salários
dependem de sua capacidade de produzir resultados de estudos de maneira
consistente que receberão a aprovação do FDA para o medicamento em
questão. Esses incentivos perversos conduzem naturalmente ao viés de
pesquisa, viés de confirmação, adulteração de dados, preguiça estratégica e
falsificação e trapaça deliberadas. Os IPs cobriam rotineiramente eventos
adversos, violavam protocolos, relatavam falsamente os pacientes com AZT
como sendo pacientes placebo e perdiam o controle do produto em teste.

O FDA baseou sua aprovação do AZT nos Formulários de Relato de Caso
(CRFs) apresentados por Burroughs Wellcome PIs, que tiveram incentivos
financeiros e de carreira convincentes para minimizar as lesões e obter um
julgamento bem-sucedido. No entanto, também havia resmas de
informações chocantes nos registros médicos de médicos particulares,
hospitais e diários de pacientes que contradiziam a crise. Em praticamente
todos os pacientes, o Spitzig do FDA encontrou sérias discrepâncias entre
os registros médicos e o que os PIs inseriram em seus CRFs.

As regras dos ensaios afirmam claramente que os IPs devem registrar todas
as reações adversas em seus CRFs e relatar imediatamente ao FDA. Os



detetives de Boston não fizeram nada.

Os documentos da FDA mostraram que os IPs sabiam muito bem quais
pacientes estavam tomando AZT e quais tomavam placebo, que estavam
distorcendo os resultados de segurança a favor do AZT para dar vantagem
aos participantes do AZT. Os pesquisadores começaram colocando os
pacientes mais doentes no grupo do placebo. Os pesquisadores então se
curvaram para mimar o grupo que tomou AZT, dando-lhes mais serviços
médicos de apoio do que os indivíduos que receberam o placebo. Por
exemplo, os indivíduos que tomaram AZT durante o estudo de quatro
meses receberam seis vezes mais transfusões de sangue do que o grupo do
placebo.

Daqueles que receberam AZT, todos sofreram de sua toxicidade
indescritível. “Vários deles. . . com certeza teria morrido de anemia ”, disse
Lauritsen se os PIs não tivessem dado as transfusões de sangue para mantê-
los vivos. O AZT causa anemia em todas as espécies animais já estudadas,
incluindo seres humanos. Em seu livro, Poisoned by Prescription, Lauritsen
explica como “[p] pacientes tomando AZT tornaram-se anêmicos e
sofreram contagens baixas de glóbulos brancos acompanhados de vômitos”.
Os documentos do FDA mostraram que todos no grupo do AZT sofreram
toxicidades graves e anemia, mas o relatório oficial do NIAID não listou
nenhum efeito adverso entre os destinatários do AZT.

Alguns dos pacientes com AZT sofreram reações adversas tão mortais que
precisaram de várias transfusões de sangue apenas para mantê-los vivos. Os
pesquisadores desonestos do Dr. Fauci bombearam esses indivíduos com
transfusões de sangue regulares e depois se esqueceram de registrar sua
multiplicidade de problemas de saúde. No grupo AZT, trinta pacientes -
mais da metade do total - sobreviveram até o final do estudo apenas com a
ajuda de várias transfusões de sangue. Em cada caso, os PIs de Boston
verificaram “nenhuma reação adversa” nos CRFs. Cerca de 20 por cento
receberam transfusões múltiplas. Já no grupo placebo, apenas cinco
pacientes receberam transfusões.

“O que acontece quando você recebe uma transfusão de sangue?” pergunta
o notável pesquisador e autor da AIDS, Dr. Robert E. Willner, MD, PhD.
“Você parece melhor, se sente melhor e vive um pouco mais. Mas a
pergunta e a lição mais importante de tudo isso é que você deve fazer a



seguinte pergunta: Por que aqueles que tomam AZT precisam de seis vezes
mais transfusões em um período de quatro meses do que os que tomam
placebo? Porque você está lidando com uma droga assassina. . . . ”98

“Muitos dos pacientes teriam morrido de toxicidade do AZT se não
tivessem recebido transfusões de sangue de emergência”, relata Lauritsen.
“Este é um efeito adverso sério. Isso significa literalmente que eles teriam
morrido com o veneno. E, no entanto, os formulários de relato de caso que
apareciam eventualmente não relatavam nenhum efeito adverso. Quer dizer,
esse é um tipo de desonestidade. É difícil ir além disso. ”

O Dr. Willner, que morreu em 1995, acusou o Dr. Fauci de usar transfusões
e outros artifícios para ocultar sistematicamente a horrenda toxicidade do
AZT. “O que temos a dizer sobre o National Institutes of Health, quando
um laboratório privado e independente descobriu que o AZT é 1.000 vezes
mais tóxico do que o laboratório do NIH? Podemos entender um erro de 5
por cento em um laboratório, até mesmo um erro de 10 por cento, mas um
erro de 10.000 por cento ou um erro de 100.000 por cento? Isso é fraude.
”99

Um item tipicamente assustador no relatório de Spitzig dizia respeito ao
paciente nº 1009, que já estava tomando AZT e, portanto, não era elegível
para participar do ensaio clínico. Os PIs de Boston, no entanto, o incluíram
ilegalmente no estudo e o designaram para o grupo do placebo, embora ele
nunca tenha parado de tomar AZT. Ele sofria de toxicidades típicas de AZT,
incluindo fortes dores de cabeça e anemia, desistiu do estudo em menos de
um mês e morreu dois meses depois. Os PIs o contaram como uma morte
no grupo do placebo. Lauritsen escreveu: “Mais comentários seriam
supérfluos. Se isso não for fraude, a palavra não tem significado. ”100 , 101

Mesmo naquela era inocente, a grande mídia dos Estados Unidos censurou
fortemente as críticas jornalísticas ao Dr. Fauci e a corrupção nos estudos
do AZT. A maioria dos americanos, portanto, desconhecia qualquer
divergência em relação à ortodoxia da AIDS. Isso era menos verdadeiro na
Europa e no Reino Unido. Em 12 de fevereiro de 1992, o Channel 4
Television de Londres transmitiu um documentário, “AZT: Cause for
Concern.” Produzido pela Meditel, o filme descreveu o material dos
documentos da FOIA, expôs os experimentos desonestos do AZT como
uma fraude e registrou as terríveis toxicidades da droga. No dia seguinte, a



instituição de caridade Wellcome Foundation se desfez da maior parte de
suas ações da Wellcome Pharmaceuticals, empresa controladora da
Burroughs Wellcome, fabricante do AZT. As ações da Burroughs Wellcome
despencaram e a empresa sofreu uma série de aquisições hostis pela
SmithKline Beecham e depois pela Glaxo. Milhões em todo o mundo
assistiram ao documentário do Reino Unido, mas nem ele nem nenhum dos
documentários críticos sobre a AIDS médica foram transmitidos nos
Estados Unidos.102

O AZT é a droga mais tóxica já aprovada para uso de longo prazo. O
biólogo molecular, Professor Peter Duesberg, explicou o mecanismo de
ação do AZT: É um terminador aleatório da síntese de DNA, o próprio
processo de vida. O Dr. Joseph Sonnabend declarou simplesmente: “O AZT
é incompatível com a vida”.103

Em 27 de janeiro de 1988, a NBC News quebrou o bloqueio da censura
para transmitir a primeira das denúncias do repórter Perry Peltz sobre o
julgamento do AZT Fischl.104 , 105 Peltz relatou evidências adicionais de
violação generalizada das regras e da trapaça generalizada, que ela
descobriu ter começado no primeiro dia. Peltz soube que a afirmação de
Fauci de que o estudo era duplo-cego era uma mentira generalizada e
relatou que a maioria dos voluntários sabia quem estava tomando a droga e
quem não estava. Como todos estavam desesperados pela “droga
milagrosa”, os voluntários do AZT admitiram compartilhar a droga com
membros do grupo placebo. Essa prática garantiu que os pesquisadores não
obteriam resultados claros de nenhuma das coortes. Além disso, Peltz
aprendeu que tanto o placebo quanto os participantes do estudo estavam
tomando outros regimes de drogas que obtinham através da compra de
remédios em clubes de compradores. Peltz estava praticando o eufemismo
quando rotulou os experimentos de AZT do NIAID como seriamente
falhos.

O Dr. Fauci adora os holofotes da mídia, mas apenas quando o
arremessador está jogando bolas de futebol. Peltz encerrou seu relatório
com um comentário direto: “Ao preparar este relatório, tentamos várias
vezes entrevistar o Dr. Anthony Fauci no National Institutes of Health. Mas
tanto o Dr. Fauci quanto o Comissário da Food and Drug Administration,
Frank Young, recusaram nosso pedido de entrevistas. ”106 Quando



Lauritsen viu a transmissão da NBC, ele comentou: “Bem-vindo ao clube,
Perri!” Fauci também se recusou a falar com a BBC, Canadian
Broadcasting Corporation Radio, Channel 4 Television (Londres), televisão
italiana, The New Scientist e Jack Anderson. Todos esses veículos
expressaram ceticismo em relação ao relatório Fischl.107

Claro, o Dr. Fauci permaneceu uma presença constante nos meios de
comunicação mais obedientes. Apesar de anos de inépcia e catástrofe, ele
conseguiu sobreviver cultivando jornalistas crédulos que não fazem
perguntas críticas e lhe dão rédea solta para transmitir propaganda egoísta.
Além disso, ele já havia se tornado um mestre em persuadir os meios de
comunicação a não dar plataformas aos seus críticos, técnica que lhe serviu
bem em 2020 e 2021.

Em setembro de 2021, o poder do Dr. Fauci de amordaçar seus críticos
alcançou um domínio sobre a liberdade de expressão sem precedentes na
história humana. Naquele mês, com uma única frase, a Dra. Fauci silenciou
o ícone pop Nicki Minaj depois que ela questionou se as vacinas COVID
poderiam estar causando problemas envolvendo inchaço testicular. Quando
Jake Tapper, da CNN, perguntou a ele sobre a alegação de Minaj, o Dr.
Fauci simplesmente declarou: “A resposta para isso, Jake, é um retumbante
não”.108 Como de costume, ele não citou nenhum estudo para apoiar essa
afirmação. Os fabricantes de vacinas reconhecem que os produtos não são
testados quanto aos efeitos sobre a fertilidade.109 110 No entanto, com
base apenas na palavra do Dr. Fauci, o Twitter imediatamente expulsou
Minaj de sua plataforma, censurando sua comunicação com seus 22 milhões
de seguidores. Os cães de ataque obedientes da Pharma CNN, CBS e NBC
correram para a pilha de cães para difamar e desacreditar o rapper e para
garantir ao público que Minaj estava errado. Afinal, a Dra. Fauci havia
falado!

Em 19 de fevereiro de 1988, o Dr. Fauci apareceu com os apresentadores
Charles Gibson e Joan Lunden no principal programa de televisão da ABC,
Good Morning America. Sua aparição foi parte de uma blitz de propaganda
das plataformas amigáveis da mídia para ressuscitar a si mesmo e ao AZT
do ataque total de cientistas e repórteres independentes como Lauritsen e
Peltz.111 Inicialmente, o GMA convidou o nêmesis mais vocal e confiável
do Dr. Fauci, talvez o virologista líder mundial, o professor de Berkeley Dr.
Peter Duesberg, para aparecer em seu programa. Duesberg, que naquela



data havia recebido mais doações do NIH do que qualquer outro cientista,
estava enfurecendo sua agência benfeitora ao afirmar que o AZT não era
apenas inútil, mas estava matando mais pessoas do que a AIDS. Duesberg
voou pelo país para aparecer. Na noite anterior à sua aparição marcada, o
produtor do GMA ligou para o Dr. Duesberg em seu quarto de hotel em
Manhattan para informá-lo que o show havia sido cancelado. Na manhã
seguinte, Duesberg acordou para assistir ao Dr. Fauci promovendo o AZT e
defendendo seu estudo sobre GMA, sem contestação. Esse era, então, um
motivo comum para o Dr. Fauci - seu dom de armar com força repórteres
obsequiosos, servis e crédulos para silenciar os críticos e protegê-lo do
debate. Os bajuladores anfitriões do GMA perguntaram ao Dr. Fauci por
que apenas um medicamento, o AZT, havia sido disponibilizado. Ele
respondeu: “A razão pela qual apenas um medicamento foi disponibilizado
- AZT - é porque ele é o único medicamento que foi demonstrado em testes
cientificamente controlados ser seguro e eficaz”.112 A equipe bajuladora
do GMA, caracteristicamente, aceitou a declaração do Dr. Fauci como
evangelho. Quase todas as afirmações do Dr. Fauci naquela transmissão
eram mentiras.113

Lauritsen ressalta que “esta breve declaração contém várias falsidades
notáveis”: “Primeiro, não houve testes cientificamente controlados de AZT;
referir-se aos testes de AZT conduzidos pela FDA como cientificamente
controlados é equivalente a se referir ao lixo como la haute cuisine. Em
segundo lugar, o AZT não é seguro: é uma droga altamente tóxica - o
analista do FDA que revisou os dados toxicológicos do AZT recomendou
que ele não fosse aprovado. Terceiro, o AZT não é conhecido objetivamente
por ser eficaz para nada, exceto talvez para destruir a medula óssea. ”114

Apenas trinta e três anos depois o Dr. Fauci finalmente admitiu que o
desempenho do AZT em seus alardeados ensaios clínicos - aparentemente
salvando vidas em uma proporção de 19-1 - foi na verdade menos do que
estelar. Ironicamente, sua confissão atrasada chegou no momento em que o
Dr. Fauci estava criando uma nova mentira. Em maio de 2020, durante a
reunião da Casa Branca onde ele pronunciou a eficácia milagrosa do
remdesivir antiviral da Gilead - outro beneficiário das manipulações do Dr.
Fauci - ele admitiu: “O primeiro ensaio clínico randomizado controlado por
placebo com AZT. . . acabou por dar um efeito que era modesto. ”115



Não foi isso que ele disse na época. Em 1987, ele afirmou que o AZT era
95% eficaz; dezenove morreram no grupo do placebo e apenas um no grupo
do AZT.116

Em 2020, com base em evidências igualmente frágeis e artificiais, ele fez
afirmações semelhantes sobre seu remédio letal, remdesivir, e sua duvidosa
vacina Moderna.

A reportagem da mídia sobre o AZT no final dos anos 1980 quase
universalmente lamentou a crueldade dos custos astronômicos do AZT, que
variaram entre US $ 8.000 e US $ 12.000, sem contar o custo das
transfusões de sangue necessárias quando as plaquetas dos pacientes
despencaram. Anthony Fauci resolveu esse problema tornando o AZT
“padrão de tratamento” para pessoas saudáveis, sem sintomas de AIDS,
mas que foram diagnosticadas com HIV por meio de testes de PCR. Em
1989, quando o Dr. Fauci recomendou o teste universal, o LA Times
obedientemente declarou que o AZT poderia beneficiar cerca de 600.000
117 das estimadas 1,5 milhões de pessoas seropositivas no país. O Dr. Fauci
prometeu a esses americanos saudáveis que tomar AZT poderia atrasar suas
sentenças de morte inevitáveis e teria o impacto mais amplo de qualquer um
dos avanços terapêuticos mostrados nos últimos anos para prolongar a vida
de pacientes com AIDS ou infecção por HIV.118 Philip J. Hilts, do New
York Times, relatou acriticamente que todos deveriam agora fazer o teste:
“Dr. Fauci, o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças
Infecciosas. . . disse que agora as pessoas que correm o risco de contrair
AIDS, mesmo que não tenham absolutamente nenhum sintoma, convém
que façam o teste. ”119 A inundação resultante de clientes adicionais
clamando pelo medicamento expandiu significativamente o mercado de
AZT, permitindo que a Burroughs Wellcome (agora GlaxoSmithKline)
reduzisse os custos por unidade.

Nenhum meio de comunicação popular disse ao público sobre as reuniões a
portas fechadas, onde o FDA deu luz verde à nova iniciativa incompleta do
Dr. Fauci. As transcrições das reuniões revelam a profunda ansiedade dos
membros do painel do FDA, que temiam não ter ideia se o AZT poderia
realmente ajudar pessoas saudáveis, ou se poderia, talvez, matá-las. Entre
todos os jornalistas americanos que cobrem a luta contra a AIDS, apenas
Celia Farber mostrou curiosidade sobre os detalhes desse debate marcante.



Em 1989, ela citou a transcrição da FDA em um artigo intitulado Sins of
Omission, na SPIN:

Todo mundo estava preocupado com este. Para aprovar o AZT, disse Ellen
Cooper, uma diretora do FDA, representaria um desvio significativo e
potencialmente perigoso de nossos requisitos normais de toxicologia. Um
médico do painel, Calvin Kunin, resumiu seu dilema. “Por um lado”, disse
ele, “seria inapropriado negar um medicamento que diminui a mortalidade
em uma população como esta. Por outro lado, usar este medicamento
amplamente, para áreas onde a eficácia não foi demonstrada, com um
agente potencialmente tóxico, pode ser desastroso. ”

“Não sabemos o que acontecerá daqui a um ano”, disse o presidente do
painel, Dr. Itzhak Brook. “Os dados são muito prematuros e as estatísticas
não são muito bem feitas. A droga pode ser prejudicial ”. Um pouco depois,
ele disse que também ficou “impressionado com o fato de que o AZT não
impede as mortes. Mesmo aqueles que mudaram para o AZT continuaram
morrendo. ”

“Eu concordo com você”, respondeu outro membro do painel, “Há tantas
incógnitas. Depois que uma droga é aprovada, não há como dizer como ela
pode ser usada. Não há como voltar atrás.120

Ao invocar o “argumento de que as pessoas estão morrendo” para apressar
o licenciamento do AZT para americanos saudáveis, o processo de
aprovação de medicamentos do FDA foi dizimado. Farber me disse “a ideia
de que cumprir as salvaguardas normais do processo regulatório e dedicar
algum tempo ao estudo prudente de um medicamento quanto à segurança
ou eficácia foi engenhosamente confundido com assassinato”. Nesse
sentido, uma devolução ininterrupta da função reguladora do FDA leva do
AZT às “aprovações de uso de emergência” alimentadas por fraude de
remdesivir e da vacina de mRNA Moderna durante a pandemia COVID.

“O golpe mortal para a função de segurança do FDA foi o AZT”, disse
Farber. “Depois disso, qualquer doença potencialmente mortal tornou-se
uma desculpa para limitar os ensaios clínicos. A morte por medicação foi
normalizada como uma parte inerente do progresso. ” Todos aqueles
americanos envenenados foram apenas baixas infelizes na nobre guerra do
Pequeno Napoleão contra os germes.121



A fraude do Dr. Fauci convenceu centenas de milhares de pessoas a tomar o
AZT. Para muitos deles, foi uma escolha letal. Em 1987, o AZT tornou-se a
“terapia” da AIDS, embora na dosagem recomendada de 1.500 mg / dia
fosse absolutamente fatal.122 Ao longo da década de 1980, a expectativa de
vida média de um paciente em uso de AZT era de quatro anos. A
expectativa de vida só começou a aumentar em 1990, quando o FDA baixou
as dosagens recomendadas de 1.200 mg / dia para 600. 123 A qualidade de
vida com o AZT era universalmente péssima. Muitos cientistas confiáveis
argumentaram que o AZT estava matando mais pessoas do que a AIDS.
Lauritsen estimou que o AZT matou 330.000 gays entre 1987 e 2019. 124
Muitos dos mortos estavam perfeitamente saudáveis antes de iniciar o
regime de AIDS. Sem o AZT, diz Lauritsen, a grande maioria desses
homens não teria morrido.

Modelo Fast-Track

A corrida recorde do AZT para a aprovação não durou muito. Em 1991, o
Dr. Fauci havia abandonado efetivamente os testes de medicamentos
reaproveitados de baixo lucro no programa CRI de via paralela. Mas ele
usou uma via paralela para abrir uma brecha no sistema de aprovação de
medicamentos da FDA, uma brecha grande o suficiente para passar por
caminhões de novos antivirais patenteados de alto lucro da Pharma. Usando
as regras relaxadas do CRI, o Dr. Fauci e seus parceiros farmacêuticos
quebraram uma série de novos recordes de velocidade no FDA. Ainda
magoados com o discurso público que o Dr. Fauci havia administrado a
eles, oficiais da FDA desonrados e intimidados reduziram os padrões da
agência para dar luz verde à farmacopéia escura do Dr. Fauci de drogas
letais de quimioterapia com testes de segurança mínimos. Naquele ano,
explorando a violação regulatória que ele havia criado com o sistema fast-
track do CRI, o Dr. Fauci acenou para outra droga terminadora
antirretroviral de cadeia de DNA para aprovação rápida, permitindo-lhe
pular o teste duplo-cego de placebo que ele havia declarado anteriormente
indispensável. O NIH desenvolveu e patenteou a didanosina (ddI) antes de
licenciá-la para a Bristol Myers Squibb.125 A didanosina obteve a
aprovação do FDA, mesmo sem a pretensão de um estudo controlado por
placebo. A droga tinha tantos efeitos colaterais debilitantes e letais que a
FDA, em um ato atípico de desobediência civil contra o diminuto ditador do
NIAID, emitiu um alerta de caixa preta. Mesmo assim, americanos



desesperados infectados pelo HIV correram como lemingues condenados a
tomar a droga. Em 2010, o FDA divulgou uma declaração de que o ddI
pode causar uma doença hepática potencialmente fatal chamada hipertensão
portal não cirrótica.126 Mesmo com sua toxicidade demonstrada, o Dr.
Fauci usou o processo de rastreamento paralelo do CRI para contornar os
controles usuais, para obter a aprovação para o uso do ddI em mães
grávidas com teste positivo para HIV. Um estudo de 2019 [Hleyhel et al.,
Environ Mol Mutagen (2019) 127 ] descobriram que o ddI foi responsável
por 16% das prescrições para mães infectadas e 30% dos cânceres em seus
filhos.

Em 1996, o Dr. Fauci usou sua via rápida acelerada para quebrar outro
recorde ao obter a aprovação do FDA para o antiviral Crixivan da Merck
para o HIV; desta vez, levou apenas seis semanas.128 O Dr. Fauci alcançou
essa façanha permitindo que a Merck executasse o Crixivan por meio de um
processo de CRI esqueleto em uma pequena coorte de noventa e sete
voluntários em três grupos, ganhando assim a aprovação mais rápida da
história: quarenta e dois dias. Essa aprovação gerou uma revolta aberta por
parte da comunidade da AIDS, que se sentiu traída quando a Merck
aumentou o preço do medicamento. Ativistas liderados pelo Grupo de Ação
de Tratamento condenaram o uso indevido da Merck das isenções CRI para
garantir a aprovação de sua droga mortal e ineficaz.

Em 2016, o Dr. Fauci se gabou de que seus esforços levaram à aprovação
de cerca de trinta novos medicamentos para tratar o HIV / AIDS.129 O Dr.
Fauci chamou essa realização “extraordinária” de “uma das descobertas
transformadoras mais importantes nas ciências biológicas”.

Essas drogas geraram bilhões de dólares em receitas para os fabricantes de
remédios: em 2000, a receita global dos remédios para a AIDS foi de US $
4 bilhões; em 2004, saltou para US $ 6,6 bilhões. Em 2010, medicamentos
para Aids ultrapassaram a marca de US $ 9 bilhões 130 para gigantes
farmacêuticos e ultrapassou US $ 30 bilhões em 2020. 131

“Na superfície da AIDS, o que o público vê é um exterior benevolente,
dedicado a salvar vidas, de homens originalmente gays no ocidente, desde
que mudaram a narrativa, principalmente africanos. Um aparato global que
agora vale mais de US $ 2 trilhões e composto por mais ONGs, mais
organizações do que qualquer um poderia contar, oblitera toda dissensão,



toda linguagem real, história e verdade ”, disse Celia Farber, autora de
Serious Adverse Events: An Uncensored History of AIDS. “É um sistema
Besta, e Fauci o criou. Não é capitalismo, de forma alguma. Ele detesta
mérito, padrões e todos os valores da Civilização Ocidental. Ele usa a
violência da economia do despertar para relançar as mentiras como verdade
e para orgulhosamente esmagar e bloquear todas as vozes dissidentes.
Sempre faz isso em nome de salvar vidas. Só agora, com COVID, os
americanos são capazes de ver o rosto frio e implacável de Fauci por trás da
máscara. Os americanos tentam seguir o que aquele homem disse há um
ano e meio, e nós, que lidamos com ele há tanto tempo, sentimos o
seguinte: Bem-vindo ao nosso pesadelo. Nada do que ele diz faz sentido,
mas ninguém fica acima dele para controlá-lo. Torre do Babble. Os
americanos estão tentando fazer dele uma figura benigna, mas cada vez
mais sentem uma sensação de desânimo. Ele é um louco? Por que não
podemos entender o que ele está realmente dizendo, o que ele quer dizer?
Isso é muito perturbador, quando as pessoas estão com tanto medo quanto
agora, desde Covid. ”

Consequências

Um legado chave e duradouro da batalha do AZT foi o surgimento do Dr.
Fauci como o lobo alfa do HHS. Seu enorme orçamento e a multiplicação
de contatos no Capitólio, na Casa Branca e na indústria médica, a partir de
então, permitiu-lhe influenciar ou ignorar uma sucessão de diretores do
HHS nomeados politicamente e intimidar, manipular e dominar outras
agências irmãs do HHS, principalmente o FDA .

Em sua biografia do Dr. Fauci, o autor Terry Michael descreveu o sistema
de aprovação de medicamentos que o NIAID cultivou após o AZT: “O que
evoluiu para a indústria do HIV-AIDS é apoiado por um monopólio do
conhecimento, composto por autoridades burocráticas do governo federal
lideradas pelo Dr. Anthony Fauci, que distribui bilhões de dólares em bolsas
de pesquisa, é conivente com capitalistas camaradas de cartéis
farmacêuticos internacionais, que distribuem bilhões para organizações sem
fins lucrativos de defesa da AIDS e cujas histórias oficiais são comunicadas
ao público por uma mídia de massa analfabeta em ciência. Com poucas
exceções, é uma mídia povoada por jornalistas que nem mesmo tentam
entender a ciência. Esses intérpretes jornalísticos daqueles que eles rotulam
de cientistas são peões nas mãos de autoridades em jalecos brancos de



mangas compridas. Essa autoridade principal sobre HIV-AIDS, Dr. Fauci,
tem controlado rigidamente os cordões da bolsa em todas as pesquisas sobre
HIV-AIDS desde que foi nomeado chefe do NIAID em novembro de 1984
”.132

Como Michael sugere, os conjuntos de habilidades únicas que permitiram a
longevidade extraordinária do Dr. Fauci e a credibilidade pública contínua -
apesar de seu histórico miserável de prevenção e gerenciamento de doenças
crônicas e infecciosas - foram seus dons para fortalecer as relações com a
mídia, empregando magicamente jornalistas para promover seu interesse
pessoal narrativas e implacavelmente silenciar a dissidência.

“A dissidência foi efetivamente encerrada no discurso público mediado em
massa”, observa Michaels. “E foi eliminado de revistas científicas e
médicas revisadas por pares, que obtêm uma receita significativa de
anúncios de empresas farmacêuticas para medicamentos anti-retrovirais. A
receita do jornal também é derivada de caras assinaturas anuais, adquiridas
com fundos de dezenas de milhares de subsídios relacionados ao HIV-
AIDS, financiados pelos contribuintes dos EUA - se aprovado por Anthony
Fauci. ”133

Template

Seu sucesso em usar a crise da AIDS para levar ao mercado um
medicamento mortal, tóxico e ineficaz para a AIDS ensinou ao Dr. Fauci
algumas lições importantes de carreira que ele repetiu fielmente
continuamente durante seu longo regime.

Durante sua batalha para obter a aprovação do FDA para o AZT, o Dr.
Fauci foi o pioneiro nas estratégias sobre as quais construiria sua carreira e,
a seguir, apresentaria para o mundo durante a epidemia de COVID. Alguns
exemplos são:

• bombeando temores de pandemia para estabelecer as bases para
orçamentos e poderes maiores,

• incriminar um patógeno indescritível,

• alimentando a histeria ao exagerar a transmissibilidade da doença,



• periodicamente aumentando os níveis de medo decrescentes, alertando
sobre super-tensões mutantes e surtos futuros,

• sugerindo mudanças substanciais na forma como as pessoas vivem,
aparentemente para salvar suas vidas,

• manter o público e os políticos envolvidos por meio de pronunciamentos
confusos e contraditórios,

• usar PCR defeituoso e testes de anticorpos e manipular a epidemiologia
para aumentar o número de casos e mortes não verificáveis, para maximizar
a percepção de uma calamidade iminente,

• ignorar e descartar remédios terapêuticos de prateleira eficazes,

• direcionar energia e dinheiro para novas drogas e vacinas patenteadas e
lucrativas,

• defendendo drogas perigosas e ineficazes originadas em laboratórios do
governo como a única solução vencedora para acabar com a pandemia,

• financiar e orquestrar pesquisas com viés de confirmação para validar o
remédio escolhido,

• fazer parceria com grandes empresas farmacêuticas e dar vantagens aos
seus sócios na corrida para aprovação,

• permitindo que as empresas preferidas ignorem as principais métricas de
teste,

• restringir os ensaios clínicos para ocultar problemas graves de segurança e
eficácia,

• sabotar, desacreditar e varrer de lado terapias mais eficazes,
antirretrovirais, remédios prontos para uso e medicamentos não
patenteáveis que podem competir com seus novos antirretrovirais e vacinas
patenteados,

• submeter produtos concorrentes a estudos de eficácia e segurança que são
projetados para falhar,

• permitindo que milhares de pacientes doentes sofram e morram, negando-
lhes o acesso a remédios competitivos comprovadamente eficazes,



protestando publicamente que os remédios existentes não estavam sujeitos a
testes de placebo randomizados,

• controlar os principais comitês independentes (DSMB, VRBPAC, ACIP)
que aprovam e determinam novos medicamentos, preenchendo-os com seus
próprios IPs escolhidos a dedo,

• apresentar essas agências como especialistas independentes e confiáveis,

• usar a Autorização de Uso de Emergência para acelerar as misturas por
meio de um processo de aprovação manipulado para o mercado,

• usar propaganda oficial do governo para comercializar suas misturas,

• empregando Ciência por Comunicado à Imprensa para controlar as
narrativas,

• fazer alegações exageradas sobre a eficácia de seus produtos,

• usando sistemas de vigilância pós-comercialização permeáveis e
ineficazes para esconder lesões em massa e mortes do público,

• encobrir todas essas deficiências de teste, elaborando e promovendo
narrativas duradouras sobre os benefícios, segurança e eficácia,

• citar especialistas líderes para promover hipóteses que praticamente nunca
são verificadas cientificamente com estudos revisados por pares ou
controles apropriados,

• permitindo que as empresas farmacêuticas cobrem preços inflacionados do
Medicare, programas governamentais e seguradoras sem relação com os
custos,

• garantir que o financiamento da pesquisa seja restrito a projetos que
apoiem o dogma, excluindo pesquisas em hipóteses alternativas,

• prevenir o debate e censurar vozes dissidentes na mídia popular, mídia
social e publicações científicas, e

• promessa de salvação final com vacinas.

Além disso, o Dr. Fauci aprimorou a habilidade de sempre falar com
autoridade - mesmo ao fazer afirmações contraditórias sem base científica -
para transformar rapidamente todos os pronunciamentos do governo em



dogmas, perpetuados com eficiência de uma maneira quase religiosa pela
mídia.

Usando repetidamente essas fórmulas por cinquenta anos, Fauci desviou
sua agência de sua responsabilidade central - pesquisa básica sobre doenças
infecciosas, alérgicas e autoimunes que se tornaram epidêmicas desde que
ele assumiu o NIAID - e transformou sua agência em um apêndice lucrativo
para para si e para a Big Pharma.

Mark Twain observou uma vez que “É mais fácil enganar as pessoas do que 
convencê-las de que foram enganadas”. A ativista da AIDS, Christine 
Maggiore, lamentou essa característica da credulidade humana quando 
avaliou a falsidade mentirosa de cinquenta anos de pesquisa corrompida em 
saúde pública que Tony Fauci colocou em ação durante a crise da AIDS de 
1984: “Os interesses comerciais são definitivamente parte do problema 
aqui, e também nossa incapacidade ou desafio coletivo de dizer: Todo esse 
tempo, todos esses anos, todas essas vidas, todos esses bilhões e bilhões de 
dólares. Podemos parar um segundo e voltar ao início e ter certeza de que 
entendemos direito?  Quer dizer, isso é tão difícil de fazer. As pessoas nem 
sabem que é mentira. Não é tanto uma mentira, mas sim um negócio 
normal. ”134
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Hesitei em incluir este capítulo porque qualquer questionamento da
ortodoxia de que o HIV é a única causa da AIDS continua sendo uma
heresia imperdoável - até mesmo perigosa - entre nosso cartel médico
reinante e seus aliados da mídia. Mas não se pode escrever um livro
completo sobre Tony Fauci sem tocar na permanente - e fascinante -
controvérsia científica sobre o que ele caracteriza como sua maior conquista
e seu trabalho de vida.

Desde o início, quero deixar claro que não tenho nenhuma posição sobre a
relação entre o HIV e a AIDS. Incluo essa história porque fornece um
importante estudo de caso que ilustra como - cerca de quatrocentos anos
depois de Galileu - a política e o poder continuam a ditar o consenso
científico, em vez do empirismo, do pensamento crítico ou das etapas
estabelecidas do método científico. É um perigo para a democracia e para a
saúde pública quando um tipo de fé religiosa em pronunciamentos oficiais
suplanta a observação disciplinada, as provas rigorosas e os resultados
reproduzíveis como fonte de “verdade” no campo médico.

Embora o consenso possa ser um objetivo político admirável, ele é inimigo
da ciência e da verdade. O termo “ciência consolidada” é um oxímoro. A
advertência de que devemos “confiar nos especialistas” é um tropo do
autoritarismo. A ciência é disruptiva, irreverente, dinâmica, rebelde e
democrática. Consenso e apelos à autoridade (seja CDC, OMS, Bill Gates,
Anthony Fauci ou o Vaticano) são características da religião, não da ciência.
A ciência é um tumulto. A verdade empírica geralmente surge dos solos
cultivados, agitados e revirados do debate. Dúvida, ceticismo,
questionamento e dissidência são seus fertilizantes. Cada grande avanço
científico na história, cada ideia transformadora, da evolução ao
heliocentrismo à relatividade, encontrou o ridículo inicial dos panjandrums
do consenso científico. Como observou o romancista e médico Dr. Michael
Crichton,

O consenso é assunto da política. A ciência, ao contrário, requer apenas um
investigador que esteja certo, o que significa que ele ou ela tem resultados
verificáveis por referência ao mundo real. Na ciência, o consenso é
irrelevante. Os maiores cientistas da história são grandes precisamente
porque romperam com o consenso. Não existe ciência consensual. Se for
consenso, não é ciência. Se for ciência, não é consenso. Ponto.1



Especificamente, a hipótese original sobre a AIDS é uma ilustração de
como os interesses adquiridos (neste caso, o Dr. Anthony Fauci), usando
dinheiro, poder, posição e influência, podem engendrar consenso sobre
teorias incompletas e, então, suprimir impiedosamente a dissidência.

Os muitos críticos cuidadosos do cânone central do Dr. Fauci oferecem
várias alternativas plausíveis, mas totalmente divergentes, à ortodoxia
oficial de que o HIV sozinho causa a AIDS. Há uma questão com a qual
todos concordam: durante os trinta e seis anos desde que o Dr. Fauci e seu
colega, Dr. Robert Gallo, afirmaram pela primeira vez que o HIV é a única
causa da AIDS, ninguém foi capaz de apontar um estudo que demonstra sua
hipótese usando provas científicas aceitas. O fato de o Dr. Fauci ter se
recusado obstinadamente a descrever uma base científica convincente para
sua proposição, ou a debater o assunto com quaisquer críticos qualificados,
incluindo os muitos ganhadores do Nobel que expressaram ceticismo, torna
ainda mais importante dar ar e luz do dia para vozes dissidentes.

Mesmo hoje, incoerência, lacunas de conhecimento, contradições e
inconsistências continuam a atormentar o dogma oficial. O coro unificado
exigindo adesão cega a esse dogma oficial abafou as disputas públicas dos
anos anteriores e ignorou o clamor por provas científicas. Uma obsequiosa
mídia nacional consagrou a ortodoxia e ungiu Anthony Fauci com uma
infalibilidade anteriormente reservada aos papas. Na edição de 28 de
fevereiro de 1994 da New York Native, Neenyah Ostrom escreveu um
editorial intitulado “A canonização de Anthony Fauci”: “Anthony Fauci, o
homem que mutilou e desviou tanto a pesquisa sobre a AIDS nos Estados
Unidos que há 13 anos começou a epidemia não há uma ideia clara de sua
patogênese e nenhum tratamento eficaz, foi recentemente elevado à quase
santidade, mais uma vez, pelo New York Times. ”2 , 3

Em vez de responder aos críticos respondendo a indagações de bom senso,
o Dr. Fauci cultivou uma teologia que denuncia o questionamento de sua
ortodoxia como uma heresia irresponsável, desinformada e perigosa. É
axiomático que a democracia americana prospera no fluxo livre de
informações e abomina a censura, então a capacidade extraordinária do Dr.
Fauci de silenciar, censurar, ridicularizar, desbaratar e arruinar dissidentes
proeminentes parece mais congruente com a Inquisição Espanhola ou com
o sistema soviético e outros sistemas totalitários. . Hoje, “A Primeira



Emenda simplesmente não se aplica a Tony Fauci”, diz Charles Ortleb.
“Qualquer cientista que contesta sua cosmologia oficial ou qualquer um dos
cânones que promovem a ortodoxia de que o HIV é a única causa da AIDS
está morto em termos de recompensas e sustento da ciência.”

Finalmente, muitas das táticas que o Dr. Fauci foi pioneiro para evitar o
debate - deslumbrar e enganar a imprensa para ignorar a investigação
legítima do credo e minar, aclarar, punir, intimidar, intimidar, marginalizar,
difamar e amordaçar os críticos - tornaram-se suas pilares para descarrilar o
ceticismo sobre sua má gestão de pandemias subsequentes, incluindo
COVID. Portanto, sem tentar tirar conclusões sobre as disputas subjacentes
ao HIV / AIDS, vale a pena revisar as armas que o Dr. Fauci aperfeiçoou
durante sua luta natal para construir e fortalecer uma teologia “científica”.

O desafio mais ruidoso, mais influente e persistente à tese de que o HIV
pode não ser a única causa da AIDS veio do Dr. Peter Duesberg, que em
1987 gozava da reputação de retrovirologista mais talentoso e perspicaz do
mundo. Especificamente, o Dr. Duesberg acusa o Dr. Fauci de cometer
assassinato em massa com AZT, a mistura química mortal que, de acordo
com Duesberg, causa - e nunca cura - as constelações de supressão
imunológica que agora chamamos de AIDS. Mas a crítica de Dues-berg é
mais profunda do que sua repulsa pelo AZT. Duesberg argumenta que o
HIV não causa AIDS, mas é simplesmente um “carona” comum a
populações de alto risco que sofrem supressão imunológica devido a
exposições ambientais. Embora o HIV possa ser sexualmente transmissível,
Duesberg argumenta, a AIDS não é. Duesberg se ofereceu para se injetar
sangue contaminado com HIV, desde que não venha do laboratório de
Gallo.4 Para começar, Duesberg aponta que o HIV é visto em milhões de
indivíduos saudáveis que nunca desenvolveram AIDS. Por outro lado,
existem milhares de casos conhecidos de AIDS em pacientes que não estão
comprovadamente infectados pelo HIV. O Dr. Fauci nunca foi capaz de
explicar esses fenômenos, que são inconsistentes com a patogênese de
qualquer outra doença infecciosa.

Muitos outros cientistas proeminentes e atenciosos ofereceram uma
variedade de hipóteses bem fundamentadas para explicar essas fissuras
desconcertantes na ortodoxia do HIV. A maioria dessas conjecturas
alternativas aceita que o HIV desempenha um papel no início da AIDS, mas



argumenta que deve haver outros co-fatores, um qualificador que o Dr.
Fauci e um punhado de seus obstinados IPs negam obstinadamente.

Antes de apresentar sua própria teoria para a etiologia da AIDS, Duesberg
metodicamente expôs as falhas lógicas na hipótese de HIV / AIDS do Dr.
Fauci em um artigo inovador de 1987 na Cancer Research.5 O Dr. Fauci
nunca respondeu às perguntas de senso comum de Duesberg.

Em seu livro subsequente, Inventing the AIDS Virus, Duesberg, em 724
páginas fascinantes, expande sua dissecação das falhas da hipótese e
descreve sua própria explicação para a etiologia da AIDS.6

Para aqueles incluídos na teologia de que o HIV é a única causa da AIDS,
as críticas do Dr. Dues-berg parecem tão bizarras que rebaixam
automaticamente qualquer um que as considere. É revelador, então,
descobrir quanta força seus argumentos têm entre os cientistas mais
inteligentes e brilhantes do mundo, incluindo muitos ganhadores do Nobel,
talvez mais notavelmente Luc Montagnier, o primeiro a isolar o HIV. Até o
momento, o Dr. Fauci foi capaz de silenciar, mas não responder ou refutar a
tese de Duesberg.

Eu reafirmo que não tomo partido nesta disputa. Parece-me inegável que os
dissidentes levantaram questões legítimas que deveriam ser pesquisadas,
debatidas e exploradas. Acredito que os funcionários da saúde pública têm
o dever de responder a esse tipo de pergunta e anseio por ouvir esses
argumentos em um debate energizado; A agressiva campanha de censura do
Dr. Fauci e sua recusa em debater despertaram minha suspeita e minha ira.
Isso traz à mente a observação de George RR Martin de que poderes
entrincheirados removem as línguas dos homens, não para impedi-los de
contar mentiras, mas para impedi-los de falar a verdade.

Se alguma das revelações do Dr. Duesberg for sólida, sua história tem
grande relevância hoje - já que a remoção de sua língua ilustra a capacidade
do cartel farmacêutico, em aliança com tecnocratas egoístas, de exagerar e
explorar pandemias virais, para impingir tóxicos e remédios perigosos para
um público crédulo e promovem agendas egoístas - mesmo aquelas com
resultados terríveis - com a cumplicidade de uma mídia bajuladora e
cientificamente analfabeta. Duesberg e outros afirmam que, ao sufocar o
debate e a dissidência, o Dr. Fauci transformou o medo público em lucros



de bilhões de dólares para seus parceiros farmacêuticos enquanto expandia
seus próprios poderes e controle autoritário. As políticas resultantes, dizem
eles, causaram calamidade às economias globais e à saúde pública, e
expandiram enormemente o leque de sofrimento humano.

A primeira vez que alguém - Dr. Tom Cowan, um médico do norte da
Califórnia - sugeriu-me que o HIV não era a única causa da AIDS, rejeitei o
comentário como ridículo. Eu tinha visto muitos amigos soropositivos
morrerem de AIDS durante as décadas de 1980 e 1990. Eu conhecia
pessoalmente duas das celebridades - Arthur Ashe e Rudolf Nureyev - cujas
mortes pioneiras por “AIDS” chocaram o mundo no início da epidemia.
Parecia evidente que o HIV era o culpado. Não tinha ideia de que a
suposição era controversa. Desde então, aprendi que hoje um número
perturbador de virologistas duvida silenciosamente da teoria de que o HIV é
a única causa da AIDS.

Para entender o ceticismo de muitas das mentes científicas mais
importantes do mundo, precisamos nos aventurar no passado através da
história e brevemente descer uma toca de coelho muito profunda. Essa
jornada puxa a cortina de uma cultura NIH chocantemente corrupta,
caracterizada por lacunas que a maioria dos americanos associa à política,
não à ciência: ambição implacável, duplicidade traidora e falência moral.

Em julho de 1981, o CDC relatou um surto único de problemas de saúde
relacionados à imunodeficiência em um grupo de gays altamente
promíscuos em Los Angeles, Nova York e San Francisco. Um artigo da
Science de maio de 1983, escrito pelo virologista Luc Montagnier, do
Institut Pasteur francês, primeiro identificou um retrovírus que mais tarde
ganharia o nome de HIV.7 Montagnier acreditava ter detectado sinais do
HIV nos nódulos linfáticos de algumas das vítimas da AIDS que ele havia
testado. Depois de ouvir uma palestra de Montagnier, o Dr. Robert Gallo,
um fanático e ambicioso pesquisador, empresário e homofóbico do National
Cancer Institute (NCI), persuadiu o francês a enviar-lhe uma amostra do
retrovírus recém-descoberto, prometendo usar sua influência considerável
com a revista Science para que o trabalho de Montagnier seja publicado
rapidamente. Em vez disso, o Dr. Gallo paralisou a publicação para ter
tempo de cultivar e roubar o vírus de Montagnier. Com a ajuda de outros
funcionários do HHS, Gallo então reivindicou o vírus furtado de
Montagnier como sua própria descoberta e usou um séquito imaginativo e



astuto de subterfúgios e fraudes intrincadas para obscurecer seu furto. Em
seu livro, Ficções científicas: um mistério científico, um encobrimento
maciço e o legado negro de Robert Gallo, o repórter John Crewdson,
ganhador do Prêmio Pulitzer do Chicago Tribune, documenta
meticulosamente a flimflam de Gallo, talvez a mais ousada, mais ultrajante
e mais importante con operação na história da ciência. O livro expõe Gallo
como um charlatão que construiu sua carreira roubando descobertas de
outros cientistas e as reivindicando como suas.8

Cientistas que trabalharam para Gallo descreveram seu laboratório NIH,
onde presidiu cerca de cinquenta cientistas e um orçamento de US $ 13
milhões, como um covil de ladrões.9 Um dos cientistas de Gallo disse a
Crewdson: “É difícil ser uma pessoa honesta neste lugar”. Ela disse que
conhecia três funcionários que se suicidaram.10 Gallo confidenciou a um
capanga que gostava de contratar estrangeiros “porque se eles não fizerem o
que ele quer, ele pode deportá-los”. A ex-amante e funcionária do
laboratório de Gallo, Flossie Wong-Staal, relatou que Gallo expressou sua
necessidade covarde pelo Prêmio Nobel e sua amargura por ter sido negada
a homenagem com tanta frequência que era praticamente um artifício
retórico.11

Era natural que Gallo encontrasse um aliado poderoso e confiável em Tony
Fauci. A “prova” de Gallo de que a causa da AIDS era um vírus - em
oposição a exposições tóxicas - forneceu a pedra fundamental da carreira do
Dr. Fauci. Essa alegação permitiu ao Dr. Fauci capturar o programa de
AIDS e seus fluxos de caixa do Instituto Nacional do Câncer (NCI) e lançar
o projeto de construir o NIAID como o principal império mundial de
produção de drogas.

Em 23 de abril de 1984, Gallo recrutou sua chefe, a secretária do HHS,
Margaret Heckler, para dar credibilidade e peso a seu anúncio dramático.
Heckler subiu ao palco diante de uma multidão da imprensa internacional.
“Boa tarde”, ela disse ao mundo, “Senhoras e senhores, primeiro, a
provável causa da AIDS foi encontrada - uma variante de um conhecido
vírus do câncer humano”. Ela enfaticamente acrescentou: “Hoje
adicionamos um novo milagre ao longo quadro de honra da medicina e da
ciência americanas”.12



A participação de Heckler no evento para a imprensa de Gallo foi uma
encenação importante porque deu o imprimatur da gravidade institucional
do NIH a uma teoria que não havia sido submetida à revisão por pares.

Só mais tarde o público soube que o NIH permitiu que Gallo atrasasse o
anúncio até que ele tivesse patenteado pessoalmente um kit de anticorpos
que ele alegou ser capaz de detectar o HIV. Ele desenvolveu o teste às
custas do contribuinte.

Crewdson escreve que Gallo conspirou com um oficial do CDC, James
Curran, para certificar indevidamente o teste de Gallo como equivalente em
qualidade a um teste muito melhor desenvolvido por Montagnier. Gallo se
tornaria um milionário com sua inovação enquanto alimentava temores do
vírus supostamente mortal, que coincidentemente impulsionou as vendas.
Um processo subsequente sobre a fraude de Gallo pelo governo francês
acabou forçando Gallo a despejar metade de seus lucros.

O anúncio prematuro de Gallo abriu caminho para uma nova estratégia de
“Ciência por Comunicado à Imprensa” que se tornaria um pilar familiar no
arsenal de controle narrativo do Dr. Fauci, culminando na pandemia
COVID-19. O jornal Science não publicou o artigo de Gallo até mais de
uma semana após sua espetacular coletiva de imprensa na TV. Na época, a
tática de Gallo representou uma grave violação da etiqueta científica
profissional. Esse truque garantiu que ninguém pudesse revisar o trabalho
de Gallo antes de sua proclamação.

Tanto o Dr. Gallo quanto o Dr. Montagnier, que dedicaram suas carreiras ao
estudo de retrovírus, eram pesquisadores do câncer. Antes do aparecimento
da AIDS, os dois homens se esforçaram em vão para implicar os retrovírus
como os culpados da leucemia. Em 1975, antes mesmo de publicar um
artigo sobre o assunto, Gallo ganhou as manchetes nacionais ao anunciar
publicamente sua descoberta de um retrovírus humano HL-23 que ele
alegou ter causado leucemia.13 Ele disse aos colegas que esperava ganhar o
Prêmio Nobel pela detecção do HL-23 em células de leucemia humana.14
Ele não fez isso.

Os principais laboratórios do país estavam intensamente interessados no
HL-23, mas quando solicitaram amostras de Gallo, ele ordenou que seus
subordinados danificassem as células infectadas, antes de enviá-las, para



torná-las inúteis para pesquisas de terceiros.15 A incidência de leucemia
estava explodindo na época, mas a elasticidade ética aparentemente isolou
Gallo contra as dúvidas sobre atrasar propositalmente pesquisas vitais
durante uma pandemia global. Outros cientistas reclamaram que não
conseguiram reproduzir o sucesso de Gallo. Posteriormente, dois grupos de
pesquisadores americanos literalmente transformaram a descoberta de Gallo
em um macaco - senão Gallo - provando que seu vírus HL-23 era na
verdade uma humilhante contaminação de laboratório consistindo em uma
mistura de três vírus de um gibão, um macaco peludo e um babuíno.16 Em
vez de ganhador do Prêmio Nobel, Gallo tornou-se motivo de chacota.

Sem se deixar abater pela mortificação, Gallo declarou que um dos
chamados vírus HTLV, que ele também afirmava ter descoberto (ele havia
roubado o trabalho de pesquisadores japoneses, segundo Crewdson), era a
causa da AIDS.17 Intrigado por não conseguir reproduzir os resultados de
Gallo, outro pesquisador da AIDS, trabalhando com pacientes gays,
perguntou a Gallo se a discrepância era porque Gallo poderia estar
estudando um grupo de risco diferente. “O seu paciente era haitiano? Um
hemofílico? ” o cientista perguntou. “Foi uma porra de viado”, respondeu
Gallo.18

Quando solicitado a abordar os anúncios de Duesberg sobre a hipótese do
HIV / AIDS, Gallo muitas vezes rejeitou as objeções de Duesberg porque,
Gallo sugeriu, Duesberg era gay e / ou mentalmente perturbado (Duesberg é
heterossexual e são): “[Duesberg] vem a reuniões com caras com jaquetas
de couro e o cabelo e assim por diante no meio. Quer dizer, isso é um pouco
estranho. Não fala de algo engraçado? ”19 Esse era o tipo de difamação
mesquinha que Gallo generosamente oferecia, em vez de argumentar, para
defender seu trabalho.

Mas o fracasso de Gallo em demonstrar que podia encontrar HTLV no
sangue de homens que sofrem de AIDS ameaçava colocar o prego final em
suas nuas ambições para o Nobel. No auge dessa crise pessoal, Gallo soube
do sucesso de Montagnier. Não querendo ser derrotado pelos franceses, ele
induziu o virologista crédulo a lhe enviar uma amostra, que ele cultivou em
um substrato que, segundo Crewdson, ele roubou de outro cientista. Quando
conseguiu encontrar sinais do vírus de Montagnier no sangue de gays
sofrendo de colapso do sistema imunológico, Gallo rebatizou-o como
HTLV e alegou que era o mesmo vírus que havia “descoberto”



recentemente.20 As notas de laboratório de Gallo, obtidas pelo Chicago
Tribune, mostram que Gallo renomeou o vírus francês repetidamente,
aparentemente para obscurecer ainda mais seu pedigree.

Na primavera seguinte, a Science publicou os quatro artigos do laboratório
de Gallo, nos quais a celebridade de Gallo como o “Super-homem da
AIDS” se apoia inteiramente. O primeiro artigo relatou o isolamento de
Gallo de um assim chamado “novo” vírus de pacientes com AIDS. (O
laboratório de Gallo aparentemente cultivou e rebatizou o vírus francês.) O
segundo artigo declarou que o novo vírus havia sido “isolado de um total de
quarenta e oito indivíduos”, uma descoberta que iria longe para provar que
o vírus causou a doença.21 O exame das anotações de laboratório de Gallo
pelo Chicago Tribune não encontrou vestígios desses quarenta e oito
isolados.22

Os governos americano e francês discutiram sobre qual cientista
“descobriu” o HIV, até que os combatentes concordaram em 1987 em
chamá-lo de “co-descoberta”. A OMS atrasou sua resposta por dois anos,
pois Gallo empregou uma série de artifícios para fingir que havia dois vírus
diferentes. Ao atrasar o anúncio das primeiras descobertas do cientista
francês, Gallo atrasou a introdução de um exame de sangue amplamente
disponível para o vírus da Aids em cerca de um ano. Durante aquele
interregno de 1983-1984, milhares de pacientes hospitalares e hemofílicos
receberam sangue contaminado de bancos de sangue e foram infectados
com o HIV, e muitos dos já infectados espalharam o vírus
involuntariamente.23 , 24

O comitê do Nobel concedeu a Montagnier seu prêmio em 2008, esnobando
Gallo visivelmente, cujos notórios lapsos éticos estavam, então,
abundantemente documentados. As alegações infundadas de Gallo e sua
conduta superficial resultaram em duas investigações do governo dos
Estados Unidos sobre sua ética profissional (NIH e congressional).25 , 26 A
exposição de 55.000 palavras do vencedor do Prêmio Pulitzer John
Crewdson no Chicago Tribune documentando o roubo de Gallo forneceu
um retrato fulminante de Gallo como um sociopata e mentiroso patológico
que empregou criminosos ladrões para administrar seu laboratório, uma
empresa pirata envolvida no furto de dinheiro do governo federal e
roubando descobertas de outros cientistas.27



O Sturm und Drang em torno das alegações concorrentes obscureceu o fato
de que os dois pesquisadores do câncer produziram artigos científicos que
nada mais fizeram do que sugerir que seus retrovírus podem causar AIDS.
Montagnier sempre moderou suas próprias afirmações de que o HIV foi
comprovado como a única causa da AIDS e acabaria por desmentir a teoria.

Relembrando como as revelações públicas sobre a acrobacia acrobática de
Bob Gallo durante seus esforços para vincular a leucemia ao HIV quase
destruíram a carreira de Gallo, a ganhadora do prêmio Nobel Kary Mullis -
que, infelizmente, morreu em agosto de 2019, pouco antes da pandemia
COVID-19 - observou: “O HIV destruiu de repente sai da floresta tropical
ou do Haiti. Ele simplesmente apareceu nas mãos de Bob Gallo em um
momento em que ele precisava de uma nova carreira. ”28 Duesberg disse
mais tarde: “Ele roubou os diamantes falsos de Luc Montagnier”.29

Derramando concreto no viés de confirmação

Mas, como o Dr. Fauci, Gallo tinha os PIs e a prensa no bolso. O prestígio
mítico do NIH conferiu à declaração de Heckler uma autoridade quase
religiosa. O estabelecimento médico rapidamente abraçou a hipótese
científica de Gallo. Suspendendo o ceticismo tradicional em relação aos
pronunciamentos do governo, a imprensa ordenou a teoria de Gallo como
doutrina indiscutível e beatificou Gallo como santo.

Diz o jornalista e editor Mark Gabrish Conlan do grande evento de
imprensa de Gallo: “A Conferência foi realizada antes de qualquer artigo de
Robert Gallo ser publicado. Portanto, antes que qualquer outro cientista
tivesse a chance de revisá-los e olhar para as evidências e perguntar, ele
acertou ou errou? ”30

O anúncio de Gallo foi uma sorte inesperada para Anthony Fauci. Atribuir a
epidemia de AIDS a um vírus permitiu que ele desviasse o rio de dinheiro
da AIDS do Instituto Nacional do Câncer para os cofres transbordando do
NIAID.

O Dr. Fauci abriu as comportas do dinheiro do NIAID para desenvolver
novos antivirais contra o HIV. Ele lançou seu canil de IPs famintos por
subsídios para inventar e testar novas drogas que matariam o vírus.
Surpreendentemente, o Dr. Fauci nunca financiou para concluir um único
subsídio para explorar se o HIV realmente causou a AIDS.



A lei federal exige que o comitê de revisão de subsídios do NIH seja
composto de verdadeiros pares - cientistas externos independentes com
conhecimento sobre o assunto de uma determinada proposta - para avaliar a
aplicação em seu mérito científico. Ignorando essas leis, o Dr. Fauci
começou a preencher esses comitês com seus próprios PIs. Os
pesquisadores que apoiaram de forma confiável a ortodoxia do Dr. Fauci
observaram suas inscrições passarem pelo processo de aprovação. Mas os
cientistas que buscavam pesquisar ideias que se afastavam da doutrina
oficial encontraram obstáculos impenetráveis. Em 1988, um veterano
vencedor do NIH, Seymour Grufferman, teve sua primeira experiência com
o novo regime. Grufferman, o ex-presidente do Comitê de Revisão do NIH,
apresentou uma proposta para estudar o fenômeno da Síndrome da Fadiga
Crônica - um assunto delicado potencialmente ameaçador para a
cosmologia dominante, já que muitos dos críticos do Dr. Fauci acreditam
que CFS não é HIV AIDS. “Nunca recebi uma pontuação como essa antes”,
disse Grufferman a Hillary Johnson, autora de Oslers Web. “Minhas
planilhas de dados eram ATROCIOSAS.” Quando ele protestou para o Dr.
Fauci, ele contou, o Dr. Fauci era “desagradável”.31

O tsunami de dinheiro para pesquisas do Dr. Fauci despejou o viés da
confirmação na hipótese de Gallo. O exército de PI do NIAID deu as boas-
vindas à nova e feroz caça aos insetos em torno deste romance de mistério
médico. “Milhares de PhDs em ciências da saúde em busca de verbas do
governo correram para estudar o vírus”, relata o historiador Terry
Michael.32 Os IPs do Dr. Fauci tornaram-se os cães de guarda ferozes da
ortodoxia generalizada do HIV.

A ganhadora do Prêmio Nobel Kary Mullis conhecia o efeito do
financiamento do NIH em cimentar o dogma oficial. “Todos os antigos
caçadores de vírus do Instituto Nacional do Câncer colocaram novas placas
em suas portas e se tornaram pesquisadores da AIDS. [O presidente dos
EUA Ronald] Reagan enviou cerca de um bilhão de dólares apenas para
começar ”, observou Mullis, que em 1993 ganhou o Prêmio Nobel de
Química por sua invenção da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase
(PCR). “E, de repente, todo mundo que poderia alegar ser qualquer tipo de
cientista médico e que não tinha muito o que fazer ultimamente estava
totalmente empregado”.33

O Fim da Ciência



De acordo com Mark Gabrish Conlan, “O Departamento de Saúde e
Serviços Humanos decidiu de agora em diante que só vamos financiar
pesquisas sobre AIDS que presumem que o vírus de Robert Gallo é a causa.
O Dr. Fauci não financiará pesquisas sobre quaisquer outras possibilidades.
Portanto, aqueles cientistas que poderiam querer criticar os artigos de Gallo
não seriam capazes de fazê-lo, pelo menos não com nada apoiado pelo
governo federal, que é praticamente toda ciência neste país hoje, daquele
momento em diante ”.beta3beta4

Por 36 anos, Fauci direcionou todos os subsídios federais para a teoria do
patógeno único da AIDS. O “pequeno imperador” fez do NIAID a agência
de referência para bolsas de pesquisa sobre AIDS e gastou muito, desde que
os redatores de bolsas seguissem a linha oficial sobre a suposta causa viral
da AIDS, a única hipótese para a qual o NIAID forneceria financiamento.
Ele usou sua incrível influência para desencorajar a investigação de
qualquer hipótese multifatorial. Os PIs que ele financiou tornaram-se seus
comissários ideológicos; a empresa em crescimento tornou-se a plataforma
de lançamento para sua carreira como o burocrata da ciência médica de
maior sucesso na história americana.

Um dos resultados inevitáveis desta pesquisa de viés de confirmação foi a
definição de AIDS em rápida expansão. O batalhão de cientistas do Dr.
Fauci implementou um amplo programa de teste de HIV usando testes
indiscriminados de PCR, capaz de amplificar minúsculos fios de detritos
genéticos mortos há muito tempo bilhões de vezes. O teste de PCR não
conseguiu identificar a infecção por HIV ativa. Mullis, que inventou os
testes, apontou que o PCR foi capaz de encontrar sinais de HIV em grandes
segmentos da população que não sofriam ameaça do HIV e não tinham o
vírus do HIV vivo em seus corpos. Os pesquisadores encontraram
naturalmente detritos inofensivos do DNA do HIV em pessoas com uma
constelação de outras doenças. Todas essas doenças não relacionadas logo
foram incorporadas à definição guarda-chuva de AIDS. Indivíduos com
sarcoma de Candida ou Kaposi e teste de PCR positivo tinham AIDS. Esses
mesmos indivíduos com um PCR negativo teriam sarcoma de Kaposi ou
Candida. Sob esta rubrica, a definição de AIDS rapidamente metastatizou
para abranger uma galáxia de cerca de trinta doenças bem conhecidas
separadas, incluindo sarcoma de Kaposi (KS), doença de Hodgkin, herpes
zoster (zona), pneumonia por Pneumocystis carinii (PCP), linfoma de



Burkitt, isosporíase, Septicemia por Salmonella e tuberculose, que também
ocorrem em indivíduos que não tinham infecção pelo HIV.[35]      [36]

“A maioria das pessoas considera uma blasfêmia quando você aponta que a
AIDS não é uma doença, é uma síndrome,” 37 Paul Philpott, MS, Editor,
Rethinking AIDS, explicou. “É uma coleção de doenças e essas doenças são
chamadas de AIDS se ocorrerem em um paciente que o médico de alguma
forma conclui ser HIV positivo”.38 “Todas as doenças na categoria
chamada AIDS ocorrem em pessoas que são HIV negativas. Nenhum deles
é exclusivo para pessoas com teste HIV positivo. E todos eles têm causas e
tratamentos bem conhecidos; eles não têm nenhuma relação com o HIV.
Então, qualquer uma das doenças, quando acontecem com alguém com
teste HIV negativo, são chamadas pelo nome antigo; mas quando ocorrem
em alguém com teste HIV positivo, então são chamados de AIDS. ”39

Nas mãos dos IPs oportunistas do Dr. Fauci, a AIDS tornou-se uma doença
amorfa sujeita a definições em constante mudança, abrangendo uma
infinidade de doenças antigas em hospedeiros com teste positivo para HIV.

Questionado sobre a definição da AIDS em um documentário de 2009,
Fauci disse: “Quando sua contagem de CD4 cai abaixo de um certo nível
arbitrário, por definição você tem AIDS”.40 Mas como podemos explicar
os muitos indivíduos que têm contagens de CD4 baixas e nenhum HIV?

O crescimento da pandemia de AIDS foi previsivelmente explosivo.
Usando PCR e diagnóstico expandido, a OMS estima que o HIV infectou
78 milhões de pessoas e causou 39 milhões de mortes. Hoje, 35 milhões de
pessoas vivem com o HIV, com mais de 2 milhões de novas infecções a
cada ano.41 , 42

Esse sistema de diagnóstico frouxo e a sucessão de incentivos financeiros
para encontrar AIDS em todos os lugares garantiram riquezas para
instituições e indivíduos que aderiram à corrida do ouro do Dr. Fauci. As
multinacionais farmacêuticas, como a GlaxoSmith-Kline, gerando enormes
lucros com o marketing de antivirais para matar o HIV, tiveram pouco
incentivo para desafiar a ortodoxia do Dr. Fauci.

Bonanza da AIDS na África



Com bolsas de Tony Fauci, pesquisadores intrépidos descobriram
rapidamente que o contágio havia de alguma forma atingido a África e
infectado até 25 milhões de africanos, sem que ninguém percebesse. Os
pesquisadores, extrapolando a partir de pequenas coortes com resultados de
PCR positivos, usaram modelos estatísticos obscuros para relatar que o HIV
havia infectado quase metade da população adulta em algumas nações - e
previram o despovoamento generalizado do continente africano. Nenhum
dos despovoamentos estridentes previstos jamais ocorreu, e a maioria dos
africanos infectados pelo HIV não mostrou nenhum sinal de doença.
Naqueles que estavam doentes, as enfermidades se pareciam muito com as
doenças que os médicos haviam diagnosticado anteriormente como malária,
pneumonia, desnutrição, lepra, bilharzia, anemia, tuberculose, disenteria ou
infecção com um inventário sombrio de patógenos e parasitas familiares aos
médicos em África.

Como os testes de anticorpos do HIV são muito caros para uso generalizado
na África, a Organização Mundial da Saúde, desde 1985, usa a definição de
Bangui 43 , 44 para diagnosticar AIDS, com base em sintomas clínicos. O
entusiasmo da OMS por essa definição vaga e abrangente pode refletir a
revelação inicial de que a praga da AIDS afrouxou os cordões da bolsa
como nenhuma outra crise nas paisagens sitiadas da África.

O quadro estatístico da AIDS na África, conseqüentemente, é uma projeção
incompleta baseada em estimativas grosseiras geradas por computador da
Organização Mundial da Saúde (OMS), baseadas em um banco de dados
altamente questionável, suposições duvidosas e exagero grotesco. A
incerteza prevalece, mesmo nos casos extremamente raros em que os
médicos realmente realizaram testes de HIV em africanos; muitas doenças
endêmicas da África, como malária, tuberculose, gripe e febres simples,
desencadeiam falsos positivos. Duesberg e muitos outros críticos acusaram
o Dr. Fauci, e uma indústria farmacêutica oportunista, de fazer esse longo
inventário de doenças antigas e reformulá-las como AIDS.

É inegável que a AIDS africana é uma doença totalmente diferente da AIDS
ocidental. Enquanto a AIDS nos países ocidentais continuou a ser uma
doença de viciados em drogas e homossexuais - com as mulheres relatando
apenas 19 por cento dos casos de AIDS nos Estados Unidos e na Europa -
na África, 59 por cento dos casos de AIDS são em mulheres, com 85 por



cento dos casos ocorrendo em heterossexuais, e os 15% restantes em
crianças. Ninguém nunca explicou como uma doença amplamente restrita
aos homossexuais masculinos no Ocidente é uma doença heterossexual
feminina na África.

“A AIDS na África não se parece em nada com a AIDS na América do
Norte ou na Europa”, observou Duesberg para mim. “Os africanos
raramente eram testados com testes de PCR caros, então cada morte
inexplicada se tornava AIDS.”

Os sintomas clínicos da AIDS africana são febre alta, tosse persistente,
fezes amolecidas por trinta dias e perda de 10% do peso corporal em um
período de dois meses. Por essa definição, uma grande porcentagem de
turistas ocidentais têm AIDS enquanto estão na África. A cura simples é
pegar um avião de volta para Nova York, onde nenhum médico sonharia em
fazer um diagnóstico de AIDS baseado apenas nessa sintomatologia.

Depois de 1993, a OMS acrescentou a tuberculose à definição. Duesberg
me disse: “Tornou-se uma definição de balde de lixo aplicada a qualquer
pessoa doente com um diagnóstico incerto.”

“Devido a motivadores financeiros atraentes, na África, a AIDS é quase
sempre um diagnóstico presuntivo, aplicado sem qualquer reação positiva
aos testes de HIV”, disse-me a jornalista científica Celia Farber. “Big
Pharma, pesquisadores, clínicas, agências internacionais de saúde,
começando com a OMS e governos locais conspiram para manter esta
definição clínica incrivelmente ampla e genérica da AIDS na África”,
explica ela. “Desde o início foi um sinal de financiamento. Eles estão todos
envolvidos na piada, porque todos estão ajudando a si mesmos, folheando
os fluxos de financiamento internacional sem precedentes que fluem para o
alívio da AIDS na África ”.

“A AIDS é um grande negócio, possivelmente o maior da África”, disse
James Shikwati em uma entrevista de 2005 ao Der Spiegel. Shikwati é o
fundador da Rede Econômica Inter-regional, uma sociedade de promoção
econômica em Nairobi (Quênia). “Nada mais leva as pessoas a desembolsar
dinheiro como números chocantes sobre a AIDS. A AIDS é uma doença
política aqui: devemos ser muito céticos ”.45



O ex-diretor epidemiológico da OMS, Professor James Chin, em seu livro
de 2006, The AIDS Pandemic: The Collision of Epidemiology and Political
Correctness, admite inequivocamente que os números dos casos de AIDS
para os países em desenvolvimento foram massivamente manipulados para
manter o fluxo de bilhões de dólares .46

Dra. Rebecca Culshaw, PhD, ex-pesquisadora de HIV e professora de
Biologia Matemática e Dinâmica da População na Universidade do Texas
em Tyler, admite que “O paradoxo de como uma doença pode causar
epidemiologias muito diferentes e progressões sintomáticas na Primeira e
Terceira Mundo 47 foi um dos problemas irreconciliáveis que semeou sua
desilusão inicial com a ortodoxia do HIV / AIDS: “A epidemia africana não
se parece em nada com a epidemia americana e europeia, e uma inspeção
mais detalhada revela que provavelmente esta epidemia africana é pura
invenção.”48

As questões sobre a sintomatologia amplamente divergente dessa doença
misteriosa só se amplificam quando consideramos que a OMS mantém doze
descrições diferentes da AIDS, dependendo das fronteiras nacionais. Em
2003, a ativista da AIDS Christine Maggiore disse aos documentaristas:

Em 1993, neste país, adotamos uma definição que fez com que o número de
casos de AIDS dobrasse da noite para o dia. E parte dessa razão foi pela
primeira vez que começamos a contabilizar como vítimas de AIDS as
pessoas que não estavam doentes e que não apresentavam quaisquer
sintomas. Eles tinham uma baixa contagem de células T e isso é [tudo]. E as
células T são algo que pode oscilar 100% em um determinado dia. Portanto,
com base em uma baixa contagem de células T naquele ano, o número de
casos de AIDS dobrou durante a noite. E com essa definição, houve
182.000 americanos que não foram diagnosticados com AIDS, que não
teriam AIDS se se mudassem para o Canadá. Porque no Canadá, eles não
reconhecem essa definição de células T como um critério para se ter um
diagnóstico de AIDS.49

Muitos que sofrem de AIDS nos Estados Unidos podem ser “curados”
cruzando a fronteira com o Canadá. Nenhuma outra doença está tão sujeita
a esse tipo de nacionalismo.

Correlação não é causa



Em maio de 1984, um mês após sua importante coletiva de imprensa,
Robert Gallo finalmente publicou seu artigo afirmando ter “descoberto” o
vírus HIV, na revista Science.50 Ele também explicou em detalhes sua
justificativa para vincular o HIV à AIDS, relatando que havia encontrado
evidências do vírus em vários homens homossexuais afetados. Gallo relatou
uma “detecção frequente e isolamento” de [HIV] em pacientes com AIDS e
em risco de AIDS.51 Os cientistas ficaram chocados ao saber pela primeira
vez que Gallo havia encontrado traços fracos de HIV em apenas 26 dos 72
pacientes com AIDS cujo sangue ele examinou. Essa conclusão fraca foi a
única base de Gallo para alegar que o HIV pode causar AIDS. É axiomático
que a correlação não prova causalidade. Havia muitos outros vírus,
incluindo herpes simplex, citomegalovírus e uma variedade de vírus herpes
predatórios encontrados com uma frequência muito maior em pacientes
com AIDS, aos quais Gallo poderia facilmente ter culpado a AIDS.

Um ano antes, o Dr. Luc Montagnier também havia apenas sugerido - em
seu artigo de maio de 1983 na Science - que seu vírus alegado pode estar
envolvido em várias síndromes patológicas, incluindo AIDS.52 Montagnier,
um cientista brilhante conhecido por sua integridade, encontrou evidências
de HIV nos nódulos linfáticos de 72 por cento dos quarenta e quatro
pacientes com AIDS que ele testou. Montagnier sempre hesitou em
reivindicar a correlação fraca como prova. Já em 1992, Montagnier disse à
Nature que “o HIV é uma causa necessária, mas não, sem o cofator,
suficiente para a AIDS”.53 Como veremos, as declarações posteriores de
Montagnier indicam que suas dúvidas sobre o papel do HIV na etiologia da
AIDS continuaram a crescer depois disso.54 Baseados nas delgadas
palhetas científicas de Gallo e Montagnier, esses artigos seminais
introduziram a ideia de que um único e discreto vírus estava causando a
pandemia da AIDS.

O Dr. Fauci, desde então, tem afirmado rotineiramente que o HIV foi
“provado definitivamente ser a causa da AIDS por Bob Gallo aqui quando
ele estava no NIH”.55 Mas os críticos argumentam que as evidências do
artigo de Gallo são anêmicas demais para apoiar a caracterização do Dr.
Fauci. Nem Gallo nem o Dr. Fauci jamais demonstraram, usando qualquer
uma das provas científicas convencionais, que o vírus HIV sozinho
realmente causa a AIDS. Em vez de permitir que sua hipótese sobre o HIV



triunfasse no mercado de ideias, o Dr. Fauci enviou sinais claros à imprensa
americana de que o debate sobre essa teoria não poderia mais ser tolerado.

Em setembro de 1989, o Dr. Fauci transmitiu uma ameaça furiosa sobre
jornalistas que ousaram dar uma plataforma a Peter Duesberg. Ele finalizou
com o seguinte alerta: “E eles devem perceber que sua exatidão é notada
pela comunidade científica. Jornalistas que cometeram muitos erros ou que
são desleixados descobrirão que seu acesso aos cientistas pode diminuir.
”56

Dr. Fauci aproveitou testes incertos para descrever a AIDS como uma praga
viral generalizada

Em vez de usar métodos tradicionais para diagnosticar doenças com base
nos sintomas, o Dr. Fauci incentivou os médicos a realizarem exames de
sangue em indivíduos saudáveis e não saudáveis para diagnosticar a AIDS.
Visto que nenhum dos testes disponíveis é particularmente preciso, o Dr.
Fauci deve ter entendido que sua confiança apenas nos testes de sangue
provavelmente produziria resultados altamente duvidosos, capazes de
exagerar dramaticamente a disseminação do HIV.57

Na década anterior à crise da AIDS, uma onda de novas tecnologias,
incluindo PCR e microscópios eletrônicos superpoderosos, abriu janelas
para novos mundos abundantes contendo milhões de espécies de vírus até
então desconhecidos para os cientistas. A genética molecular não só
revolucionou a ciência biológica, mas também tornou essa ciência
fabulosamente lucrativa. A atração pela fama e fortuna desencadeou uma
revolução caótica na virologia, enquanto jovens PhDs ambiciosos lutavam
para inculpar micróbios recém-descobertos como a causa de antigas
doenças malignas. Fazer tais conexões pode ser uma busca lucrativa para
jovens biólogos empreendedores e empresas farmacêuticas.

Sob essa nova rubrica, cada descoberta teórica, cada descoberta, tornou-se
potencialmente a base para uma nova geração de drogas. A oportunidade de
capitalizar a transferência de informações transformou pesquisadores em
empreendedores e suas descobertas em “invenções”. A ciência se tornou um
grande negócio.

Todo esse novo equipamento tornou a ciência cara - cara demais para ser
executada sem o apoio financeiro da Big Pharma e do Big Government. Os



pesquisadores cada vez mais confiaram em Tony Fauci e fabricantes de
medicamentos para fornecer e apoiar seus laboratórios. O financiamento de
longo prazo tornou-se o primeiro requisito de qualquer nova pesquisa. O
pesquisador conseguiu seu financiamento, e o Dr. Fauci e a empresa
farmacêutica conseguiram os direitos de propriedade sobre as novas
descobertas. O interesse próprio do pesquisador, da instituição de pesquisa e
da empresa de biotecnologia convergiram.

As finanças ditavam a direção da pesquisa e - com muita freqüência -
distorcia suas conclusões. Exércitos de cientistas recém-formados se
juntaram à corrida do ouro enquanto o Dr. Fauci e a Big Pharma investiam
em brigadas de jovens PhDs em busca de novos vírus nos tecidos doentes
de pacientes enfermos.

Muitas vezes não ficava claro se os novos vírus que eles encontraram em
tecidos enfermos estavam realmente causando as doenças, se os micróbios
minúsculos eram cavaleiros que colonizavam tecidos em decomposição ou
espectadores totalmente inocentes. Jim Watson, de Harvard, que ganhou o
Prêmio Nobel em 1962 por descobrir a estrutura molecular do DNA,
reclamou que a mentalidade da corrida do ouro provavelmente assustaria os
sensatos e deixaria o campo para uma combinação de charlatões e tolos.58
Em 2001, alarmados com o declínio vertiginoso da disciplina científica,
quatorze virologistas renomados da “velha guarda” publicaram um apelo à
jovem geração de pesquisadores da ciência com foco em alta tecnologia. Os
barbas cinzas alertaram os jovens cientistas contra atribuir culpabilidade a
um micróbio com base na correlação, sem primeiro compreender como um
vírus recém-descoberto realmente causa a doença:

Métodos modernos como o PCR, com o qual pequenas sequências genéticas
são multiplicadas e detectadas, são maravilhosos [mas] dizem pouco ou
nada sobre como um vírus se multiplica, quais animais o carregam, como
ele deixa as pessoas doentes. É como tentar dizer se alguém está com mau
hálito olhando sua impressão digital.59

Além disso, a evidência ligando vírus específicos a doenças prováveis era
freqüentemente subjetiva e não reproduzível. Os testes específicos que os
pesquisadores usaram para detectar o HIV tinham suas próprias deficiências
adicionais.



As ferramentas de diagnóstico mais importantes que os médicos usam para
determinar se alguém está infectado com o HIV ou não e, portanto, se a
pessoa tem AIDS são:

1. Testes de anticorpos HIV

2. Testes de carga viral PCR

3. Contagens de células auxiliares (células T, ou melhor, o subgrupo de
células T CD4)

Teste de Anticorpo

Gallo usou um teste de “anticorpo” de sua própria invenção para detectar a
presença do vírus HIV em vários homens gays. Mas o que seu teste
realmente provou?

Gallo baseou seu teste em uma teoria antígeno-anticorpo, que pressupõe
que o sistema imunológico luta contra vírus estranhos, gerando anticorpos
específicos para aquele vírus. A fim de calibrar um teste para reconhecer
aquele anticorpo específico, o inventor deve isolar o vírus alvo e expô-lo a
células humanas em uma placa de Petri, que então geram os anticorpos
específicos responsivos a esse vírus. No entanto, uma vez que não está claro
se Gallo ou qualquer outro pesquisador foi capaz de isolar o HIV, 60 ele
tirou de seus pacientes de AIDS uma amostra de anticorpos que encontrou
em grande abundância no sangue deles e deu um salto de fé de que eram
anticorpos do HIV. Os geneticistas observaram que esses anticorpos podem
estar associados à tuberculose ou herpes, ou a qualquer uma das muitas
outras doenças patogênicas que se multiplicam no colapso do sistema
imunológico.61 Na verdade, o teste de anticorpos do HIV de Gallo também
reage a pessoas com febre, mulheres grávidas e indivíduos que superaram
uma infecção de tuberculose.62 Portanto, não está claro se os anticorpos
detectados por seu kit são realmente anticorpos do HIV.63 Nem o teste de
Gallo, nem qualquer um dos testes de anticorpos desenvolvidos
posteriormente provaram que essas proteínas que eles identificam como
anticorpos do HIV têm algo a ver com o HIV ou qualquer outro retrovírus.

Os fabricantes de testes de anticorpos reconhecem esta deficiência com uma
advertência em suas bulas: “Não existe um padrão reconhecido para



estabelecer a presença ou ausência de anticorpos para HIV-1 e HIV-2 no
sangue humano”.64

O mesmo também se aplica ao teste de diagnóstico de HIV quantitativo
baseado em PCR. “Não é nem mesmo um teste para HIV”, protestou Kary
Mullis, que inventou a técnica de amplificação de DNA comumente usada
para diagnosticar a infecção pela AIDS. “A PCR quantitativa é um
oxímoro. O PCR se destina a identificar substâncias qualitativamente, mas
por sua própria natureza não é adequado para estimar números. Embora
haja uma impressão errônea comum de que os testes de carga viral
realmente contam o número de vírus no sangue, esses testes não conseguem
detectar vírus infecciosos livres de forma alguma; eles só podem detectar
proteínas que se acredita, em alguns casos erroneamente, serem exclusivas
do HIV. Os testes podem detectar sequências genéticas do vírus, mas não os
próprios vírus ”.65

Em 1986, Thomas Zuck, do FDA, advertiu que os testes de anticorpos do
HIV não foram projetados especialmente para detectar o HIV. “Em vez
disso, vários outros germes ou contaminantes, incluindo tuberculose,
gravidez ou gripe simples, também produzem falsos positivos.” Zuck
admitiu isso em uma reunião da Organização Mundial de Saúde, mas
admitiu que interromper o uso desses testes de HIV “simplesmente não era
prático”. Ele explicou que “agora que a comunidade médica identificou o
HIV como um vírus infeccioso sexualmente transmissível, a pressão
pública para um teste de HIV era muito forte”.66

Finalmente, e mais importante, os críticos apontam que os testes de
anticorpos do HIV de Gallo mudaram a imunologia tradicional de ponta-
cabeça. Ao longo de toda a história médica, um alto nível de anticorpos
indicava que uma pessoa já havia lutado com sucesso contra um patógeno
infeccioso e agora estava protegida da doença. Com todas as outras doenças
virais, a presença de anticorpos sinaliza uma bem-vinda imunidade contra a
doença. Mas os IPs de Gallo e do Dr. Fauci de repente começaram a
informar as pessoas que o teste de anticorpos positivo era uma sentença de
morte. Como poderia? Dr. Fauci nunca explicou esse paradoxo
inexplicável.

Fica ainda mais estranho quando se contempla a empresa de vacina contra o
HIV de US $ 15 bilhões do Dr. Fauci.67 Normalmente, os reguladores



medem o sucesso de uma vacina por sua capacidade de produzir anticorpos
robustos e duráveis. Agora, pela primeira vez na história, o Dr. Fauci e Bob
Gallo estavam pedindo ao mundo que acreditasse que os anticorpos eram
um sinal de doença ativa e mortal. Isso levanta a questão: “O que a vacina
contra o HIV deve fazer?”

Refletindo sobre esse enigma, Reinhard Kurth, ex-diretor do Instituto
Robert Koch, encolheu os ombros em perplexidade durante uma entrevista
de 2004 para a Der Spiegel: “Para falar a verdade, realmente não sabemos
exatamente o que deve acontecer em uma vacina para que protege da AIDS.
” Talvez seja esse o dilema que frustrou o projeto de vacina contra a AIDS
do Dr. Fauci por 36 anos.

Deficiências de teste de PCR

A técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) não mede o vírus real
e vivo no corpo, mas os fragmentos amplificados de DNA que são
considerados semelhantes ao HIV.68 Mas mesmo que esses fragmentos
sejam amplificados do DNA autêntico do HIV, eles podem ser de uma
exposição antiga - de um vírus morto há muito tempo geneticamente
semelhante ao HIV, remanescente de uma infecção que foi suprimida por
anticorpos, talvez décadas antes.

“O teste de HIV nunca foi validado”, disse Kary Mullis. “Não mostra
infecção; mostra partículas virais que podem existir em milhões de pessoas
”. No final da década de 1980, o mordaz e sardônico Mullis se tornou o
crítico mais feroz de Gallo e Fauci - na verdade, o ridículo. Mullis
acrescentou: Com o método de PCR, veja bem, não um vírus completo, mas
apenas traços muito sutis de genes (DNA, RNA) podem ser detectados, mas
sejam eles de um [certo] vírus ou de alguma outra contaminação,
permanece obscuro. ”69

Heinz Ludwig Sanger, professor de biologia molecular e vencedor do
renomado prêmio Robert Koch em 1978, afirmou que “o HIV nunca foi
isolado, razão pela qual seus ácidos nucléicos não podem ser usados no
teste de carga viral PCR como o padrão para dar evidência de HIV” 70
(“Diagnóstico incorreto de infecções por HIV por teste de carga viral de
HIV-1: uma série de casos”, um artigo de 1999 publicado no Annals of
Internal Medicine).71



Sabendo do que precede, não é surpreendente que cada kit PCR inclua um
aviso do fabricante, “Não use este kit como única base para detectar a
infecção por HIV” ou rotulagem semelhante.

O salto de Gallo da correlação para a causalidade perturbou Mullis desde o
início: “O PCR tornou mais fácil ver que certas pessoas estão infectadas
com o HIV, e algumas dessas pessoas começaram a ter sintomas de AIDS,
mas isso nem mesmo começa a responder a pergunta: o HIV causa isso? Os
seres humanos estão cheios de retrovírus. ”72

Testes CD4

Deficiências semelhantes afetam os testes que contam CD4 + células T
auxiliares. Os médicos da AIDS consideram as contagens baixas de células
CD4 o principal marcador para o diagnóstico da AIDS. No entanto, nem um
único estudo confirma este princípio mais importante da teoria do HIV
apenas: que o HIV destrói as células CD4 por meio de uma infecção. Além
disso, mesmo o mais significativo de todos os estudos sobre AIDS, o estudo
Concorde de 1994, 73 perguntas usando células auxiliares contam como um
teste de diagnóstico para AIDS. O problema é o uso de um desfecho
substituto, que é notoriamente impreciso. Muitos estudos corroboram o
ceticismo. Um deles é o artigo de 1996 “Pontos finais substitutos em
estudos clínicos: Estamos sendo enganados?”74 Publicado no Annals of
Internal Medicine, o artigo conclui que a contagem de células T CD4 no
ambiente de HIV é tão pouco informativa quanto “o cara ou coroa” - em
outras palavras, nem um pouco.75

Mullis acrescentou: “Agora, há um teste que pode dizer definitivamente se
você está infectado com o vírus? O que é isso?"76

A linha da festa - a todo custo - ou então

Os críticos da hipótese do HIV / AIDS invariavelmente citam os Postulados
de Koch como o embaraço mais profundo para a teoria de Gallo. Em 1884,
o Prêmio Nobel Robert Koch, o pai da bacteriologia, delineou pela primeira
vez as metodologias clássicas para provar a causalidade entre um patógeno
e uma doença. Resumindo os postulados de Koch para o The Journal of
Investigative Dermatology, Julia A. Segre escreveu:



Conforme declarado originalmente, os quatro critérios são: (1) O
microrganismo deve ser encontrado em indivíduos doentes, mas não
saudáveis; (2) O microrganismo deve ser cultivado a partir do indivíduo
doente; (3) A inoculação de um indivíduo saudável com o microrganismo
cultivado deve recapitular a doença; e finalmente (4) O microrganismo deve
ser reisolado do indivíduo doente inoculado e combinado com o
microrganismo original. Os postulados de Koch foram extremamente
importantes para estabelecer os critérios pelos quais a comunidade
científica concorda que um microrganismo causa uma doença.77

Os virologistas - e todos os advogados e juízes - consideram os quatro
critérios de Koch o padrão-ouro para a prova de que um determinado
microrganismo causa uma doença maligna específica.

O problema da AIDS sem HIV

O primeiro postulado de Koch requer que um vírus verdadeiramente
patogênico possa ser encontrado em grandes quantidades em todos os
pacientes que sofrem da doença. O fracasso da hipótese do HIV / AIDS em
atingir esse limite crítico continua sendo um dos dilemas mais exasperantes
do Dr. Fauci. Para começar, Gallo afirmou que encontrou o vírus HIV em
menos da metade dos pacientes com Aids de quem tirou sangue.78 , 79
Além disso, cada uma das trinta doenças distintas que agora chamamos de
AIDS ocorre também em pessoas não infectadas pelo HIV.

Na verdade, a AIDS geralmente ocorre em pessoas com teste HIV negativo.
Se o HIV é realmente a única causa da AIDS, isso não deveria ser possível.

Logo após o anúncio histórico de Robert Gallo, médicos de todo o país e
funcionários do CDC começaram a atender pacientes com contagens baixas
de CD4 e doenças típicas da AIDS, como PCP e disfunção do sistema
imunológico, mas com teste negativo para HIV. Muitas das vítimas eram
mulheres brancas heterossexuais. O Dr. Fauci e o CDC mantiveram essa
informação estranha em segredo. Pesquisadores da AIDS financiados pela
Fauci - Dr. PIs de Fauci - também ficavam calados quando encontravam
esses pacientes.

Em 1992, os redatores da ciência da mídia também sabiam desses casos de
AIDS sem HIV, mas obedientemente se autocensuraram enquanto
aguardavam os sinais do Dr. Fauci e do cartel médico. Lawrence Altman, o



redator-chefe de medicina do New York Times, confessou à revista Science
que não divulgou a história porque não achava que cabia a seu jornal
anunciar algo sem o aval do CDC.80

Então, nos primeiros dias da Conferência de AIDS de Amsterdã de 1992,
um jovem repórter ingênuo da Newsweek, Geoffrey Cowley, relatou
inocentemente uma cascata de casos de AIDS não-HIV que ele descobriu
durante conversas confessionais silenciosas com os pesquisadores de AIDS
do Dr. Fauci. Vários cientistas confidenciaram a Cowley seu alarme
perplexo com o grande número de pacientes com AIDS que não estavam
infectados com o HIV. O relatório de Cowley quase precipitou o colapso de
toda a teologia exclusivamente do HIV cuidadosamente fortificada do Dr.
Fauci.

“Os pacientes estão doentes ou morrendo, e a maioria deles tem fatores de
risco”, relatou Cowley na Newsweek.81 Ele descreveu uma dúzia de casos
de pacientes não HIV com sintomas semelhantes aos da AIDS, incluindo
lesões cerebrais, déficits cognitivos correspondentes, agravamento crônico
dos vírus do herpes, células C4 esgotadas, pneumonia PCP e colapso do
sistema imunológico. “O que eles não têm é o HIV”.82

O artigo da Newsweek quebrou o tabu. Os conferencistas interpretaram a
divulgação pública como um sinal de que agora poderiam discutir o assunto
anteriormente proibido de pacientes com AIDS sem HIV. Os pesquisadores
do Dr. Fauci, reunidos em Amsterdã, a um oceano de distância de sua mão
pesada, de repente começaram a compartilhar suas próprias histórias de
AIDS sem HIV nos Estados Unidos e na Europa.

Com as comportas abertas pela Newsweek ameaçando varrer a ortodoxia
oficial do Dr. Fauci, o Dr. Fauci correu para a Base Aérea de Andrews com
o Diretor da Força-Tarefa de AIDS do CDC, James Curran, e voou para a
Holanda na Força Aérea 2 em uma missão para conter o levante .83
(Curran, o chefe da divisão de AIDS do CDC, conspirou notoriamente com
Gallo para obter a patente do anticorpo dos franceses.) Mas, quando os dois
burocratas chegaram, o cavalo já havia saído do estábulo. O Dr. Fauci e
Curran tiveram que assistir a uma série de sessões de conferência divertidas
enquanto multidões de repórteres, cientistas amotinados e ativistas
enfurecidos os cercavam com estudos de caso e perguntas irrespondíveis.
Reguladores de saúde pública, médicos e pesquisadores expressaram



indignação pelo Dr. Fauci não ter confessado tudo com eles. Muitos
médicos que cuidam de pacientes com AIDS ficaram furiosos porque a
agência governamental não os informou sobre os casos de AIDS não
relacionados ao HIV. Curran confessou que o CDC sabia desses casos há
anos.

Ele protestou debilmente: “Estes não são casos de AIDS”, argumentando,
com uma ginástica circular, que não podiam ser AIDS, pois a definição de
AIDS requer a presença do HIV.84 O Dr. Fauci garantiu fracamente aos
presentes que logo resolveria a crise. The New York Native relatou que o
Dr. Fauci, “o homenzinho com o ego compensatório. . . parecia que ia ter
um colapso nervoso em Amsterdã. Ficamos esperando para vê-lo enrolado
em posição fetal e chorando histericamente - desesperados por perdão,
desesperados para criar uma cortina de fumaça para fazer todos esquecerem
como ele tirou do caminho todas as questões críticas sobre o HIV. ” O Dr.
Fauci estava tentando se vender como um cientista de mente aberta. Ele
estava dizendo às pessoas: “Não entre em pânico, não entre em pânico”.85

Nas semanas que se seguiram à conferência de Amsterdã, o número de
casos identificados apenas nos Estados Unidos continuou a crescer, quase
diariamente. Em poucas semanas, a cascata crescente forçou o CDC a
admitir 82 casos certificados em 15 estados. Foi uma subestimação
lamentável. Duesberg enviou uma carta à Science, oferecendo-se para
fornecer “uma lista de referências a mais de 800 imunodeficiências livres de
HIV e doenças definidoras de AIDS em todos os principais grupos de risco
americanos e europeus”, juntamente com referências a “mais de 2.200
africanos livres de HIV Casos de AIDS. ”86 Posteriormente, Duesberg
identificou mais de quatro mil casos documentados de AIDS na literatura
científica revisada por pares, nos quais não há vestígios de HIV ou
anticorpos do HIV.87 Este número é impressionante porque o Dr. Fauci
cultivou fortes dissuasores institucionais para tais descrições e porque os
documentos científicos formais nunca descreveram a vasta maioria dos
casos de AIDS.

Em um editorial para o Los Angeles Times, Steve Heimoff admitiu que
relatórios de “AIDS sem HIV” “parecem sinalizar uma justificativa, pelo
menos parcial e temporária” de Duesberg.88 Descrevendo Duesberg como
o líder não oficial dos revisionistas, uma estrela internacional da virologia
muito antes de alguém ouvir falar da AIDS e não apenas outro



conspiratorialista, Heimoff observou que os argumentos de Duesberg têm o
tom do bom senso.89

“Se houver uma chance remota de que Duesberg esteja correto - e os
últimos relatórios aumentam essa possibilidade - então os poderes
constituídos devem entrar em ação.”90

O editor do New York Native, Charles Ortleb, comentou: “Deveria ter sido
o fim da teoria do HIV e a prova absoluta de que o CDC havia entendido a
definição e a causa da AIDS erradas. O fato de que AIDS HIV-negativa
também estava ocorrendo em pacientes com Síndrome de Fadiga Crônica
(SFC) fortaleceu as suspeitas de muitos especialistas em vírus de que AIDS
e SFC eram parte da mesma epidemia neuroimunológica. ”91

Um grande contingente de críticos do HIV / AIDS (embora não Peter
Duesberg) clamava que a SFC e a AIDS eram uma única doença - nenhuma
delas causada pelo HIV. Para descarrilar essa heresia letal, o Dr. Fauci
definiu a bússola para a rejeição repreensível da comunidade médica do
SFC como uma doença psicossomática.92 Seguindo o exemplo do Dr.
Fauci, os médicos apelidaram a SFC de Gripe Yuppie, caracterizando-a
como uma aflição neurótica entre mulheres geneticamente despreparadas
para empregos corporativos de alta pressão que de repente se abriram para
elas na década de 1980, coincidindo com as pandemias de AIDS e SFC.93

Um artigo da Newsweek de 6 de setembro de 1992 94 por Geoffrey Cowley
perguntou “AIDS or Chronic Fatigue?” Embora Cowley tenha criticado o
artigo, ele estava apenas expressando a suspeita silenciosa entre muitos dos
próprios PIs do Dr. Fauci de que AIDS não-HIV era na verdade SFC, e que
SFC era simplesmente outro nome para AIDS quando ocorria em
heterossexuais que teste negativo para HIV. “À medida que mais casos vêm
à luz”, Cowley observou, “fica claro que a síndrome recém-definida tem
tanto em comum com a SFC quanto com a AIDS”.95

Tony Fauci agiu rapidamente para silenciar essa ameaça existencial. Três
semanas após o motim de Amsterdã, o CDC patrocinou uma reunião
especial em sua sede em Atlanta, convidando os cientistas que relataram
casos de AIDS sem HIV. Estava presente um Cowley triste, o jornalista da
Newsweek, agora com uma coleira curta e coleira.96



Em um movimento descarado para explicar a anomalia da AIDS sem HIV,
o Dr. Fauci declarou que os casos inexplicados de AIDS representavam
uma nova doença. Para evitar a suspeita de que sua “nova doença” era,
afinal, SFC, o Dr. Fauci rotulou sua descoberta de “linfocitopenia CD4 +
idiopática” ou “ICL”. Neste trava-língua, idiopático significa de origem
desconhecida. Também pode ter sido o jogo irônico do Dr. Fauci com a
palavra idiota. Mas tal era sua magia que todos simplesmente a engoliram
sem fazer perguntas. A imprensa humildemente acenou com a cabeça para
seu raciocínio circular como fanáticos religiosos anotando as palavras de
um papa infalível.

(Para registro, eu acredito que o HIV é a causa da AIDS, mas o
reconhecimento do Dr. Fauci da AIDS não relacionada ao HIV mostra que a
causa é mais complexa do que a teologia oficial.)

O Dr. Fauci havia de alguma forma ressuscitado sua teoria da morte certa
erguendo uma parede arbitrária entre AIDS com e sem HIV. Como não
havia evidências de que a doença misteriosa era contagiosa, o Dr. Fauci
arriscou um palpite, para os repórteres tratáveis, de que o suprimento de
sangue provavelmente estava seguro. Ele não ofereceu nenhuma evidência
para apoiar essa garantia, e a mídia mesquinha não solicitou nenhuma. Isso
foi mais do que suficiente para Cowley. “Cowley, o repórter da Newsweek,
quase perdeu a carreira”, Charles Ortleb me disse. A Newsweek publicou
um artigo de remorso, e Cowley parou de relatar casos de AIDS sem HIV,
ou mesmo a nova doença do Dr. Fauci, ICL.

Então, em 18 de agosto, o New York Newsday revelou que dois dos
pacientes “não HIV AIDS” tinham Síndrome de Fadiga Crônica,
reacendendo a perigosa polêmica.97

O Dr. Fauci correu para aparecer no Larry King Live, da CNN, para
assegurar ao público em geral que a nova doença não era uma ameaça para
pessoas fora dos “grupos de risco” da AIDS.98

Escrevendo no New York Native, Neenyah Ostrom descreveu a entrevista
do Dr. Fauci com King:

King começou pedindo a Fauci para descrever o que ele pensava que estava
acontecendo nos casos de “AIDS misteriosa” em que os pacientes
desenvolvem imunodeficiência grave e tipos de infecções sofridos por



pacientes com “AIDS” - mas não estão infectados com HIV. Fauci dizia que
entre vinte e trinta desses casos foram identificados [Dr. Fauci sabia que o
CDC já havia confirmado oitenta e dois casos em quinze estados, e
Duesberg encontrou milhares documentados no PubMed: The NIH Official
peer-review archives] e como um número tão pequeno de pessoas foi
afetado, realmente não havia nada com que se preocupar . Fauci disse que
não estava claro se esses casos representavam um novo tipo de “AIDS”; A
imunodeficiência desses pacientes poderia, ele enfatizou, ser causada por
outra coisa que não um agente infeccioso. Fauci especulou que os casos
podem nem mesmo representar uma nova doença, mas que os testes cada
vez mais sofisticados do sistema imunológico das pessoas estavam
revelando o que poderiam ser imunodeficiências de “fundo” (seja lá o que
for).99

Ostrom descreveu a desajeitada negação do Dr. Fauci quando uma pessoa
que ligou para o programa perguntou se as novas doenças misteriosas
tinham “alguma coisa a ver com a Síndrome de Fadiga Crônica”. Fauci
afirmou enfaticamente que não.

“Fauci estava claramente incomodado ao falar sobre a síndrome da fadiga
crônica”, relatou Ostrom, “e não conseguia descobrir para onde olhar, então
seus olhos correram para todos os lados. . . . O programa terminou com uma
ligação furiosa de um médico do meio-oeste que trata de pacientes com
AIDS. Ele exigiu saber por que Fauci e outras autoridades de saúde não
informaram os médicos sobre os casos de AIDS não-HIV antes que a
informação aparecesse na Newsweek. Os médicos não deveriam saber disso
antes da mídia de massa, o médico perguntou sarcasticamente. Fauci ficou
muito na defensiva, afirmando que só havia ficado claro nas últimas
semanas que os casos de AIDS não-HIV constituíam um fenômeno real e,
portanto, não havia anteriormente nada para informar os médicos. Ele não
parecia feliz com o final do show. ”100

Ostrom acrescentou a seguinte observação: “Fauci é bom na televisão,
desde que seja considerado o herói do presidente George Bush ou levado
tapinhas nas costas por levar drogas tóxicas apressadas no processo de
aprovação sem testes de segurança adequados. Mas quando os repórteres
começam a agir como repórteres, como fazem desde que os casos não
relacionados ao HIV vieram à tona, a pele fina de Fauci o coloca em
apuros; ele se torna defensivo, condescendente e sarcástico. ”101



King inicialmente programou Peter Duesberg para aparecer no mesmo
programa e aparentemente cancelou Duesberg por insistência do Dr.
Fauci.102

O problema do HIV sem AIDS

O primeiro postulado de Koch também exige que o patógeno suspeito só
seja encontrado em indivíduos doentes e nunca em indivíduos saudáveis.

Portanto, é igualmente frustrante para os aficionados exclusivamente pelo
HIV que o uso generalizado de PCR revelou rapidamente centenas de
milhares de indivíduos com HIV e nenhum sinal de doença. O Dr. Fauci
previu inicialmente que todos esses indivíduos morreriam de AIDS dentro
de dois anos. Mais tarde, ele dobrou sua expectativa de vida para quatro
anos e depois para oito. Então ele parou de falar sobre essas tragédias que
viriam. Hoje, até os clérigos mais leais do Dr. Fauci reconhecem que
existem mais de 165.000 americanos e milhões de indivíduos em todo o
mundo que são portadores do vírus HIV sem efeitos prejudiciais.103 De
acordo com as estimativas do CDC, aproximadamente um terço dos
soropositivos para o HIV nos Estados Unidos não sabem seu status.104 Se
for esse o caso, observa Harvey Bialy, deve haver um grande número de
pessoas morrendo repentinamente de AIDS. Isso não está acontecendo. Na
verdade, a grande maioria das pessoas com teste positivo para HIV
permanece saudável por anos. Duesberg e outros críticos argumentaram que
há poucas provas de que as pessoas com HIV sozinhas não terão uma vida
normal.105

O Dr. Fauci também tomou precauções enérgicas para garantir que ninguém
estude a prevalência de pessoas infectadas com HIV saudáveis. Em julho de
1996, o Newsday relatou que o Dr. Fauci abortou repentinamente um estudo
de cinco anos de $ 16 milhões sobre o fenômeno. De acordo com a matéria
de 11 de julho da jornalista Laurie Garrett no Newsday, “Key HIV Contract
Is Killed: Some See Retribution at Hands of NIH Official,” 106 foi o maior
estudo sobre HIV / AIDS já encomendado, envolvendo pesquisas de mais
de 100 cientistas de instituições importantes, incluindo Harvard, o Aaron
Diamond AIDS Research Center (em Manhattan), a Northwestern
University (Chicago), a Duke University (North Carolina) e a University do
Alabama. Um dos objetivos centrais do estudo era examinar a questão que o
Dr. Fauci aparentemente não queria respondida, por que alguns indivíduos



infectados pelo HIV nunca sucumbem à AIDS. O contrato de cinco anos,
que começou em 1994, para financiar esta colaboração (anteriormente
denominado Correlates of HIV Immune Protections, ou CHIPS), não tem
paralelo na pesquisa americana sobre “AIDS”. A ação do Dr. Fauci
efetivamente afundou um ano de trabalho de cerca de 100 cientistas
independentes. O Dr. David Ho de Aaron Diamond disse a Garrett:
“Gostaria de ver se Tony poderia encontrar um contrato em qualquer lugar
de seu portfólio que pudesse corresponder à produtividade deste”.107

O Newsday relatou que o cancelamento chocante foi uma retaliação contra
um grupo de cientistas mais jovens entre este grupo que havia assinado um
relatório (o “Relatório Levine”) que criticava a política do NIH de apenas
financiar pesquisas que apoiassem as ortodoxias de HIV / AIDS do Dr.
Fauci. “Esta é a hora da revanche para Tony Fauci,” 108 disse o ativista da
AIDS Gregg Gonsalves, do Treatment Action Group, uma ramificação da
ACT UP formada para receber abertamente o financiamento da Pharma. Ele
disse ao Newsday: “Foi um ato de retribuição de Tony Fauci, pura e
simplesmente.”109 Ao relatar o incidente, o New York Native citou insiders
do NIAID (New York Native, 22 de julho de 1996), reclamando que o Dr.
Fauci havia fomentado uma cultura de represália no NIH. Eles disseram que
a expressão favorita de seu chefe era “O que vai, volta”.110 Gonsalves
chamou o cancelamento de uma “vingança” contra os jovens cientistas do
grupo que ousaram pedir estratégias de financiamento baseadas na ciência.
É igualmente provável que o Dr. Fauci estivesse procurando uma desculpa
para encerrar um estudo que ameaçava todo o paradigma do HIV / AIDS.

O problema de isolar o vírus

O segundo postulado de Koch é que o vírus pode ser isolado de um
indivíduo doente e crescer em cultura pura. Cientistas altamente
respeitados, incluindo Éttienne de Harven, argumentaram que o HIV nunca
foi isolado ou cultivado em cultura pura. Tanto Montagnier quanto Gallo
periodicamente reconhecem essa deficiência.111

Instigando doença com HIV cultivado

O terceiro postulado de Koch exige que os microrganismos cultivados
causem doenças quando introduzidos em indivíduos saudáveis. Duesberg e
outros argumentam, até hoje, que essa prova está incompleta. Em 1984,



Montagnier reconheceu que: “A única maneira de provar que o HIV causa a
AIDS é mostrar isso em um modelo animal”.112

Ninguém tentou injetar o HIV em um ser humano saudável, mas os
cientistas colocaram todos os tipos de camundongos, ratos, macacos e
chimpanzés, e nenhum deles obteve nada parecido com a AIDS humana.
Ninguém ainda foi capaz de induzir a AIDS inoculando um animal
experimental saudável com o microrganismo cultivado.

“Não há modelo animal para AIDS”, concordou o Prêmio Nobel de
Química Walter Gilbert em 1989, 113 “E onde não há modelo animal, você
não pode estabelecer os postulados de Koch.” Essa falha, por si só, disse
Gilbert, deixou um buraco tão grande na teoria de Gallo que ele “não ficaria
surpreso se houvesse outra causa da AIDS e mesmo que o HIV não
estivesse envolvido”.114

O biólogo evolucionário James Lyons-Weiler argumenta que o
sequenciamento genético de indivíduos infectados prova a transmissão
sexual do HIV. Ele também aponta para uma decisão judicial de 1991
contra um dentista da Flórida, Dr. David Acer, 115 que supostamente
infectou cinco pacientes com uma broca contaminada, como prova
definitiva do Postulado de Koch 3. 116 As investigações subsequentes da
60 Minutes e outros levantaram novas dúvidas sobre o veredicto da
Acer.117

Reisolando o patógeno

O quarto e último postulado de Koch é que o microrganismo deve ser
isolado de novo desse hospedeiro experimental inoculado com doença.

Duesberg argumenta que os esforços vigorosos dos proponentes do HIV /
AIDS para satisfazer os postulados falharam.118 No documentário AIDS
— The Doubt, de Djamel Tahi, de 1996, o professor Luc Montagnier
admitiu que, após anos de tentativas, ninguém havia conseguido: “Não há
prova científica”. Montagnier conclui, portanto, que o HIV causa AIDS.119
Os princípios de Koch ainda são ensinados a todos os estudantes de
epidemiologia, mas seu nome agora é uma fonte de constrangimento, em
vez de admiração e afeto entre os pesquisadores da AIDS.



A partir de casos que litiguei, sei que casos inteiros de tribunais dependem
da capacidade dos advogados e cientistas de persuadir um investigador de
que o proponente da causalidade satisfez os postulados de Koch. É o
protocolo padrão para provar a relação causal de um patógeno a uma
doença específica. Portanto, foi uma revelação chocante para mim saber
que ainda existem argumentos possivelmente viáveis de que a hipótese do
HIV / AIDS falhou consistentemente nesse padrão. No sistema judiciário
americano, essas evidências normalmente seriam suficientes para encerrar
um caso. Não estou opinando sobre a ciência aqui.

A carga viral não se correlaciona necessariamente com a doença

Outro constrangimento agudo para a hipótese de Gallo é o problema da
carga viral. Com a maioria das doenças bacteriológicas e virais, o aumento
da carga viral se correlaciona com a progressão da doença e diminui a saúde
do paciente. Se o HIV é a única causa da AIDS, os títulos devem ser
capazes de rastrear um aumento nas cargas virais à medida que a
deterioração física progride. Os vírus tradicionais, como herpes, gripe,
varíola, etc., só causam doenças em títulos muito altos - milhares ou
milhões de unidades infecciosas por milímetro cúbico de tecido infectado.
Em contraste, o HIV dificilmente pode ser encontrado em pacientes com
AIDS, mesmo nos estertores finais da doença. O HIV pode ser detectado,
mas apenas com dificuldade, porque mesmo os pacientes de AIDS mais
doentes simplesmente não têm muitos vírus a serem encontrados. E ainda
mais desconcertante, nem o Dr. Fauci nem Gallo jamais explicaram com
credibilidade o fato de que a carga viral do HIV está sempre em seu pico
nos dias imediatamente após a infecção. Logicamente, é durante esse
período que o vírus tem maior probabilidade de causar doenças
devastadoras. E, no entanto, o início dos sintomas da AIDS quase sempre
chega décadas depois (uma média de vinte anos após a exposição) - quando
as cargas virais estão em seu nível mais baixo.

Em 2006, um estudo publicado no Journal of the American Medical
Association (JAMA) mais uma vez abalou os alicerces da última década da
ciência da AIDS e incitou a apoplexia entre muitos defensores do HIV /
AIDS.120 Uma equipe nacional de pesquisadores ortodoxos da AIDS
liderados pelos médicos Benigno Rodriguez e Michael Lederman da Case
Western Reserve University em Cleveland desafiou fortemente a alegada
legitimidade do teste de carga viral - o método padrão desde 1996 para



avaliar a saúde do paciente, prever a progressão da doença e ganhando a
aprovação de subsídios para novos medicamentos contra a AIDS. Seu
estudo com 2.800 pessoas testadas positivamente concluiu que, em mais de
90 por cento dos casos, as medidas de carga viral falharam em prever ou
explicar o estado imunológico.121

Hoje, o Rodriguezs Group mantém sua conclusão de que a carga viral só é
capaz de prever a progressão da doença em 4% a 6% dos (chamados)
soropositivos estudados, desafiando grande parte da base da ciência atual da
AIDS e da política de tratamento.

The Lancet publicou um estudo que mostra que as diminuições na chamada
“carga viral” não “se traduzem em uma diminuição na mortalidade” para
pessoas que tomam essas combinações de drogas altamente tóxicas para a
AIDS.122 O estudo multicêntrico - o maior e mais longo de seu tipo -
rastreou os efeitos dos antivirais do Dr. Fauci em cerca de 22.000 HIV
positivos previamente tratados entre 1995 e 2003 em doze locais na Europa
e nos Estados Unidos. O estudo refuta as alegações populares de que os
medicamentos para o HIV prolongam a vida e melhoram a saúde.123

Um retrovírus tão evasivo e raro quanto o HIV pode causar doenças
mortais?

Igualmente misteriosa é a questão de como um vírus indescritível, raro e
difícil de encontrar pode estar causando tanta carnificina. Peter Duesberg
me disse que se o HIV estivesse causando infecções, “você nunca precisaria
de um PCR, uma máquina que multiplica segmentos de HIV um bilhão de
vezes, para ver se uma pessoa está infectada. A infecção seria tão óbvia
quanto na gripe ativa ou na poliomielite ativa. O corpo estaria fervilhando
de micróbios. ”

Lauritsen argumenta: “O vírus infecta muito, muito poucas células - apenas
uma em 100.000 - e, além disso, nem mesmo mata as células que
infecta”.124

Uma vez que o HIV normalmente infecta poucas células, 125 isso significa
que as misturas antivirais do Dr. Fauci, como o AZT, devem matar muitas
células T saudáveis para eliminar as poucas células infectadas. Vale a pena
considerar que o Dr. Fauci endossa a administração de AZT e outras



misturas de quimioterapia por meses a fio ou por tantos anos quanto os
pacientes com AIDS conseguirem sobreviver.

Além disso, não encontrei nenhuma evidência de que o HIV realmente mata
uma célula T. 126 , 127 Em vez disso, eles parecem se dar muito bem. Por
esta razão, os críticos argumentam que o colapso do sistema imunológico
não pode ser explicado de forma plausível meramente pela presença do
HIV.

Duesberg não se surpreende com as lacunas nas evidências. Afinal, diz ele,
como um vírus pode ser tão destrutivo quando entra pela primeira vez no
corpo, depois se vira e se finge de morto por 10, 20, 30 anos?128 No
entanto, essa é a ortodoxia. Dr. Jay A. Levy, MD, um importante
pesquisador da AIDS da UC, postula: O HIV é um tipo de vírus de bomba-
relógio que permanece adormecido no corpo até que - por alguma razão
desconhecida e inexplicável - modifique sua própria estrutura genética e se
transforme em um vírus de crescimento rápido, virulento e mortal.
Duesberg ri dessa especulação: “Que tipo de vírus um dia, do nada, entra
em ação para destruir o sistema imunológico de uma pessoa sem
provocação?”

Gallo e o Dr. Fauci afirmaram originalmente que o HIV causa
imunodeficiência ao matar as células T CD4 +. Mas mesmo os acólitos
mais fiéis não acreditam mais que o HIV mata as células T de alguma
forma. Em vez disso, eles fazem o que pode parecer para alguém de fora
como um discurso desesperado, que o HIV prepara as células T para
cometer suicídio em massa em algum momento posterior. Os seguidores do
Dr. Fauci avançaram com essa hipótese de “Jim Jones” para explicar a falta
de evidências de qualquer mecanismo de morte celular que possa ser
atribuído ao HIV.

Duesberg ri dessa explicação: “Nenhum vírus jamais se comportou dessa
maneira”. “Existem muitas deficiências na teoria de que o HIV causa todos
os sinais de AIDS”, admite Luc Montagnier.

Entre os dissidentes mais francos da ortodoxia do HIV estão a bióloga Eleni
Papadopulos e o médico Val Turner, do Australian Perth Group.129
Papadopulos e Turner acreditam que as partículas que Gallo identificou
como HIV não são nem mesmo retrovírus, mas sim uma classe de detritos



celulares gerados inteiramente de dentro do corpo humano. Até Luc
Montagnier admitiu em uma entrevista ao jornal Continuum em 1997 que
depois do “esforço romano”, com micrografias eletrônicas da cultura
celular, com a qual o HIV foi detectado, nenhuma partícula era visível com
“morfologia típica de retrovírus”.130

Uma equipe de pesquisa britânico-alemã em 2006 orgulhosamente relatou
que, finalmente, “a estrutura do vírus mais mortal do mundo foi
decodificada” e que eles conseguiram fotografar o HIV em uma “qualidade
3-D nunca antes alcançada”. Mas depois que cientistas independentes
inspecionaram o papel da equipe, eles descobriram que as imagens
mostradas parecem ser uma série de aglomerados indefinidos de detritos
variando em tamanhos e formas. O estudo foi financiado pela Wellcome
Trust, que teve desde o seu início uma relação de colaboração com a
indústria farmacêutica, incluindo Burroughs Wellcome, a gigante
farmacêutica que obtém receitas multibilionárias de medicamentos para a
AIDS como Combivir, Trizivir e, claro, AZT.131 O Wellcome Trust é uma
espécie de versão britânica híbrida do NIAID e da Fundação Bill e Melinda
Gates. Em grande parte, financia estudos que tendem a promover a
realização de lucros por empresas farmacêuticas britânicas.

A hipótese de Fauci falha com a lei de Farr?

William Farr foi o microbiologista britânico que projetou o método aceito
para prever a propagação de um novo vírus em uma população ingênua.
Farr declarou que toda “nova” epidemia viral segue as mesmas leis
intratáveis, espalhando-se exponencialmente dentro de algumas semanas,
no máximo, após a primeira infecção - e então diminuindo
exponencialmente à medida que fica sem novas pessoas não infectadas. Ele
declarou que o aumento e a queda simétricos rígidos das taxas de
mortalidade eram tão previsíveis que se tornavam uma lei intratável: “A
taxa de mortalidade é um fato; qualquer coisa além disso é inferência. ”

Novas epidemias de doenças infecciosas podem ser praticamente todas
representadas de forma confiável em uma curva de sino previsível
semelhante, na aparência, ao gráfico de Farr da epidemia de cólera de
Londres de 1849 (abaixo).

A propagação previsível de doenças infecciosas com a lei de Farr



Os cientistas que aceitaram a hipótese do Dr. Fauci de que o HIV era um
novo vírus estavam inicialmente confiantes de que poderiam prever com
precisão uma propagação catastrófica em uma população humana ingênua.
Mas todas essas previsões estavam erradas. No final de cada ano, o
desempenho decepcionante do HIV na imposição de mortalidade forçou o
CDC a revisar suas estimativas para uma queda abrupta. Em vez de um
aumento acentuado nas infecções, as estimativas anuais do CDC de quantos
americanos estão infectados com o HIV entre 1986 e 2019 permaneceram
razoavelmente constantes em aproximadamente um milhão.132 O HIV não
se espalhou nem matou nem perto da taxa esperada de um vírus
sexualmente transmissível recém-introduzido.

O crescimento do HIV na África e no Ocidente não segue as leis que regem
a transmissão da pandemia viral em toda a população ao longo da história.
Desde 1984, o HIV tem seguido uma trajetória de pontos monotônica
constante, passando de 29 milhões em 1998 para 49 milhões em 2008. Na
África e em outros lugares, o gráfico da AIDS tem sido uma inclinação
gradual e constante seguindo o crescimento populacional quase
perfeitamente de país a país, sem nenhuma das diminuições amplamente
previstas na população.



Relatório sobre a mortalidade por cólera na Inglaterra, 1848-49.

Fonte: WellcomeCollection.org (Gratuito para uso sob uma licença CC-BY
4.0.)

A propagação da AIDS nos Estados Unidos pós-1985

A Dra. Rebecca Culshaw, uma bióloga matemática e ex-pesquisadora da
AIDS, passou de crente inquestionável a herege convertida. A ironia inicial
que chamou sua atenção foi o paradoxo da curva preventiva. É, ela observa,
“um fato indiscutível que nem a AIDS nem o HIV se espalharam como se
previa. A explosão de AIDS heterossexual prevista nunca aconteceu, e até
mesmo mencionar essa previsão agora é quase um tabu, já que é claramente
um constrangimento para o estabelecimento da AIDS se o HIV não se
espalhou, mas permaneceu constante na população desde a sua detecção.
”133

Nos países ocidentais, a AIDS nunca se separou de seu núcleo original de
homens homossexuais e viciados em drogas. Esse limite desafia o padrão
de todas as doenças infecciosas e sexualmente transmissíveis ao longo da

http://wellcomecollection.org/


história. Por definição, não pode haver doença viral que não saia dos grupos
de risco (gays consumidores de poppers e viciados em drogas pesadas com
frequência). Isso é especialmente verdadeiro para o HIV, porque, como
afirmam os acólitos do Dr. Fauci, esse é considerado “o vírus mais
infeccioso que já existiu”. Presumindo que isso seja verdade, é
desconcertante que o vírus não se espalhe com freqüência para as mulheres
por meio do contato sexual e não tenha afetado todas as pessoas em todo o
mundo da mesma forma.134 É especialmente desconcertante que a AIDS
não se espalhe para as prostitutas, exceto aquelas que usam drogas
intravenosas.135 , 136

O fato de a AIDS não obedecer às regras aceitas que governam de maneira
confiável todas as outras pragas conhecidas pela humanidade é, diz
Duesberg, apenas mais uma evidência de que o HIV é “um espectador
inocente ou um vírus passageiro”.137

Consenso imposto em um mar de vozes dissidentes

A imprensa há muito tempo parou de reportar vozes dissidentes, mas agora
você sabe, essas vozes são reais. “É como morrer no espaço sideral”, disse
Ortleb. Ninguém pode ouvir você gritar. Mas antes de questionar a
ortodoxia se tornar um suicídio profissional, alguns dos cientistas mais
prestigiosos do mundo expressaram tal ceticismo. Vale a pena revisitar
algumas dessas vozes.

“Ainda não sabemos como o HIV causa a AIDS”, disse o Dr. John Coffin
da Tufts University, membro do comitê internacional que deu o nome ao
vírus, aos delegados da Sexta Conferência Internacional sobre AIDS em
junho de 1990. 138

O Dr. Shyh-Ching Lo, diretor de Patologia da AIDS no Instituto de
Patologia das Forças Armadas dos Estados Unidos de 1986 a 2008, insistiu
que o HIV não poderia ser a única causa da AIDS.139

Em 2002, o Dr. Bruce Evatt, diretor da Divisão de Hematologia do CDC,
lamentou que o CDC fosse ao público com declarações das quais “quase
não havia evidências. Não tínhamos provas de que era um agente
contagioso. ”140



Em setembro de 2004, Reinhard Kurth, ex-diretor do Instituto Robert Koch
(um dos pilares da pesquisa dominante da AIDS), reconheceu no Der
Spiegel: “Não sabemos exatamente como o HIV causa a doença”.141

Em 1987, o fisiologista e ganhador do prêmio MacArthur Robert Root-
Bernstein disse ao correspondente da ABC John Hockenberry que ele não
acredita que o HIV seja necessariamente a causa ou a única causa da
“AIDS”: “Algumas pessoas me disseram sem rodeios: Eu concordo
totalmente com o seu ponto de vista de que provavelmente há outras coisas
envolvidas, que o HIV não pode causar AIDS por si só, que talvez você
possa pegar AIDS na ausência do HIV, mas não vou arriscar meu milhão de
dólares de financiamento dizendo naquela.142

O biólogo molecular Walter Gilbert, vencedor do Prêmio Nobel de Harvard,
disse a Hockenberry: “A principal coisa que me preocupa, como chamar o
HIV de causa da AIDS, é que não temos uma prova de causa. Esse é o
nosso principal motivo de preocupação. ”143 Gilbert também disse que o
problema com a teoria do HIV é o argumento de que “todos os casos de
AIDS estão associados ao vírus e há uma inferência feita de que todas as
pessoas com o vírus acabarão com AIDS. É claro que isso não é um fato ”.

O médico e pesquisador pioneiro da AIDS na África do Sul, Dr. Joseph
Sonnabend, acrescentou: “O mal em toda a noção de que a especulação seja
apresentada como um fato é que se a especulação se provar verdadeira, isso
significa que a pesquisa sobre o que realmente está acontecendo foi
negligenciada e isso, é claro, com uma doença como a AIDS, pode se
traduzir na perda de dezenas de milhares de vidas. ”144

Diz o proeminente médico da AIDS de Nova York, Michael Lange, chefe
assistente de Doenças Infecciosas e Epidemiologia do Hospital St. Luke:
“Perdemos. . . anos no desenvolvimento de medicamentos para a AIDS. . .
por causa do eixo Gallo / Essex / Haseltine boicotando outras ideias. ”145

Este capítulo delineou uma descrição esquelética insuficiente de apenas
algumas das críticas mais comuns à hipótese que o Dr. Fauci defende a todo
custo. Os leitores interessados podem encontrar investigações muito mais
eloqüentes e completas em vários livros de vários autores. Talvez o melhor
deles seja Science Sold Out, da matemática Rebecca Culshaw. Culshaw era
um pesquisador da AIDS que lentamente se desiludiu com os abismos na



hipótese do HIV / AIDS e com a corrupção do governo em manter a
ortodoxia. Seu livro oferece uma explicação sociológica de como a teoria
foi ungida pela mídia e pela comunidade científica. Outros livros
importantes são Inventing the AIDS Virus de Dues-berg, o livro de
Lauritsen The AIDS War, Oslers Web de Hillary Johnson e Oncogenes,
Aneuploidy e AIDS de Harvey Bialy. Também recomendo o artigo “The
Deconstruction of the AIDS” do matemático de Yale, Serge Lang, e um
capítulo perspicaz intitulado “Fear and Lawyers in Los Angeles” em
Dancing Naked in the Mind Field de Kary Mullis.

Em vez de debater civilmente esses dissidentes e escritores e questões de
bom senso colocadas por Duesberg e outros críticos, a estratégia do Dr.
Fauci tem sido exercer sua capacidade assustadora de silenciar dissidentes e
mutilar reputações. A história pode creditá-lo como o progenitor - até
mesmo o inventor - da cultura cancelada.

Meu propósito aqui não é tomar partido, muito menos resolver disputas que
até agora desafiaram resolução por décadas. Em vez disso, estou
compartilhando algo que poucas pessoas puderam saber: que há uma
disputa e que Tony Fauci não permitiu estudos que possam resolvê-la.
Minha esperança é registrar o papel de Tony Fauci como sumo sacerdote de
uma ortodoxia que hoje apóia uma empresa global multibilionária. Ao
longo dos anos, o Dr. Fauci desviou e evitou o debate científico e
transformou teorias em dogmas quase religiosos, punindo e silenciando a
dissidência da mesma forma que a Inquisição punia a heresia. Americas
Doctor nunca deu aos contribuintes americanos - ou aos que sofrem de
AIDS, 53 por cento dos quais são, nos Estados Unidos, pessoas de cor -
prova de que o AZT ou seus sucessivos antivirais fornecem impactos
benéficos sobre a mortalidade. Parece justo, senão perigoso, pedir essa
prova.
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CAPÍTULO 6

QUEIMANDO O HIV HERETICS

“Por que eles fizeram isso”, diz ele, “não consigo entender. Ninguém em sã
consciência entraria nessa coisa como eles fizeram. O secretário de saúde
acaba de anunciar ao mundo assim que esse tal Robert Gallo, de óculos
escuros, havia descoberto a causa da AIDS. Não tinha nada a ver com
nenhuma ciência bem conceituada. Algumas pessoas tinham AIDS e
algumas tinham HIV - nem mesmo todas. Então, eles tinham uma
correlação. E daí?"

—Kary Mullis, PhD, Prêmio Nobel, Inventor de PCR 1
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Em 1991, sete anos após o artigo de Robert Gallo em maio de 1984 na
Science, o microbiologista de Harvard Dr. Charles Thomas organizou as
eminências grises da virologia e imunologia para registrar formalmente suas
objeções à hipótese do HIV de Gallo em uma carta histórica à Nature. O
grupo era um Quem é Quem de decanos científicos internacionais e
ganhadores do Nobel, entre eles o Dr. Walter Gilbert, de Harvard; A
inventora do PCR, Kary Mullis; O matemático de Yale, Serge Lang
(membro e cão de guarda da National Academy of Sciences); Dr. Harry
Rubin, professor de Biologia Celular na UC Berkeley; Dr. Harvey Bialy,
cofundador da Nature Biotechnology; Bernard Forscher, PhD, ret. editor de
Proceedings of the National Academy of Sciences; e muitos outros.

A carta tinha apenas quatro frases:

É amplamente aceito pelo público em geral que um retrovírus chamado
HIV causa um grupo de doenças chamadas AIDS. Muitos cientistas
biomédicos agora questionam essa hipótese. Propomos uma reavaliação
completa das evidências existentes a favor e contra essa hipótese, a ser
conduzida por um grupo independente adequado. Propomos ainda que
sejam elaborados e realizados estudos epidemiológicos críticos.2 , 3

Parecia um pedido razoável. Esses estimados pesquisadores estavam apenas
pedindo o debate aberto e a investigação sobre uma afirmação científica
extremamente conseqüente que, de alguma forma, nunca ocorreu. Mas em
uma demonstração inicial do poder combinado do Dr. Fauci e da Big
Pharma para controlar as revistas médicas, a Nature recusou-se a publicar a
carta. Nem o New England Journal of Medicine, o JAMA ou o Lancet.
Essas revistas contam com a indústria farmacêutica para mais de 90% de
suas receitas e raramente publicam estudos que ameaçam o paradigma
farmacêutico. Como observou o editor do Lancet, Richard Horton, “os
periódicos se transformaram em operações de lavagem de informações para
a indústria farmacêutica”.4 O Dr. Fauci exerce influência direta sobre o
conteúdo que aparece em seus diários. O controle da publicação revisada
por pares é um ingrediente vital para a construção de ortodoxias.5

Quando a Nature rejeitou a carta, Thomas e Bialy subsequentemente
organizaram um consórcio, The Group for Scientific Reappraisal of HIV /
AIDS Hypothesis, e em 1992, Thomas chamou-o de “. . . equivalente a
negligência criminosa ” 6 para os cientistas permanecerem em silêncio.



“Dos cinquenta e três que assinaram em junho de 1992, doze tinham MD e
25 tinham Ph.D. Vinte dos cinquenta e três deram afiliações acadêmicas
com departamentos como fisiologia, bioquímica, medicina, farmacologia,
toxicologia e física. ”7 Mais de 2.600 pessoas, incluindo três ganhadores do
Nobel, Walter Gilbert, Kary Mullis e o duas vezes vencedor, Linus Pauling,
e 188 respeitáveis PhDs, acrescentaram suas assinaturas. (O site
“Rethinking-AIDS” lista mais de dois mil membros ilustres:
www.rethinkingaids.com .) 8, 9

Mas o fluxo constante de dinheiro do NIAID já estava transformando a
hipótese viral de Gallo em uma ortodoxia rígida, e aquelas vozes
dissidentes encontraram o aço endurecido da resistência institucional
fortificada. Os cordões frouxos da bolsa de Tony Fauci lançaram a corrida
do ouro do HIV, e os virologistas do governo e PIs farmacêuticos cercaram
suas diligências em torno da hipótese incompleta de Gallo e foram
alinhados para receber esmolas no chuckwagon do NIAID.

“Eles têm que segurar o HIV. Por quê? observou o Dr. Charles Thomas
tristemente. “Para manter o financiamento deles.”10

Coçando a cabeça, Kary Mullis comentou: “Há algo errado aqui. Tem que
ser financeiro. ”11 Ele explicou: “O mistério desse maldito vírus”, diz ele,
“foi gerado pelos US $ 2 bilhões por ano que gastam nele. Você pega
qualquer outro vírus e gasta US $ 2 bilhões e também pode inventar grandes
mistérios sobre ele. ”12

Peter Duesberg

Entre os cientistas que adicionaram seu nome à versão posterior da carta
estava um prodígio iconoclasta nascido na Alemanha com olhos cintilantes,
uma sagacidade mordaz, um rosto de menino e um sorriso fácil.

Nas décadas de 1970 e 1980, o biólogo molecular Professor Peter Duesberg
(nascido em 2 de dezembro de 1936) era um semideus da biologia
molecular e estava entre os cientistas mais conhecidos e respeitados do
mundo. O National Institutes of Health (NIH) generosamente apoiou sua
pesquisa sobre virologia e câncer. Em 1986, o NIH concedeu a Duesberg
sua bolsa especial para o câncer, bem como a altamente cobiçada
Outstanding Investigator Grant, que a agência reserva para os melhores
cientistas do país. O NIH projetou a concessão de sete anos para permitir

http://www.rethinkingaids.com/


que cientistas talentosos ultrapassem os limites de suas especialidades,
removendo as pressões de redigir uma concessão. A elite da National
Academy of Sciences introduziu Duesberg em seu Scientist Hall of Fame
aos cinquenta anos, tornando-o um dos membros mais jovens de todos os
tempos.

Na Universidade da Califórnia, Berkeley, Duesberg foi o primeiro a mapear
a estrutura genética de retrovírus como o HIV, tornando-o um dos
retrovirologistas mais renomados do mundo. Um retrovírus é uma forma de
vida primitiva que não tem capacidade de se replicar por conta própria,
como acontece com todos os vírus. O retrovírus injeta seu RNA em uma
célula existente, onde uma enzima chamada transcriptase reversa converte o
RNA viral em DNA, que é então inserido (ou unido) no DNA da célula
hospedeira. Os virologistas geralmente acreditam que os retrovírus são
inofensivos, até mesmo benéficos, em uma relação simbiótica com
humanos durante três bilhões de anos de evolução, fornecendo blocos de
DNA móveis no genoma humano. Na verdade, muitos de nossos genes
entraram primeiro em nosso genoma como retrovírus.13 , 14 Cerca de 8 a
10 por cento do DNA humano é retroviral ”, diz o Dr. David Rasnick,“ Isso
é demais ”.15

Em 1970, aos trinta e três anos, Duesberg foi aclamado por ter descoberto o
primeiro gene causador de câncer. Duesberg e seu colega virologista Peter
Vogt descobriram o chamado “oncogene” dentro de um retrovírus que
parecia causar câncer. A descoberta de Duesberg deu origem à “teoria do
gene mutante” e desencadeou um boom em uma nova disciplina de
pesquisa do câncer. Os colegas esperavam que Duesberg ganhasse o Prêmio
Nobel.

Mas Duesberg era o cientista consumado, acreditando que os pesquisadores
deveriam experimentar e raciocinar a partir do que observam e questionar
implacavelmente toda ortodoxia, incluindo a sua própria. Duesberg,
portanto, submeteu sua teoria do oncogene a testes mais rigorosos do que
qualquer um de seus críticos. Antes de receber o telefonema mágico de
Estocolmo, Duesberg se convenceu de que sua própria descoberta
importante havia sido um acaso de laboratório clinicamente irrelevante.
Desprezando publicamente sua hipótese, que já havia eletrizado um novo
campo - o próprio Duesberg desmascarou a teoria, incinerando suas



perspectivas para o Nobel e sua amizade com Peter Vogt. Harvey Bialy,
biógrafo de Duesberg, relata Duesberg dizendo: “Eu preferiria ser honesto,
mesmo contra meus próprios interesses”.16

Duesberg estava intransigentemente comprometido com a prova funcional
limpa, em uma época em que a microscopia eletrônica e outras tecnologias
para detectar novos vírus estavam tornando a biologia - particularmente o
estudo de vírus - cada vez mais obscura. A fama e as finanças estavam
impulsionando o frenesi na pesquisa viral. Com incentivo oficial e
comercial, os pesquisadores culpavam os vírus recém-descobertos como os
culpados em uma variedade de doenças antigas. O NIAID e as empresas
farmacêuticas prontamente financiaram essa pesquisa, que muitas vezes
abriu um caminho direto para antivirais patenteáveis. Um virologista que
vinculasse de forma convincente um “novo” vírus a um câncer ou doença
existente poderia desfrutar de relevância, rica remuneração financeira e
glória profissional. As empresas farmacêuticas estavam lucrando com uma
farmacopéia de antivirais patenteados, desenvolvida para isolar esses vírus
e identificar compostos que poderiam matá-los. Cada cientista pesquisador
estava ciente da tendência do comitê do Nobel para descobertas que
aumentassem o potencial de lucro da Pharma.

Desde o início, Duesberg teve dúvidas persistentes sobre as descobertas de
Robert Gallo. Do ponto de vista evolutivo, não fazia sentido que um
retrovírus antigo atacasse seu hospedeiro humano. Os retrovírus, na forma
de fitas incompletas de DNA inseridas no DNA humano, não têm
metabolismo e não têm capacidade comprovada de digerir, reproduzir ou
evoluir. Eles não são, por definição aceita, uma forma de vida. Seria uma
surpresa se a evolução, por meio de algum mecanismo desconhecido,
tivesse transformado qualquer uma dessas células em uma célula cancerosa
ou assassina.

As ambições francas de Gallo para o Prêmio Nobel eram notórias: “O que
mais você esperaria de uma pessoa como Gallo, que estudou retrovírus
durante toda a vida - que ele diria que era um retrovírus causando AIDS.
Essa parecia ser a primeira coincidência que me fez pensar se essa era uma
afirmação autêntica. Mas para mim, não foi uma surpresa que ele dissesse
isso. Ele disse antes que causaria Alzheimer ou leucemia ou doenças
neurológicas e falhou. Portanto, não fiquei muito impressionado com o fato
de que este seria um vencedor. ”17



Após o anúncio de Gallo, Duesberg passou dezoito meses estudando todas
as publicações científicas sobre HIV e AIDS. Ele finalmente publicou suas
observações na importante revista Cancer Research em março de 1987, em
um artigo explosivo com o título banal Retroviruses as Carcinogens and
Pathogens: Expectations and Reality.18

O artigo de Duesberg foi um tour de force do pai reinante da retrovirologia,
clamando por sobriedade no campo em expansão que ele viu girando fora
de controle. Uma jovem geração de virologistas, armada com microscópios
eletrônicos e outros instrumentos novos e em busca de riqueza e avanço na
carreira, estava identificando retrovírus como os culpados de cada
malignidade, com escassas provas funcionais ou empíricas, ou ciência
baseada em evidências rigorosas para explicar o mecanismo pelo qual eles
causaram doenças. Duesberg explodiu a ideia de que os retrovírus causam
leucemia, câncer em geral e, finalmente, AIDS (o oposto celular da
leucemia). Ele apontou que, independentemente de como alguém se sinta
sobre a hipótese do HIV, foi uma reversão total do consenso universal sobre
retrovírus antes da conferência de imprensa de Gallo em abril de 1984.
Duesberg lembrou a seus colegas que os retrovírus - que fazem parte do
genoma humano há três bilhões de anos - não são “citocidas” (assassinos de
células). A AIDS, ponderou Duesberg, é uma doença de morte celular,
enquanto a leucemia é uma doença de proliferação celular. Ao alegar
inicialmente que o HIV causava leucemia e, mais tarde, AIDS, Gallo
acusava o vírus de reações opostas. Além disso, acrescenta Duesberg, “teria
sido a primeira vez que um retrovírus seria considerado a causa de uma
doença humana. Ou mesmo uma doença em animais selvagens. ”19

Duesberg argumentou que o HIV não é capaz de causar câncer nem AIDS.
Em vez disso, declarou ele, um vírus passageiro inofensivo que quase
certamente coexistiu em humanos por milhares de gerações sem causar
doenças. Duesberg concluiu que a criatura que Gallo alegou ser um
patógeno pandêmico era simplesmente um dos muitos vírus passageiros
inofensivos, que a imunidade humana inata e adaptativa rapidamente
continha. “Não existem vírus lentos” que causam a AIDS, brincou
Duesberg com a língua ácida, “apenas cientistas lentos”.20 O HIV não é
patogênico, nem no mundo industrializado nem no Terceiro Mundo.

O artigo de Pesquisa do Câncer de Duesberg foi um artigo longo e
altamente técnico que levantou uma série de questões claras e convincentes,



desafiando ponto a ponto a base da hipótese do HIV / AIDS de Gallo.

A obra de Duesberg foi uma verificação abrangente da realidade contra
alegações exageradas de retrovírus, escrita pelo homem que, naquele ponto
da história, se acreditava que os conhecia melhor do que ninguém. Muitos
de seus colegas que estudaram a pesquisa de Duesberg chegaram à mesma
conclusão: algo estava terrivelmente errado com a guerra contra a AIDS.

Em 1997, o brilhante biólogo celular de Berkeley, Dr. Richard Strohman,
lembrou o impacto dos argumentos elegantemente estruturados de Duesberg
no universo de elite da pesquisa do câncer: “Foi uma revisão notável e
levantou as questões fundamentais sobre o vírus como causa do câncer e
imunossupressão - questões básicas que não foram realmente respondidas
de forma significativa nos quase dez anos desde a data de publicação. ”21

Os retrovírus causam doenças?

O ceticismo de Duesberg sobre as hipóteses de HIV / AIDS rapidamente se
espalhou pela comunidade de pesquisa. O terreno mais fértil para a
incredulidade estava entre os pesquisadores que mais sabiam sobre
retrovírus. Durante o final da década de 1990, diversas equipes de cientistas
de elite começaram a trabalhar na decodificação do Genoma Humano. A
ideia de um retrovírus destruidor de células fazia pouco sentido para eles do
ponto de vista evolutivo. O biólogo molecular Harvey Bialy, editor
científico da Nature Biotechnology, lembra onde estava quando ouviu pela
primeira vez a notícia de que Bob Gallo do NCI havia encontrado a causa
da AIDS e que era um retrovírus. “Um colega me contou”, diz Bialy. “Eu
estava a caminho de Nova York. Era janeiro de 1984. Lembro-me de rir.
Um retrovírus citopático? Isso é apenas mais besteira do Gallo , eu disse.
Eu disse, ele nunca vai voar ”.

Bialy ressalta: “Todos nós temos dezenas de milhares de retrovírus em
nossa linhagem germinativa e, ainda assim, nenhum deles jamais
demonstrou ser patogênico”.

Bialy disse a Celia Farber que Gallo, o Dr. Fauci e os milhares de
pesquisadores que o Dr. Fauci financiou para desenvolver maneiras de
matar o HIV nunca explicaram como o vírus de Montagnier poderia ser
responsável por todos os danos e doenças atribuídos a ele: “Seria Essa foi a
única explicação principal que a hipótese [de Gallo] teria de fornecer para



ser levada a sério. Como você explica a patogenicidade desse vírus
sonolento que não tem um único parente patogênico e, de fato, tem 98.000
parentes residindo silenciosamente na linha germinativa humana? Merda.
98.000 na linha germinativa! Não nas células do seu corpo! Em seus
ovários! Passando de geração em geração desde que os seres humanos estão
neste planeta. Cada um deles é claramente não apenas não patogênico, mas
totalmente inofensivo. Esta é a prova mais poderosa de que o que Pedro tem
dito há vinte anos é absolutamente correto. ”

A ganhadora do Prêmio Nobel Kary Mullis expressou seu espanto com a
credulidade da comunidade científica. Para ele, desafiava o bom senso que,
após centenas de anos de pesquisa científica, um cientista médico, Bob
Gallo, repentinamente descobriu a verdadeira causa de trinta doenças
antigas nos Estados Unidos e na Europa, e um séquito de pelo menos mais
trinta em África, e rastreou todos eles a uma criatura simples com cem mil
parentes, nenhum deles conhecido por causar qualquer doença. “As coisas
não acontecem tão rápido na ciência. Você não percebe de repente que um
novo organismo está causando todos os problemas. Quer dizer, foi uma
coisa bizarra o que aconteceu. Realmente era. Realmente não havia
precedentes em termos de medicina antes disso. A menos que você possa
pensar na coisa de possessão pelo diabo, certo? Nisso, uma vez que você
está possuído pelo diabo, algo que acontece com você? [. . .] Assim, fica
mais fácil para você contrair tuberculose e também para você contrair
câncer de útero. Isso torna mais fácil para você obter Candida albicans. E
então todas essas coisas agora podem ser chamadas de AIDS; por que
alguém faria isso? Por que qualquer médico razoável começaria a juntar
vários sintomas em uma pilha e pensaria que tudo isso é causado pelo HIV?
”22 Christine Maggiore acrescenta: “Temos um teste, mas não é um teste
para AIDS; e é chamado de teste de HIV, mas não é um teste de HIV; e
temos uma série de problemas que chamamos de AIDS, mas isso não
transforma a AIDS em doença ”.23

Trinta anos depois, muitos, senão a maioria dos virologistas, passaram a
aceitar de má vontade - em parte, pelo menos - o ceticismo de Duesberg em
relação aos Gallo / Fauci que afirmam que o HIV, sozinho, pode causar
AIDS. A maioria dos cientistas pesquisadores agora - discretamente -
assume que a AIDS deve ter uma etiologia multifatorial.



Significativamente, o Dr. Robert Gallo e o Dr. Luc Montagnier se
colocaram nesta coorte. O Dr. Tony Fauci é uma das poucas exceções.

Outros cientistas respeitados levaram as dúvidas de Duesberg ainda mais
longe do que Duesberg. Liderado pela Dra. Eleni Papadopulos e pelo Dr.
Val Turner, o The Perth Group na Austrália argumenta que a alegação de
Gallo era totalmente ilusória e que nem Gallo nem Montagnier jamais
conseguiram isolar um HIV discreto.

Em minhas conversas com Turner e Papadopulos, e em minha leitura de seu
artigo, acho seus argumentos claros e convincentes. No entanto, reconheço
que existem cerca de cinquenta mil artigos sobre AIDS na literatura
científica. Um novato casual como eu tem poucas chances de desvendar
essa controvérsia barroca no vácuo. Sem um debate rigoroso, o público e a
imprensa devem formar opiniões com base em apelos à autoridade - uma
característica da religião, não da democracia ou da ciência. Qualquer debate
nesse campo de batalha sempre será vencido por governos interessados em
interesses próprios e funcionários da indústria que controlam o megafone e
a mídia.

Em vez de expor e debater abertamente essas críticas, Tony Fauci e seu
exército PI agiram de maneira ativa e eficaz para extinguir as carreiras e
silenciar os argumentos de qualquer cientista ou jornalista que questionasse
os cânones oficiais da teologia do novo estado.

Punindo Duesberg

Em seu rosto, as perguntas incendiárias de Duesberg pareciam criar um
baluarte irresistível contra a hipótese do Dr. Fauci apenas com o HIV.
Mesmo hoje, os fundamentos de Duesberg parecem tão claros, tão
elegantemente elaborados e tão convincentes que, ao lê-los, parece
impossível que toda a hipótese não desmoronasse instantaneamente sob o
peso sufocante da lógica implacável. O mundo científico esperou para ver
como os drs. Gallo e Fauci poderiam responder às perguntas devastadoras
de Duesberg.

Mas o cartel da AIDS nunca tentou uma resposta. Em vez disso, o Dr. Fauci
enfrentou esse ataque existencial simplesmente ignorando-o e castigando
qualquer um que o creditasse. Ele começou a fazer de Duesberg um
exemplo para desencorajar pesquisas futuras. O Dr. Fauci garantiu que, nas



palavras de Bialy, o artigo tivesse “consequências profissionais desastrosas”
para Duesberg e “selou seu destino científico por uma dúzia de anos”.24 O
Dr. Fauci orquestrou uma fuzilaria de ataques fulminantes e venenosos que
efetivamente encerraram a ilustre carreira de Duesberg.

O Dr. Fauci convocou todo o alto clero de sua ortodoxia do HIV - e todos
os seus acólitos inferiores e coroinhas - para desencadear uma tempestade
de violentas retribuições sobre o virologista de Berkeley e seus seguidores.
A disputa se tornou uma das batalhas mais sensacionais, cruéis e
personalizadas da história da ciência. O Dr. Fauci tinha uma forte
participação na controvérsia. Culpar um vírus pela AIDS foi a manobra que
permitiu ao NIAID reivindicar a jurisdição - e o fluxo de caixa - do NCI. A
carreira do Dr. Fauci dependia da crença universal de que o HIV sozinho
causa a AIDS. A disputa, para ele, era existencial. Liderado pelo colégio de
cardeais do Dr. Fauci, o cartel médico - o emergente medicamento
altamente lucrativo, pesquisa, teste e empreendimento caritativo de HIV-
AIDS sem fins lucrativos - atacou Duesberg e os outros dissidentes como
insignificantes 25 e “negadores” do tipo Holocausto, 26 ou, na estimativa
do Dr. Fauci, assassinos.27 O estabelecimento da AIDS, até seu médico
mais humilde, insultou Duesberg publicamente, o NIH o despojou e a
academia o condenou ao ostracismo e exilou o brilhante professor de
Berkeley. A imprensa científica praticamente o baniu. Ele se tornou
radioativo.

De sua posição no HHS, o Dr. Fauci controlava todas as alavancas do poder
e da opinião pública. Pouco depois da publicação do artigo de Pesquisa do
Câncer de Duesberg, o escritório do secretário de Saúde e Serviços
Humanos (HHS) enviou um memorando com o título “ALERTA DE
MÍDIA”. O HHS anunciou a imposição da disciplina de mensagem
remontando às raízes militares da agência. A diretriz do HHS repreendeu o
NIH por permitir que o artigo de Duesberg fosse publicado em primeiro
lugar. “O artigo aparentemente passou pelo processo normal de pré-
publicação e deveria ter sido sinalizado no NIH”, dizia. “Isso obviamente
tem o potencial de gerar muita controvérsia”, acrescentou de forma
ameaçadora, “já pedi ao NIH que relações públicas comecem a investigar
isso”.28

Ao questionar a teologia oficial do governo, e especialmente ao entrar em
conflito com o tecnocrata reinante do HHS, Duesberg logo veria seu fluxo



generoso de bolsas de pesquisa do NIH secar. Quando a bolsa de sete anos
de Duesberg para Investigador Extraordinário foi renovada, era DOA.
Como de costume, o Dr. Fauci empilhou o quadro. O comitê de revisão do
NIH incluiu um pesquisador da AIDS com profundos laços financeiros com
a Glaxo, que fabricava o AZT, uma droga que Duesberg ferozmente criticou
por sua extrema toxicidade; e outra era a amante de Gallo, uma cientista em
seu laboratório que cuidou de seu filho.29 Três revisores nunca leram a
proposta de Duesberg. O NIH retirou a bolsa e nunca mais deu a Duesberg
um único dólar para pesquisa.

Antes de 1987, o NIH nunca rejeitou nenhuma das propostas de Peter
Duesberg. Depois de 1987, Duesberg escreveu mais de trinta propostas de
pesquisa; NIH recusou todos.

“O complexo industrial militar dos EUA - HHS, NIH, NCI, DAIDS - tudo
isso, é projetado ao longo da estrutura de comando militar porque é,” diz
Celia Farber. “São os militares. Não é ciência e não é mérito. Fauci entende
isso e domina a eliminação tanto da dissidência quanto de qualquer
misericórdia para os destruídos. É um pecado, como ele agora disse
abertamente, questioná-lo - questionar a ciência. Ele está tão longe que ele
realmente saiu e disse que ele é ciência. ”

“Gostaria que os americanos soubessem quem é Peter Duesberg”, continua
Farber, “quais foram suas realizações na genética do câncer, na aneuploidia
e no que aconteceu com ela. Eu quero que eles exijam respostas. Por que
Anthony Fauci começou a defund, intimidar, censurar e destruir o principal
virologista do câncer da América? Que você sente sobre isso? Nós sabemos
como os ativistas da AIDS se sentem - mas como nos sentimos a respeito
disso? A maioria de nós perdeu pelo menos um membro da família para o
câncer e nenhum para a AIDS. Anthony Fauci deveria ser levado a um
tribunal criminal e ser julgado por destruir a ciência americana, a virologia
e a ciência do câncer. Grande parte da destruição foi feita por meio da
destruição descontroladamente pessoal de Peter Duesberg e de qualquer
pessoa que tentasse levá-lo a sério ou mesmo entrevistá-lo. A verdadeira
história está surgindo agora e surgirá. Fauci ficará como uma figura muito
escura. Uma farsa. Ele era obcecado pela AIDS - por quê? A América
precisava dessa obsessão como um buraco na cabeça. Tudo o que se tratava
era um depósito de dinheiro, um aparato global de parasitismo colonial. Nós



nos dobramos para Fauci e um punhado de ativistas gritando. É realmente
uma tragédia. ”

“Eles simplesmente o mataram”, concorda Richard Strohman, um biólogo
aposentado da UC Berkeley. Tirou-o imediatamente.30

Um frenesi de anti-Duesbergismo varreu o campo como fogo de grama. O
nome de Duesberg ficou tão degradado que rebaixá-lo tornou-se um meio
de progredir na carreira. Ser visto com ele era suicídio profissional para
aspirantes a cientistas.

Portanto, o sistema funciona. É tão bom quanto uma bala na cabeça ”, disse
Dave Rasnick.31

Em uma entrevista de 1988 repleta de veneno e palavrões enfurecidos,
Gallo denunciou Duesberg por questionar sua hipótese de HIV / AIDS: “O
HIV mata como um caminhão!” ele gritou. “O HIV mataria Clark Kent!”32

A resposta de Duesberg, na época, foi que ele não se importaria de receber
uma injeção de HIV - desde que a amostra não viesse do laboratório de
Gallo.33

A mídia de massa cientificamente analfabeta ignorou amplamente os
argumentos baseados em evidências de Duesberg como apostasias
perigosas. O Dr. Fauci demonstrou sua fácil capacidade de controlar seus
servis bajuladores da mídia e mobilizar o cartel da saúde pública para punir
o ceticismo e a dissidência. Foi um tour de force e uma prévia
extraordinária de suas campanhas de censura posteriores. Isso foi uma
década antes da decisão conseqüente do FDA em 1997 de permitir
publicidade farmacêutica na televisão, então a urgência do Dr. Fauci em
convocar rapidamente a mídia para obedientemente entrar na linha era
ainda mais impressionante. Subsumidos na ortodoxia recebida, veículos de
mídia bajuladores repetiam a advertência oficial da inquisição do NIAID:
até mesmo reconhecer os argumentos de Duesberg era em si perigoso
porque desviou um tempo valioso do negócio de salvar vidas e emprestou
crédito a uma heresia mortal. Mencionar o nome de Duesberg era
jornalismo irresponsável.

Organizações de AIDS postaram avisos sobre Duesberg e seus colegas
“negadores” em seus sites. Martin Delaney, do Project Inform, ainda



gordinho na folha de pagamento do Dr. Fauci, conduziu campanhas por
telefone e por escrito prometendo fazer com que todos os jornalistas que
entrevistassem Duesberg fossem demitidos. (Delaney mais tarde viria a
concordar com a opinião de Duesberg de que o HIV não poderia causar
apenas a AIDS.) Não foi um projeto particularmente demorado; muito
poucos jornalistas queriam correr o risco. Conforme observado
anteriormente, Anthony Fauci garantiu pessoalmente que Duesberg quase
nunca aparecesse na televisão nacional. O Dr. Fauci demonstrou seu
domínio em intimidar redes de TV. Em um caso, Good Morning America
34 já reservara Duesberg e o mandara de avião para Nova York. Na noite
anterior à sua apresentação, um produtor do GMA ligou para dizer que o
show foi cancelado. De manhã, ele ligou a TV do hotel e viu o próprio
Anthony Fauci no programa. Da mesma forma, Larry King 35 pediu a
Duesberg uma entrevista para a televisão em 1992 e cancelou abruptamente
na noite anterior. O Dr. Fauci ocupou o lugar de Duesberg na mesa de King.
Em 1987, quando o presidente Reagan convidou Duesberg e o Dr. Fauci à
Casa Branca para um debate amigável na frente do presidente, o Dr. Fauci
forçou Reagan a cancelar. Um membro da administração do presidente
Reagan disse a Duesberg que “Anthony Fauci, longe de reagir como. . .
antecipou, teve um pequeno ataque quando foi convidado e exigiu saber por
que a Casa Branca estava interferindo em questões científicas que
pertenciam ao NIH e ao Office of Science and Technology Assessment. ”36

O fluxo ininterrupto de milhões de dólares de Anthony Fauci para seus
laboratórios e escola de medicina havia transformado Berkeley - uma meca
para a liberdade de expressão na década de 1960 - na década de 1980 - em
um omphalos de reação e heterodoxia médica. Em um modelo pioneiro de
“cancelar cultura”, a universidade despojou Duesberg sem cerimônia -
então no topo de sua área - de tudo: financiamento do governo, alunos de
graduação, um laboratório adequado e convites para conferências. Apenas
sua posição estável impediu Berkeley de se livrar completamente do
pesquisador iconoclasta. A universidade se recusou a endossar o apelo de
Duesberg ao NIH de revogação de sua concessão; sem o apoio da
universidade, ele não poderia prosseguir legalmente. Duesberg teve de
contratar um advogado para lutar por seu aumento anual padrão de mérito,
que geralmente vem automaticamente para professores de sua estatura. UC
Berkeley negou a Duesberg seu aumento por mais de uma década, alegando
que seu trabalho não era de grande importância.37



Temendo arruinar suas carreiras, todos os seus alunos de pós-graduação
abandonaram Duesberg. A universidade os avisou que trabalhar com
Duesberg os tornaria párias. Todas as conferências científicas o
desconvidaram; colegas proeminentes demonstraram sua retidão declarando
publicamente que recusariam convites para qualquer conferência que
incluísse Duesberg.

Um de seus colegas de Berkeley cumprimentou Duesberg abundantemente
em uma entrevista privada com a jornalista Celia Farber.38 O colega
elogiou sua integridade, gênio, gentileza e inteligência. Ela protestou contra
seu tratamento de má qualidade pela universidade e pelo meio científico,
mas insistiu que não queria ser identificada na história de Farber,
explicando que temia retaliação.

Outro colega de Berkeley do Donner Lab explicou a Farber a hesitação
geral sobre Duesberg entre os professores: “Peter pode estar certo sobre o
HIV. Mas agora existe uma indústria. ”39

A imprensa científica baniu Duesberg de publicar. O próprio editor da
Nature, John Maddox, escreveu um editorial teatral afirmando que
Duesberg, por sua heresia, havia perdido a prática de publicação científica
padrão Direito de Resposta.40 Maddox convidou os colegas de Duesberg
para caluniar o virologista sem medo de uma resposta. As emboscadas anti-
Dues-berg tornaram-se pró-forma a cada nova edição da Nature. Biografia
de Bialy de Duesberg torna este registro escrito em detalhes vívidos, muitas
vezes hilariantes.41 Até mesmo o periódico Proceeding of the National
Academy of Sciences (PNAS), onde os membros são sempre convidados a
publicar, destruiu um artigo de Duesberg sobre o HIV depois que ele passou
mais de um ano revisando e reenviando-o para atender às suas várias
solicitações de edição.

Colegas imprudentes o suficiente para defender Duesberg se viram mal
cheirosos. O virologista Harry Rubin, ele próprio um membro da Academia,
sofreu vitríolo tóxico e lesão profissional depois de intervir em vão com
PNAS para publicar o artigo de Duesberg. Em 1992, o artigo de Duesberg
se tornou o segundo na história de 128 anos do PNAS a ser bloqueado para
publicação.42 (O outro foi escrito por Linus Pauling.)



“O problema de Duesberg transcendia a ciência: era proteção à carreira
participar de sua intimidação e degradação”, disse Farber. “Os cientistas do
servo Fauci foram movidos pelo medo de que, se não denunciassem
Duesberg em tons suficientemente indignados e muito publicamente, eles
próprios logo seriam punidos por Fauci, possivelmente sem fundos, ou
pior.”

O cartel médico balançou os prêmios de redenção e reintegração diante de
Duesberg se ele apenas concordasse com a reforma. Em 1994, um
geneticista de alto escalão do NIH, Dr. Stephen OBrien, ligou para
Duesberg e disse que precisava vê-lo com urgência sobre um assunto
profissional. OBrien voou de Betesda no dia seguinte e os dois se
conheceram na ópera de San Francisco. Depois de uma conversa fiada
sobre os bons velhos tempos, OBrien tirou um manuscrito do bolso interno
do smoking. Com o título “HIV causa AIDS: Postulados de Koch
cumpridos”, tinha três nomes muito incongruentes na parte inferior:
Stephen OBrien, William Blattner e Peter Duesberg.43

O editor da Nature, John Maddox, encomendou esta apologia como
incentivo. Se Duesberg apenas assinasse o mea culpa, OBrien implorou, ele
poderia ter tudo de volta. Ele estaria de volta ao topo novamente, de volta
ao bastião seguro do estabelecimento médico e científico do Dr. Fauci.

Duesberg recusou o suborno.44

Em um documentário de 2009, Duesberg é um tanto empático, senão
simpático, para com seus detratores: “Eles são prostitutas, a maioria delas,
meus colegas - e até certo ponto, eu. Você tem que ser uma prostituta para
conseguir dinheiro para suas pesquisas. Você é um pouco treinada para ser
prostituta. ” Ele sorri e acrescenta: “Mas alguns vão até o fim”.45

Recusa ao Debate

Por vários anos, o jornalista John Lauritsen tentou fazer com que qualquer
cientista do NIH respondesse às perguntas do artigo de Duesberg. Mas
vieram ordens do NIAID para que nenhum cientista do governo
respondesse. Funcionários do NIH disseram repetidamente a Lauritsen que
“nenhum dos cientistas de Robert Gallo no governo estava interessado em
discutir a etiologia da AIDS”. Lauritsen ficou, portanto, intrigada quando o
New York Times relatou a lacônica resposta oficial de Tony Fauci ao artigo



de Duesberg: “A evidência de que o HIV causa a AIDS é tão esmagadora
que quase não merece mais discussão”.46 Lauritsen reclamou comigo:
“Como membro da imprensa, achei que deveria ter permitido falar com o
Dr. Fauci e pedir-lhe que revelasse apenas uma ou duas evidências
esmagadoras de que o HIV é a causa da AIDS. Como ele se safou com
isso? Sua única estratégia era agir como se as evidências fossem tão
esmagadoras que ninguém deveria questionar a afirmação. Fauci adotou a
postura de que nem ele nem seus colegas tinham a obrigação de responder a
Duesberg ou a qualquer um de seus críticos. Era a versão secular da
doutrina da infalibilidade papal; todos devem aceitar a teoria do vírus da
AIDS como uma questão de fato, porque o papa da saúde pública declara
isso ”.47

Harvey Bialy, editor científico fundador da Nature Biotechnology, disse:
“Estou muito cansado de ouvir os cientistas do estabelecimento da AIDS
me dizer que estão muito ocupados salvando vidas para se sentar e refutar
os argumentos de Peter Duesberg, embora cada um me assegure que eles
poderiam fazer isso em um minuto se eles precisassem. ”48

Em 2006, o proeminente epidemiologista da Grã-Bretanha, Gordon Stewart,
expressou uma frustração semelhante: “Eu pedi às autoridades de saúde,
editores-chefes e outros especialistas preocupados com HIV / AIDS,
repetidamente, por provas de suas teses - e tenho esperado para uma
resposta desde 1984. ”49

A recusa do próprio Dr. Fauci em debater suas teorias é apenas a ponta do
iceberg. O controle do Dr. Fauci sobre seu exército de PI lhe dá a
capacidade de encerrar todos os debates. Quando a National Public Radio
tentou encenar uma conversa entre Duesberg e um defensor da hipótese do
HIV, não encontrou ninguém disposto a confrontá-lo. “Criticar uma teoria
duvidosa tiraria tempo de esforços mais produtivos”, disse Anthony Fauci,
chefe do NIAID, aos produtores do NPR.50

Quando Bialy desafiou o Dr. John Moore da Cornell University para um
debate sobre a AIDS, Moore escreveu em resposta: “Participar de qualquer
fórum público com gente como Bialy lhe daria uma credibilidade que ele
não merece. A comunidade científica não debate com os negadores da
AIDS, ela os trata com o desprezo absoluto que eles merecem e os expõe



como os charlatães que são. Por favor, não me envie mais comunicações
sobre este ou qualquer assunto relacionado. ”51

Essas rejeições contundentes enfureceram Kary Mullis, ganhadora do
prêmio Nobel. Em 2004, ele disse: “Tudo o que temos é Bob Gallo dizendo:
Senhores, esta é a causa da AIDS. É tudo o que temos. Isso é tudo que
tínhamos. que não fosse o suficiente. Isso não é suficiente para publicar
mesmo um pequeno artigo científico em algum lugar [muito menos uma
base para gastar] milhões [ou] bilhões de dólares por ano e o custo de
muitas vidas e angústia. . . vidas foram totalmente arruinadas com base em
alguma pequena declaração frágil feita por um cara que é conhecido por ser
um vigarista em muitos outros aspectos. Ele mentiu sobre muitas outras
coisas. Por que estamos confiando nele? Se ele fosse uma testemunha em
um tribunal, não confiaríamos em seu depoimento. Nós o pegamos em
muitas mentiras. [Nós] não confiamos mais nele. ”52

Cerca de vinte anos após o anúncio de Gallo, as circunstâncias finalmente
forçaram o Dr. Fauci a defender sua tese. Em 2009, o documentarista Brent
Leung convenceu o Dr. Fauci a se submeter a uma entrevista para o longa-
metragem de Leung sobre a história da AIDS, House of Numbers: Anatomy
of an Epidemic. Leung perguntou a um desconfortável e irritado Dr. Fauci
sobre sua melhor evidência ligando o HIV à doença de imunodeficiência.
Com duas décadas e dez bilhões de dólares para preparar sua resposta, a
melhor explicação do Dr. Fauci foi o clássico sapato macio Fauci. Os
americanos contemporâneos reconhecerão o conhecido refrão de dupla fala
e dissimulação que todos nós agora reconhecemos nas entrevistas COVID-
19 do Diretor do NIAID:

Quando você coloca as descobertas combinadas da caracterização inicial
como um retrovírus distinto isolado por Montagnier e seu grupo junto com
Gallo, ligando o vírus à causa da AIDS, e eles juntam essas coisas, é assim
que temos uma confirmação do agente causador da AIDS, ou seja, HIV.53

“Traduzir tudo isso para o inglês normal”, que Charles Ortleb comentou
para mim com uma risada, “leva apenas três palavras: Gallo diz isso. Isso é
o que Fauci chama de uma confirmação. ”

Entre os céticos do Dr. Fauci estavam vários ganhadores do Nobel,
incluindo a geneticista Barbara McClintock e o químico Walter Gilbert, que



juntaram suas vozes ao coro reclamando da falta de provas científicas que
sustentam a hipótese do HIV / AIDS e da incapacidade ou indisposição das
autoridades de saúde em responder questões fundamentais. “É bom que a
hipótese do HIV esteja sendo questionada”, disse Gilbert ao Oakland
Tribune em 1989. Gilbert reconheceu que “está absolutamente correto. . .
que ninguém provou que a AIDS é causada pelo vírus da AIDS. E
[Duesberg] está absolutamente correto que o vírus cultivado em laboratório
pode não ser a causa da AIDS. ”54

Mullis, um dos mais importantes laureados com o Nobel do século XX,
morreu em 2019. “As pessoas ficam me perguntando”, explicou ele em
1994, “Quer dizer que você não acredita que o HIV causa a AIDS? E eu
digo: Acredito ou não, é irrelevante! Não tenho nenhuma evidência
científica para isso! 55 Se houver prova de que o HIV é a causa da AIDS,
deve haver documentos científicos que, individual ou coletivamente,
demonstrem esse fato, pelo menos com alta probabilidade. Esse documento
não existe!56

Mullis observou em 1994 que os incentivos financeiros e de carreira para o
avanço de qualquer pesquisador que pudesse demonstrar uma prova formal
da proposta do Dr. Fauci são tão monumentalmente enormes que a
incapacidade de alguém de produzir essa demonstração é em si mesma uma
evidência convincente de que o HIV sozinho não causa AIDS : “Se um pós-
doutorado fizesse uma revisão da literatura que mostrasse sem muitas
dúvidas que o HIV era a causa da AIDS, aquele cara seria famoso. Existem
cem mil caras por aí que tiveram a oportunidade. Dez anos se passaram;
estivemos esperando por este pós-doutorado estrela para se destacar para
sempre e receber uma bolsa vitalícia de Tony Fauci, mas ele não apareceu.
Ninguém se preocupou em escrever uma revisão definitiva. Qualquer jornal
aceitaria. Isso prova que o HIV não causa AIDS. ”57

O convertido mais surpreendente de Duesberg foi Luc Montagnier, o
homem que primeiro descobriu o vírus.

Na Conferência Internacional de AIDS de São Francisco em 1990, o Dr.
Montagnier fez uma confissão surpreendente sobre o HIV que era
claramente contra seus próprios interesses: “O HIV pode ser benigno”.58
Montagnier foi o pai da teoria da AIDS. Ele também é um cientista de
integridade. Essa foi a sua bandeira de rendição. O desconto de Montagnier



da associação HIV / AIDS deveria ter sido surpreendente. Em vez disso, os
congressistas - satisfeitos com a ortodoxia que estava valendo a pena para
tantos deles - ignoraram a importante confissão de Montagnier e
continuaram falando sobre novos tratamentos com drogas antivirais
empolgantes.

Kary Mullis ficou surpresa que o dogma de Fauci tivesse uma força
hipnótica tão poderosa que os acólitos ignorariam sua retração pública pelo
gênio que o inventou. “Daqui a alguns anos, as pessoas que olharem para
trás vão achar a nossa aceitação da teoria do HIV da AIDS tão boba quanto
encontramos os líderes que excomungaram Galileu, só porque ele insistiu
que a Terra não era o centro do universo”, prevê Mullis. “É decepcionante
que tantos cientistas se recusem terminantemente a examinar as evidências
disponíveis de uma forma neutra e desapaixonada quanto à possibilidade de
o HIV causar AIDS.”59

Tudo sobre o dinheiro

Hoje, a presunção de que o HIV é a única causa da AIDS é a presunção
central de uma indústria multibilionária. Todos concordam que pelo menos
parte da explicação para sua espantosa resiliência é o fluxo implacável de
dinheiro do Dr. Fauci. Charles Ortleb observou para mim: “A ciência custa
dinheiro e quem distribui o dinheiro pode controlar a ciência”.

“Olha, não há mistério sociológico aqui”, observou Mullis. “É apenas a
renda e a posição das pessoas sendo ameaçadas pelas coisas que Peter
Duesberg está dizendo. Seus rendimentos pessoais e posições estão sendo
ameaçados e é por isso que eles são tão desagradáveis. Na década de 1980,
muitas pessoas começaram a depender de Tony Fauci e seus amigos para
seu sustento. Todas essas pessoas realmente queriam sucesso no sentido de
muitas pessoas trabalhando para elas e muito poder. ”60

Bialy concorda: “Em primeiro lugar, há enormes interesses financeiros e
sociais envolvidos. Bilhões de dólares em financiamento de pesquisa,
opções de ações e orçamentos de ativistas baseiam-se no pressuposto de que
o HIV causa a AIDS. Indústrias inteiras de drogas farmacêuticas, testes
diagnósticos e causas ativistas não teriam razão de existir. ”

O documentário de 2004 The Other Side of AIDS inclui uma cena notável
em que o PI canadense, Mark Wainberg, MD, presidente da International



AIDS Society (a maior organização mundial de pesquisadores e clínicos de
AIDS), clama furiosamente por Duesberg e outros que “tentem dissipar a
noção de que o HIV é a causa da AIDS ”para ser“ trazido a julgamento ”.
Ele considera os céticos do HIV / AIDS como “perpetradores da morte”.61

“Eu sugiro a você que Peter Duesberg é a coisa mais próxima que temos
neste planeta de um psicopata científico.”62

Em seguida, ele declara encerrada a entrevista, arranca o microfone da
lapela e sai furiosamente.

O que aconteceu a seguir foi revelador.

O público explodiu em gargalhadas, que viraram vaias enquanto a tela
exibia uma lista das patentes de Wainberg e outros vínculos financeiros com
a indústria do HIV.

Outras causas

Se o HIV não causa a AIDS, é natural que se pergunte, o que causa?
Cientistas importantes desenvolveram várias teorias confiáveis para
explicar a patogênese da AIDS. Vou examinar três dos mais convincentes,
começando com a teoria de Duesberg, uma vez que sua explicação chegou
primeiro em ordem cronológica e inspirou os maiores e mais influentes
seguidores. Teorias subsequentes - incluindo hipóteses promovidas,
ironicamente, por Robert Gallo e Luc Montagnier - têm igual poder de
persuasão, mas gozaram de escasso interesse ou apoio público. A batalha
real de Duesberg demonstrou o considerável poder do Dr. Fauci para
destruir carreiras, e ninguém depois de Duesberg teve a coragem e o apetite
para desafiar o “Pequeno Diretor” avançando com novas teorias.

Teoria de Duesberg

Duesberg, Mullis e sua escola de críticos culpam toda a sintomatologia letal
conhecida como AIDS em uma multiplicidade de exposições ambientais
que se tornaram onipresentes na década de 1980. O vírus HIV, insiste esse
grupo, era uma espécie de carona que também estava associado a
exposições sobrepostas de estilos de vida. Duesberg e muitos que o
seguiram ofereceram evidências de que o uso recreativo de drogas pesadas
por gays e viciados em drogas foi a verdadeira causa da deficiência
imunológica entre a primeira geração de portadores de AIDS. Eles



argumentaram que os sinais iniciais de AIDS, sarcoma de Kaposi e
pneumonia por Pneumocystis carinii (PCP), estavam fortemente ligados ao
nitrito de amila - “poppers” - uma droga popular entre gays promíscuos.63
Outros sintomas comuns de “perda de peso” foram todos associados ao uso
pesado de drogas e fatores estressantes no estilo de vida. (Os interessados
em explorar o debate devem ler Capítulo 3 , Virus Hunting Takes Over, do
fascinante livro de Duesberg, Inventing the AIDS Virus.) Basta dizer que
Duesberg apresenta um caso convincente e seus argumentos merecem ser
apresentados e debatidos civilmente.

O Dr. Duesberg observou que os casos críticos de AIDS na década de 1980
ocorreram entre homens engajados em comportamentos então comuns na
cena de festas gay pós-Stonewall, carregadas de drogas. Os fatores de risco
incluíram sexo promíscuo com múltiplos parceiros e exposições tóxicas
cumulativas de drogas psicoativas, incluindo metedrina, cocaína, heroína,
LSD e um coquetel de antibióticos prescritos para tratar doenças
sexualmente transmissíveis onipresentes. Em média, os primeiros pacientes
com AIDS haviam feito pelo menos três cursos de antibióticos no ano
anterior ao diagnóstico.64

Cerca de 35 por cento 65 dos primeiros casos de AIDS ocorreram entre
usuários de drogas injetáveis. Em seu artigo “O papel das drogas na origem
da AIDS”, Duesberg cita mais de uma dúzia de referências médicas que
documentam sintomas de imunodeficiência semelhantes aos da AIDS entre
viciados em drogas desde 1900. 66 A literatura médica atesta os efeitos
devastadores da heroína, morfina, speed, cocaína e outras drogas injetáveis
no sistema imunológico: “Desde 1909, evidências se acumularam de que o
vício em drogas psicoativas leva à supressão imunológica (autoimunidade
clínica), semelhante à AIDS. ”67 Hoje, milhares de drogados americanos
que não estão infectados com o HIV estão perdendo as mesmas células T
CD4 + e pegando as mesmas doenças que os pacientes com AIDS. DSTs de
sexo promíscuo e doenças transmissíveis pelo sangue, como hepatite A, B e
C, aumentaram a supressão imunológica nesta coorte.

A teoria de Duesberg não era de forma alguma nova ou bizarra. O próprio
Dr. Fauci admitiu em 1984 que as drogas eram uma explicação razoável
para o PCP e outros sintomas típicos da AIDS: “Se eu tomasse drogas que
me imunossuprimiam de forma marcante, haveria uma chance



razoavelmente boa de eu pegar aquela pneumonia. Isso é o que acontece
com os indivíduos com AIDS. ”68

Poppers e drogas

Antes da “descoberta” do HIV por Gallo, o palpite inicial de pesquisadores
do governo e cientistas importantes era que as drogas recreativas eram os
principais suspeitos. O renomado especialista em doenças infecciosas da
Duke Medical School, Professor David Durack, que atuou no Comitê de
Bioética do NIH, fez a (ainda relevante) questão em seu artigo principal no
NEJM de dezembro de 1981 69 : Como a AIDS pode ser tão evidentemente
nova, quando os vírus e a homossexualidade são tão antigos quanto a
história?70 As drogas recreativas, segundo Durack, devem ser consideradas
como causas: “São muito utilizadas nas grandes cidades onde ocorre a
maioria desses casos. Talvez, como sugerido, uma ou mais dessas drogas
recreativas sejam um agente imunossupressor ”. Durack observou que, além
de homossexuais usuários de drogas, os únicos pacientes com sintomas de
AIDS eram viciados.71 Na opinião de Duesberg, o vício de maior risco era
o uso onipresente de poppers de nitrito de amila, que tinha ligações bem
estabelecidas com doenças auto-imunes.

Os primeiros casos de AIDS foram cinco gays - todos desconhecidos uns
dos outros - com diagnóstico de pneumonia rara (PCP) e sarcoma de
Kaposi, uma forma de câncer que antes afetava apenas homens idosos. O
Dr. Michael Gottlieb, um pesquisador que busca em hospitais da Califórnia
por novas doenças com sintomatologia incomum, é creditado pela
descoberta e caracterização inicial da doença e seu contexto
epidemiológico. em Los Angeles em 1981, pelo Dr. Michael Gottlieb, um
pesquisador que pesquisava hospitais da Califórnia em busca de novas
doenças com sintomatologia incomum. Os homens eram todos entusiastas
de festas promíscuas no estilo de vida gay “fast lane”. Eles estavam
tomando muitas drogas recreativas diferentes simultaneamente e
combinando drogas em excesso entre os usuários heterossexuais. Eles
frequentavam bares, clubes e casas de banho. Eles tinham múltiplos
parceiros sexuais anônimos diariamente - mais de mil por ano - e
contraíram a maioria das doenças sexualmente transmissíveis comuns,
como sífilis, gonorréia e hepatite B. Eles eram, portanto, também
funcionalmente viciados em uma farmacopéia de medicamentos com
prescrição de antibióticos; “Tudo isso criou uma situação em que um



punhado de gays”, diz Mark Gabrish Conlan “estava queimando a vela nas
duas pontas e colocando um maçarico no meio. Não é de se admirar que,
depois de um tempo, seus sistemas imunológicos começaram a entrar em
colapso e eles começaram a ficar doentes dessas formas incomuns, que
antes só eram vistas em pessoas mais velhas, cujo sistema imunológico
havia se deteriorado com a idade ”.72

John Lauritsen, um ativista gay, foi provavelmente o jornalista mais antigo
sobre AIDS: “Meu primeiro artigo importante sobre AIDS foi em 1985. Os
primeiros casos de AIDS eram realmente muito doentes, e havia boas
razões para eles estarem doentes ”.73

Lauritsen e muitos pesquisadores médicos e funcionários de saúde do
governo concluíram no início da epidemia que os poppers eram os
principais culpados. Os químicos desenvolveram o nitrito de amila como
vasodilatador na década de 1850 e começaram, na década de 1960, a
embalá-lo em ampolas de vidro que os médicos abriam sob o nariz de
pacientes inconscientes para reanimá-los. Esse mesmo mecanismo que
estimulou a reanimação proporcionou o relaxamento da musculatura anal e
um poderoso ímpeto que fez dos poppers a droga sexual dominante.

Poppers se tornou um pilar da cena social gay no final dos anos 1970. Antes
de 1987, todo paciente com AIDS reconhecia um grande consumo de
poppers.74 Cada loja de pornografia, bar e vestiário de casas de banho
vendiam poppers.75 Os gays festeiros os bufavam continuamente em clubes
de dança e durante sexo extremo. Os salões e salões de dança cheiravam a
seu aroma químico pungente. No final de cada noite, os bartenders
anunciavam rotineiramente, “Última chamada para bebidas alcoólicas”,
“Última chamada para Poppers”.76 Os pesquisadores acreditam que os
poppers são a causa direta do sarcoma de Kaposi, uma forma rara de câncer
de pele que atinge o nariz, a garganta, os pulmões e a pele.77 O sarcoma de
Kaposi foi o indicador inicial de doença da AIDS, mas também era comum
em homens gays não infectados pelo HIV.

Poppers pode danificar gravemente o sistema imunológico, genes, pulmões,
fígado, coração ou cérebro; eles podem produzir danos neurais semelhantes
aos da esclerose múltipla, podem ter efeitos cancerígenos e podem levar à
morte súbita por inalação.78



“Descobri que havia uma literatura médica muito extensa sobre os nitritos
voláteis”, explica Lauritsen. “O mais simples é que são agentes oxidantes
muito poderosos, que fazem parte das causas da AIDS; na verdade, vários
tipos de anemia. Em segundo lugar, os poppers são poderosamente
mutagênicos e cancerígenos - o que significa que eles causam alterações
celulares e câncer. Um de meus informantes, Filson - que era muito ativo e
extrovertido na People With AIDS Coalition - afirmou que entrevistou
várias centenas de gays com AIDS e disse que praticamente todos eles eram
usuários pesados de drogas. Eles disseram sem uma única exceção. Todos
eles eram usuários de poppers. ”79 Um estudo publicado por Toby
Eisenstein mostrou que os nitritos encontrados em poppers são radicalmente
imunossupressores em roedores.80

Pesquisadores do governo e autoridades regulatórias apoiaram a associação.
Antes do anúncio de Gallo, o CDC tinha como alvo os poppers como os
prováveis culpados da AIDS. Um ano antes do anúncio de Gallo, o
especialista em AIDS do CDC, Harry Haverkos, analisou três pesquisas de
pacientes com AIDS conduzidas pelo CDC. Ele concluiu que drogas como
poppers desempenharam um papel fundamental no aparecimento da doença.
LT Sigell escreveu no American Journal of Psychiatry que os nitritos
inalados produziam nitrosamina conhecida por seus efeitos cancerígenos -
Thomas Haley, da Food and Drug Administration (FDA), emitiu o mesmo
alerta.81

Após a entrevista coletiva de Gallo em 1984, o Dr. Fauci lançou uma
missão para anular todas as conversas sobre co-fatores como os poppers. O
CDC rapidamente caiu na linha. O CDC arquivou o estudo de Haverkos e
começou a papaguear a hostilidade do Dr. Fauci em relação à conexão com
as drogas. O CDC suprimiu ativamente dados desagradáveis e publicou um
de seus artigos científicos exclusivos para provar a segurança dos
poppers.82 Os pesquisadores do CDC presumiram que os gays usavam
poppers como reanimadores de uso único e expunham ratos de laboratório a
doses vitalícias 1 / 1.000 do que um homem gay receberia em uma noite no
circuito de festas. O estudo foi “totalmente fraudulento”, comenta
Lauritsen.83 Para uma lista parcial de estudos que testaram a associação de
nitritos à AIDS, consulte Oppenheimer, In the Eye of the Storm, nota 34, p.
295. 84



Haverkos foi transferido para o FDA em 1984 para se tornar coordenador
da AIDS. Seu artigo finalmente apareceu na revista Sexually Transmitted
Diseases em 1985, 85 levando o Wall Street Journal a escrever um artigo
argumentando que o abuso de substâncias era tão universal entre os
pacientes de AIDS que o uso de drogas, e não o vírus do Dr. Fauci, deve ser
considerado a causa primária da AIDS.86

De acordo com Randy Shilts, escrevendo em sua história clássica da crise
da AIDS, And the Band Played On, o ponto de partida dos poppers oferece
uma explicação “convincente” para a AIDS. “Todo mundo que tinha
doenças parecia cheirar poppers”, escreve Shilts.87

Enquanto eu escrevia este livro, a pesquisadora de Defesa da Saúde Infantil
Robyn Ross, esq., Alertou-me sobre uma das ironias não anunciadas dessa
saga. Acontece que Burroughs Wellcome detém a patente de 1942 do
contêiner popper e permaneceu como um dos maiores fabricantes de
poppers durante as décadas de 1980 e 1990. Já em 1977, um artigo do New
York Daily News descreveu as estratégias de Burroughs Wellcome para se
esquivar das críticas de lesões generalizadas à saúde decorrentes de suas
vendas em expansão. Como veremos a seguir, Burroughs Wellcome e
outros fabricantes de popper foram as principais fontes de receita de
publicidade para a imprensa gay durante aquela época e usaram essa
vantagem para forçar a censura de qualquer jornalista que tentasse vincular
o nitrito de amila ao colapso do sistema imunológico. Se Duesberg e outros
estiverem corretos sobre essa associação, significa que Burroughs
Wellcome estava lucrando tanto com a epidemia de AIDS quanto com o
envenenamento de uma geração de gays com o AZT “Cura”. Tony Fauci
interpretou o policial de trânsito neste ciclo de feedback. Por outro lado, ele
estava usando sua autoridade regulatória para promover o AZT e eliminar
sua concorrência, orquestrando efetivamente o monopólio do controle de
Burroughs Wellcome sobre o tratamento da AIDS. Ao mesmo tempo, ele
suprimia o estudo da toxicidade dos poppers e atribuía a culpa da AIDS ao
vírus, protegendo assim a Burroughs Wellcome de responsabilidades
significativas.

Sarcoma de Kaposi

Em 1990, quatro cientistas importantes do CDC sugeriram no Lancet que o
sarcoma de Kaposi era comum em jovens gays que indiscutivelmente não



tinham HIV. Eles concluíram que KS - a doença mais central para a
definição de AIDS - pode ser causada por um agente infeccioso ainda não
identificado, transmitido principalmente por contato sexual.88

Foi um desenvolvimento surpreendente, porque o SK foi o sintoma inicial e
definidor da AIDS. Antes de 1981, o KS era uma doença limitada a pessoas
muito idosas. Seu súbito aparecimento em homens jovens foi o sinal de
identificação que deu início à crise da AIDS. Era uma doutrina fundamental
dentro da instituição médica que o KS era o sinal diagnóstico da pandemia
de AIDS. A própria existência da AIDS estava intimamente ligada ao KS.
Se o HIV não foi responsável pelo surto do Sarcoma de Kaposi, então
deveria haver outro culpado. Essa lógica intransponível levantou a questão
de se os poppers também poderiam estar causando os outros sintomas da
AIDS - particularmente a outra manifestação importante, a
imunossupressão, que a ciência também relacionou ao nitrito de amila.

Embora publicamente se apegasse à ortodoxia oficial do Dr. Fauci em
relação ao HIV / AIDS, o próprio Robert Gallo manifestou dúvidas sobre
sua própria teoria de que o HIV sozinho pode causar o sarcoma de Kaposi
ou a AIDS. Em uma reunião de alto nível das autoridades de saúde dos
Estados Unidos em 1994 - intitulada “Os nitritos agem como um co-fator
no sarcoma de Kaposi?” - Gallo fez algumas confissões surpreendentes para
seus colegas de confiança. O HIV, ele reconheceu, pode ser apenas um
“fator catalisador” na doença de Kaposi: “Deve haver algo mais envolvido”.
Em seguida, ele acrescentou uma concessão de tirar o fôlego, que poderia
ter sido tirada da própria pesquisa no artigo de Duesberg: “Não sei se deixei
esse ponto claro, mas acho que todo mundo aqui sabe - nunca encontramos
DNA do HIV em células tumorais de KS. Portanto, isso não é uma
transformação direta. E, de fato, nunca encontramos DNA de HIV em
células T, embora tenhamos olhado apenas para algumas. Em outras
palavras, nunca vimos o papel do HIV como um vírus transformador de
forma alguma ”.89

Um dos participantes dessa reunião foi Harry Haverkos, então diretor do
departamento de AIDS do National Institute on Drug Abuse (NIDA).
Haverkos observou a Gallo que nem um único caso de sarcoma de Kaposi
havia sido relatado entre receptores de sangue em que o doador tinha
sarcoma de Kaposi. Se as transfusões de sangue não pudessem espalhar a
doença, disse Haverkos, então as trocas de sêmen dificilmente seriam um



culpado plausível. Em resposta, Gallo permitiu: “Os nitritos (poppers)
podem ser o fator principal.”90

Para avaliar plenamente as implicações sísmicas da declaração de Gallo,
devemos lembrar que, em países ricos como os Estados Unidos e a
Alemanha, o sarcoma de Kaposi era - junto com o PCP - a doença
característica para diagnosticar pacientes com “AIDS”. Em 1987, por
exemplo, o Der Spiegel descreveu os pacientes com AIDS como os
esqueletos cobertos de sarcoma da cena do mesmo sexo.91

Em 1990, os reguladores do governo já estavam lutando para retirar o
sarcoma de Kaposi das definições de AIDS. “No momento, é aceito
[mesmo pelos cientistas do CDC] que o HIV não desempenha nenhum
papel, direta ou indiretamente, na causa do sarcoma de Kaposi”, escreveu a
bióloga australiana e especialista em AIDS Eleni Papadopulos em 2004. 92
Este foi um momento importante de isca e troca. A doença de Kaposi era a
que definia a AIDS. “No início”, diz Farber, “a AIDS era o sarcoma de
Kaposi”.93 Como sua associação com a AIDS estava tão bem estabelecida,
a concessão oficial de que as duas condições são distintas nunca penetrou
na ortodoxia reinante. O sarcoma de Kaposi continua a fazer parte da
definição oficial de AIDS nos países industrializados (qualquer pessoa com
KS e um resultado de teste positivo conta como um paciente de AIDS) - e,
ao contrário dos fatos, os principais meios de comunicação como o New
Yorker ainda relatam que “o sarcoma de Kaposi é um sinal de AIDS ”(ou
seja, HIV causa SK).94

AZT como culpado

Depois de 1987, argumentam o Dr. Duesberg e seus seguidores, a grande
maioria das “mortes por AIDS” foram na verdade causadas pelo AZT - Dr.
A quimioterapia “antirretroviral” radical de Fauci propositalmente
preparada para matar células humanas. Duesberg descreve a síndrome como
“AIDS por AZT”. Ironicamente, ele argumentou que o AZT, o
medicamento altamente tóxico que o Dr. Fauci estava prescrevendo para
tratar pacientes com AIDS, na verdade faz o que o vírus não pode - ou seja,
causa a própria AIDS.

Em um universo racional povoado por pensadores críticos, a suspeita de
Duesberg de que o AZT causa o colapso imunológico nunca deveria ter



parecido reveladora. Afinal de contas, o FDA considerou o AZT muito
tóxico para ser usado até mesmo em uma terapia de curto prazo contra o
câncer. O AZT é altamente mutagênico, o que significa que destrói os
próprios genes. Causa câncer em roedores. Tem como alvo a medula óssea,
onde são feitas as células sanguíneas chamadas linfócitos. Essas são as
células de que um paciente com AIDS mais precisa para ter imunidade. O
AZT destrói aleatoriamente ossos, rins, fígados, tecido muscular, o cérebro
e o sistema nervoso central.

Pacientes com câncer geralmente tomam remédios para quimio por apenas
duas semanas. Graças ao estudo Fischl de Tony Fauci, os médicos agora
prescreviam AZT para toda a vida! “A quimioterapia”, diz Duesberg, “é
restrita a alguns meses. A esperança é que o câncer morra antes de você
morrer. ”95

Duesberg acredita que o AZT não estava apenas causando a AIDS, mas
matando mais pessoas do que antes, de autoimunidade causada por drogas
recreativas. “O AZT está causando a AIDS e suas doenças definidoras. Não
causa o sarcoma de Kaposi. Mas causa deficiência imunológica. Ele foi
projetado para fazer isso. Na verdade, o fabricante diz especificamente que
ele pode causar doenças semelhantes à AIDS. ” O encarte de Burroughs
Wellcome adverte que é “freqüentemente difícil distinguir eventos adversos
possivelmente associados à administração de RETROVIR (AZT) de sinais
subjacentes de doença por HIV ou doenças intercorrentes”.96 Em outras
palavras, até a empresa reconhece que o AZT causa as doenças que definem
a AIDS.

“Se você começar a tomar qualquer outro agente quimioterápico pelo resto
de sua vida, provavelmente será esse agente para matá-lo”, 97 Kary Mullis
observou.“Quando você dá quimioterapia a alguém com câncer, você dá
uma rodada dela por talvez quatorze dias ou alguns dias.Felizmente, você
não vai matar o paciente. Você vai matar o câncer. O paciente vai
sobreviver. Mas você não continue dando a ele até que ele morra, porque
ele certamente o fará. ”98 Luc Montagnier afirma o mesmo sobre o HIV:
“Qualquer medicamento ativo contra o HIV será tóxico porque não é 100%
específico das enzimas do HIV”.99

Se Duesberg estiver certo, a AIDS é uma pandemia iatrogênica (causada
por médicos), e o Dr. Fauci seria o autor. Não seria o primeiro.



Historicamente, existem muitos exemplos de medicamentos prescritos que
causam lesões piores do que a doença-alvo. A notória Experiência
Tuskegee (1932-1973), que meu tio, o senador Ted Kennedy, expôs e
encerrou em 1973, começou como um esforço dos reguladores de saúde
pública para desvendar quais sintomas da sífilis eram causados pela bactéria
espiroqueta e quais eram da “cura do mercúrio” ”Que os médicos já
prescreviam há mais de 500 anos. No final das contas, o sintoma mais
mortal e debilitante da sífilis - a letal neuropatia de segundo estágio - era na
verdade a toxicidade aguda do mercúrio, o que não é surpreendente, já que
o mercúrio é a substância mais tóxica da natureza.

“A AIDS é um colapso crônico de longo prazo do sistema imunológico que
pode ser causado por vários fatores”, diz Mark Gabrish Conlan, historiador
gay, editor, “geralmente mais de um deles operando dentro de qualquer
pessoa com AIDS ou com o que tem descrito como AIDS. E no topo disso,
no oeste estaria o uso de drogas recreativas, também o uso de drogas
farmacêuticas e infecções repetidas, inclusive com doenças que são
genuinamente transmitidas sexualmente, tratamentos repetidos com
antibióticos para elas: um estilo de vida que envolve muita festa, falta de
nutrição e, no mundo menos desenvolvido, a AIDS é principalmente uma
doença de desnutrição, fome e as infecções endêmicas que fazem parte
desses ambientes há anos. ”100

Drs. Duesberg, Willner e outros acreditavam que o AZT matou dezenas de
milhares de americanos entre 1986 e 1996 antes que drogas quimioterápicas
menos tóxicas fossem introduzidas, causando muito mais fatalidades do que
as deficiências imunológicas associadas às drogas recreativas durante a
primeira onda da pandemia da AIDS. Um estudo científico no artigo do
New England Journal of Medicine no final de julho de 1987 intitulado “A
Toxicidade da Azidotimidina (AZT) no Tratamento de Pacientes com AIDS
e Complexo Relacionado à AIDS”, 101 e uma investigação abrangente do
The Independent of London em maio de 1993, The ascensão e queda do
AZT, 102 ambos apoiaram a teoria de Duesberg de que o AZT era um
assassino mortal de eficácia duvidosa contra a AIDS amorfa.

Rudolf Nureyev e Arthur Ashe

Rudolf Nureyev, o maior dançarino de balé de todos os tempos, era amigo
de meus pais. Ele visitou a casa de nossa família nas décadas de 1960 e



1970. Contra o conselho de seu médico, ele começou a tomar AZT.
Nureyev era HIV-positivo, mas, fora isso, apresentava uma saúde robusta.
Seu médico pessoal, Michel Canesi, reconheceu os efeitos mortais do AZT
e alertou Nureyev para não tomar o remédio. Mas Nureyev insistiu: “Eu
quero aquela droga!”103 Ele adoeceu logo após o início do tratamento e
morreu em Paris em 1993 aos 54 anos.

Naquele ano, o ex-campeão de Wimbledon Arthur Ashe também morreu
aos 49 anos. Ashe também era amiga da família e uma presença regular em
nossa casa em Hickory Hill e Hyannis Port. Heterossexual, Ashe soube que
era HIV positivo em 1988. Seu médico prescreveu uma dose extremamente
alta de AZT.104 Em outubro de 1992, Arthur escreveu uma coluna para o
Washington Post expressando suas dúvidas extremas sobre o AZT. “A
confusão para pacientes de AIDS como eu é que há uma escola crescente de
pensamento de que o HIV pode não ser a única causa da AIDS, e que os
tratamentos padrão como o AZT na verdade pioram as coisas”, reconheceu
Ashe, acrescentando: “Pode muito bem ser co-fatores desconhecidos, mas o
estabelecimento médico é muito rígido para mudar a direção da pesquisa
básica e / ou ensaios clínicos. ” Ashe queria parar de tomar AZT, mas não
ousou: “O que direi aos meus médicos?” ele perguntou ao New York Daily
News.105

Se as suspeitas de Arthur Ashe e as suposições de Duesberg estiverem
corretas, o Dr. Fauci seria o pai da pandemia de AIDS e responsável por
mortes prolíficas. Portanto, essa história nunca deve ser considerada
verdadeira.

O AZT é assassinato em massa?

Há poucas dúvidas de que o caráter da AIDS mudou drasticamente no
início dos anos 1990 com a proliferação do AZT. O sarcoma de Kaposi se
desvinculou da doença e os casos de AIDS começaram a se parecer cada
vez mais com envenenamento por AZT. “Então, em um determinado ponto,
quando realmente esse tipo de AIDS praticamente deixou de existir, surgiu
um novo tipo de AIDS”, diz John Lauritsen.106 “Então eles ampliaram a
definição e também começaram a dar os medicamentos anti-HIV para
pessoas que na verdade nem estavam doentes, mas apenas positivas no teste
de HIV. E, nesse caso, é claro, quando eles finalmente ficaram doentes o
suficiente com os remédios para AIDS, eles foram chamados de pacientes



com AIDS. Eu simplesmente teria que dizer que minha principal
preocupação são os gays, que foram assassinados ”, observou Lauritsen.
“Não acho que assassinato seja uma palavra muito forte para usar quando
você tem uma droga como o AZT e todos os análogos de nucleosídeos que
se seguiram, mais ou menos na cauda, aprovada com base em pesquisa
fraudulenta, e onde, como você sabe, Joseph Sonnabend disse: AZT é
incompatível com a vida. Bem, se for incompatível com a vida, é um
veneno e se for um veneno que mata pessoas, em um contexto como esse, é
um assassinato. ”107

Concordando com a avaliação de Sonnaband, John Lauritsen acusa o Dr.
Fauci de conduzir genocídios contra gays e negros africanos. A evidência
parece indicar que a proliferação do AZT aumentou dramaticamente as
taxas de mortalidade por “AIDS”.108

A mortalidade anual da chamada AIDS durante os primeiros anos da
pandemia de 1983-1987 - antes da aprovação do AZT - era menor, talvez
dez a quinze mil pessoas em um país de 250 milhões.109 Foi só no final
dos anos 1980, quando surgiu o AZT do Dr. Fauci, que o número de mortes
atribuídas à AIDS disparou.

De acordo com o CDC, no quinto ano completo de AIDS, 1986, 12.205
pessoas “com” AIDS morreram nos Estados Unidos. Naquela época, o
CDC - em um esquema agora familiar para alimentar temores de pandemia
- usava protocolos enganosos para aumentar a contagem de corpos. Os
números de mortalidade do CDC incluem qualquer pessoa com um “status”
de anticorpo HIV positivo, mesmo se o falecido não tivesse “doença
definidora de AIDS” e, em vez disso, sucumbiu ao suicídio, uma overdose
de drogas, um acidente de carro ou um ataque cardíaco.

A taxa de mortalidade subiu vertiginosamente após a introdução comercial
do AZT. Em 1987, as mortes por “AIDS” aumentaram 46%, com 16.469
pessoas morrendo. Em 1988, à medida que mais e mais pessoas recebiam
AZT, o número de mortos subiu para 21.176 e depois para 27.879 em 1989.
As taxas de mortalidade aumentaram para 31.694 em 1990 e 37.040 em
1991. 110 No final da década de 1980, a prescrição padrão do HHS para o
AZT era de 1.500 mg por dia. Em 1988, o tempo médio de sobrevivência
para pacientes em uso de AZT era de quatro meses.111 Mesmo a medicina
tradicional não podia ignorar o fato de que a administração de doses mais



altas levava a taxas de mortalidade muito mais altas.112 No início da
década de 1990, as autoridades de saúde reduziram a dose diária para 500
mg. A expectativa de vida média dos pacientes com AZT aumentou para 24
meses em 1997, quando as mortes atribuídas à AIDS despencaram. Depois.
O CDC mudou sua métrica de contagem para dificultar a contagem de
mortes anuais por AIDS.113

Em sua história da época, o historiador Terry Michaels escreveu: “. . . o
CDC, durante os anos entre 1986 e 1996, criou a ilusão de que dezenas de
milhares na América morreram de AIDS ou HIV naquela década, em vez de
AZT e outras drogas análogas de nucleosídeo de monoterapia ”.114

De acordo com o Dr. Claus Köhnlein, MD, internista alemão e co-autor do
Virus Mania, “A maioria das mortes atribuídas à AIDS, ou doença HIV,
como eventualmente seria chamada, de meados da década de 1980 a
meados da década de 1990 foram o resultado de doença iatrogênica,
resultante da prescrição de altas doses de quimioterapia de terminação de
cadeia de DNA tóxica, especificamente, azidotimidina (AZT) terminando
em morte prematura para dezenas de milhares de homens gays HIV
positivos, além de muitos hemofílicos, usuários de drogas IV, Sub -
Africanos do Saara e alguns heterossexuais azarados o suficiente para
fazerem o especioso teste de HIV, como o falecido astro do tênis, Arthur
Ashe, que morreu em 1993 ”. Köhnlein observa: “O tratamento causa uma
condição muito semelhante à que esperaríamos de um paciente com AIDS.
É por isso que ninguém percebeu que havia algo errado com o tratamento.
”115

O movimento dissidente do HIV, propagandisticamente traduzido como
movimento “negador” do HIV pela mídia e instituições de pesquisa da
AIDS, estava menos sitiado na Europa do que nos Estados Unidos.

O estabelecimento do HIV era transnacional, acendendo e condenando
como uma voz globalista unificada. No entanto, em países europeus onde o
financiamento é menos confiável após a aprovação do Dr. Fauci, os
profissionais dissidentes geralmente poderiam continuar trabalhando, sem
inteligência para o aparato estatal.

O Dr. Claus Köhnlein, um oncologista de Kiel, Alemanha, estava menos
sujeito à disciplina financeira dos atores estatais ou à histeria política que



censurava cientistas dissidentes nos Estados Unidos e era, de certa forma,
mais uma ameaça ao rolo compressor da propaganda do HIV do que até
mesmo Peter Duesberg, como ele falou por experiência clínica direta.
Köhnlein viu seus primeiros pacientes com AIDS em 1990 e tratou várias
centenas ao longo das décadas em sua clínica Kiel muito convencional.
Ignorando o “HIV” e, em vez de tratar cada sintoma, ele tirou quase todos
os seus pacientes vivos. “Eu perdi talvez um punhado”, disse ele por e-mail,
quando contatado para este livro.

Suas opiniões sobre o AZT eram inequívocas. “Nós praticamente matamos
uma geração inteira de pacientes com AIDS sem nem mesmo perceber,
porque os sintomas da intoxicação pelo AZT eram quase indistinguíveis da
AIDS”. 116 ele disse em uma entrevista. Ele elucidou durante uma
entrevista RT em 2010, durante uma conferência “Rethink” em Viena,
“Quando eu trabalhava na Universidade de Kiel, testemunhei a intoxicação
em massa de pacientes com AZT. O AZT foi o primeiro tratamento
recomendado e todos sabemos hoje que a dosagem era muito alta. Dávamos
1500 mg diariamente e isso matava literalmente todos os que faziam este
tratamento. Essa é a razão pela qual todos acreditam que o HIV é um vírus
mortal, mas ainda não há provas dessa suposição. ”117

O repórter ficou incrédulo, então Köhnlein elaborou: “Eles foram todos
tratados demais naquela época e o motivo pelo qual os médicos não
perceberam foi fácil de explicar porque o controle do placebo foi
interrompido após quatro meses”, respondeu ele. “Foi dito que por razões
éticas ninguém pode suspender o tratamento com AZT. Após esses quatro
meses, a mortalidade aumentou tremendamente em ambos os grupos.118

“Esses maus-tratos foram a razão pela qual todos acreditavam que o HIV
[ser] um vírus mortal e que os testes de HIV positivo colocavam todos em
risco igual, o que é completamente absurdo. Então, uma mãe grávida
saudável hoje, uma mãe grávida HIV positiva, é informada que ela carrega
o mesmo vírus mortal que uma mulher sem esperança. . . Viciado em
drogas intravenosas. ”119

Em um e-mail, Köhnlein vinculou as evidências contra a teoria do HIV e o
AZT a três estudos:



“Os danos geralmente são subnotificados”, escreveu ele. “Para provar isso,
você precisa de três estudos: o estudo Fischl de licenciamento do AZT, 120
o estudo Hemophiliac na Nature, onde o [editor] John Maddox mostrou que
os hemofílicos HIV positivos começaram a morrer apenas no ano em que o
AZT foi introduzido.121 E, por último, o estudo Concorde Lancet 122 que
mostrou: quanto mais AZT, mais morte. ”

Em sua exposição de 30 de outubro de 2020, “The Other Media Blackout”,
o colunista do Wall Street Journal e membro do conselho editorial Holman
W. Jenkins Jr. reclamou que a comunidade médica falhou “em reconhecer a
cumplicidade no envenenamento de centenas de milhares de seres humanos.
A doença e a morte que resultaram de altas doses de AZT administradas nas
décadas de 1980 e 1990 são irrefutáveis. ”123

“Pelos meus contatos pessoais com pessoas da área”, diz o Dr. David
Rasnick, PhD, pesquisador da AIDS, químico e criador de inibidores de
protease, “posso dizer que não encontrei nenhuma evidência de que as
pessoas vivam mais, vidas melhores quem toma esses medicamentos anti-
HIV, esses inibidores da protease, sozinhos ou em coquetéis, em
comparação com um grupo semelhante de pessoas HIV-positivas que não
tomam esses medicamentos. Portanto, não sei onde estão as evidências para
as alegações que você vê no New York Times ou na CNN, ou onde quer que
você veja, de que as pessoas estão vivendo mais e melhor como
consequência de tomar essas drogas. ”124

Duesberg aponta que a taxa de mortalidade anual de soropositivos
submetidos à terapia antiviral é de 7 a 9 por cento - muito mais alta do que a
taxa de mortalidade de todos os soropositivos em todo o mundo, em cerca
de 1 a 2 por cento ao ano.125 Além disso, há ampla evidência de que os
soropositivos tratados morrem muito mais rápido de insuficiência hepática
ou cardíaca do que indivíduos infectados pelo HIV e pacientes com AIDS
que não tomam AZT.126

Gays Junte-se ao Dr. Fauci

Ao mobilizar a resistência institucional à dissidência do quadro crescente de
cientistas e médicos proeminentes, o Dr. Fauci encontrou um aliado
improvável: a comunidade da AIDS.



Começando depois de sua reconciliação de 1987 com Larry Kramer em
Toronto, o Dr. Fauci rapidamente começou a construir pontes financeiras
para a liderança gay e dissidência silenciosa de ativistas da AIDS. Naquele
ano, ele começou financiando a ACT UP e a amfAR, além de importantes
ativistas da AIDS, como Kramer e Martin Delaney. O NIAID canalizou
extravagantes subsídios anuais para a educação pública para grupos de
defesa. O financiamento abafou efetivamente suas críticas ao Dr. Fauci.

O estabelecimento da AIDS - hospitais, centros médicos e de pesquisa e
empresas farmacêuticas - criou contratos de consultoria com pagamentos
opulentos para membros importantes de organizações gays.127 A
comunidade gay, portanto, tornou-se poderosos porteiros para o
estabelecimento da AIDS.128

Outras razões políticas, econômicas e ideológicas ajudaram o Dr. Fauci a
recrutar líderes da comunidade gay para sua campanha para construir uma
cultura de cancelamento contra Duesberg e abafar sua voz na grande
imprensa liberal. Em uma época em que o conservadorismo cristão era tão
poderoso que afirmava com credibilidade ter colocado Ronald Reagan na
Casa Branca, a ideologia e as opiniões médicas que atribuíam a “doença
gay” a orgias e festas excessivas tendiam a alimentar o preconceito anti-gay.
A comunidade gay, portanto, endossou felizmente a teoria de um bug do Dr.
Fauci.

Também havia motoristas mercantis atraentes. Durante a década de 1970, o
principal suporte financeiro da imprensa gay eram os anúncios da indústria
de popper de US $ 50 milhões por ano 129 e para as barras que floresceram
nas vendas de popper.

Como Ian Young explica em “The Poppers Story: The Rise and Fall and
Rise of The Gay Drug,” in Steam, “Durante os anos 70 e início dos anos 80,
grande parte da imprensa gay, incluindo as publicações mais influentes e
brilhantes, passou a confiar em Os poppers representam uma grande fatia de
sua receita, e os poppers se tornaram uma parte aceita do sexo gay. Havia
até uma história em quadrinhos chamada Poppers, de Jerry Mills. O acordo
não escrito quase nunca era violado: os anúncios poppers apareciam apenas
em publicações gays ”.130



A imprensa gay encobriu avisos médicos urgentes de cientistas sobre os
perigos dos poppers. The Advocate, uma revista americana popular para
homossexuais, recusou-se a imprimir cartas de cientistas dissidentes como
Duesberg enquanto aceitava desfiles de anúncios poppers da Great Lakes
Products, o maior fabricante de drogas sexuais da época. Esses anúncios
exoneravam os poppers de qualquer conexão com a AIDS, declarando-os
abertamente inofensivos.131 As empresas farmacêuticas, incluindo a
Hoffmann-La Roche, investiram dinheiro na comunidade gay com
inúmeros anúncios de medicamentos para a AIDS. Burroughs Wellcome
publicou um anúncio de poppers chamando nitrito de amila (ou seja,
poppers) de a coisa real. Publicações e organizações gays continuaram a
promover poppers e censurar histórias sobre seus riscos para a saúde.132

Seu cultivo histórico de relacionamentos com líderes gays foi um dos
fatores que fez do Dr. Fauci um queridinho dos liberais durante a crise
inicial do COVID. Vários outros fatores históricos e pessoais induziram os
liberais a aceitar o Dr. Fauci sem escrutínio. A fé cega em Saint Anthony
Fauci pode entrar para a história como a falha fatal do liberalismo
contemporâneo e a força destrutiva que subverteu a democracia americana,
nosso governo constitucional e liderança global.

Vírus mortais e micoplasma

À medida que a hipótese do HIV / AIDS era atacada por suas muitas
discrepâncias e contradições internas, cientistas além de Duesberg estavam
descobrindo bugs que forneciam culpados mais plausíveis na pandemia da
AIDS.

Entre essas hipóteses concorrentes estavam duas apresentadas,
individualmente, por Robert Gallo e Luc Montagnier. É provável que a
diplomacia, o interesse próprio e os instintos de sobrevivência aguçados
tenham levado os dois homens a apresentar seus patógenos como “co-
fatores” que podem atuar junto com o HIV para desencadear a AIDS. Os
críticos apontaram que os novos patógenos que esses cientistas descobriram
eram tão claramente letais por si próprios que quase não precisavam do
HIV; a descoberta desses germes genuinamente letais tornou o HIV
supérfluo e redundante para explicar a pandemia. Mas, para esses senhores,
era obrigatório se ajoelhar diante da ortodoxia inviolável que considerava o
HIV a causa final da AIDS. Eles podem, de fato, ter visto suas descobertas



como salvadoras da hipótese original do HIV. Estava se tornando cada vez
mais desafiador alegar que o HIV, que permaneceu dormente por décadas
dentro de seu hospedeiro, poderia de alguma forma se tornar virulento - “a
doença mais mortal da história” - sem alguma provocação externa.

HHV6

Em 1986, Robert Gallo anunciou a descoberta do herpesvírus humano
(HHV6). Este novo patógeno não era um retrovírus benigno. Em vez disso,
era um vírus selvagem de DNA que mata células. O laboratório de Gallo
encontrou as células assassinas HHV6 assassinas no sangue de homens
infectados com AIDS e em pacientes que sofrem de Síndrome de Fadiga
Crônica (SFC), uma doença de imunodeficiência extremamente semelhante
à AIDS, que apareceu em heterossexuais exatamente na mesma linha do
tempo como AIDS apareceu em homossexuais. Muitos críticos já
suspeitavam que as duas doenças eram uma e a mesma. A descoberta de
Gallo pareceu fortalecer essa suposição.133

Em um artigo de 1995 intitulado “Herpesvírus humano 6 na AIDS”, 134
Gallo diz, “HHV6 pode atuar como um fator acelerador” na infecção por
HIV porque “HHV6 também pode infectar e matar células T CD8 +, células
assassinas naturais e fagócitos mononucleares”, todos os principais
componentes do sistema imunológico. Ironicamente, a descoberta de Gallo
do HHV6 poderia ter lhe dado o Prêmio Nobel se ele não tivesse se
precipitado uma década antes, roubando o HIV de Montagnier. Nenhuma
das perguntas embaraçosas sobre como no mundo o retrovírus do HIV
aparentemente benigno poderia causar uma doença mortal atormentou sua
nova máquina de matar letal.

Embora o HIV nunca tenha demonstrado ser citocida, o HHV6 tinha uma
afinidade mortal para o CD4 e as células T “em efeitos potenciais no
sistema imunológico e no cérebro”. Gallo declarou que o HHV6 era a
principal fonte de progressão da doença na AIDS.135 , 136

Em 11 de maio de 1988, o Miami Herald relatou o anúncio de Gallo: “Um
vírus herpes altamente contagioso recém-descoberto pode desempenhar um
papel em causar vários tipos de câncer e pode ser um co-cofator na
eliminação do sistema imunológico de pacientes com AIDS, um dos os
principais virologistas do país [Robert Gallo] disseram na terça-feira. ”137



O Herald também escreveu: “Uma vez que o vírus da AIDS mata apenas
uma pequena porcentagem das células T-4 por vez, Gallo disse que o novo
vírus do herpes [HHV-6], se provado ser o co-cofator, poderia explicar a
aniquilação total de células T-4 em pacientes com AIDS. O vírus mata as
células depois de usá-las para se replicar, disse ele. ” O Herald cita Gallo
dizendo: “Então, se um co-co-fator está envolvido no desenvolvimento da
AIDS, e não estou convencido de que seja absolutamente necessário. . .
então queremos considerá-lo fortemente. ”138

Charles Ortleb me disse que o estudo de Gallo “me pareceu estar ao
contrário. Se o novo vírus de DNA de Gallo explica a aniquilação total das
células T-4, por que ele precisaria de um cofator? O cofator neste mistério
teria que ser o HIV, não o HHV-6. ”

Alguns cientistas tinham reservas semelhantes. O HHV6 não parecia
precisar de um ala de retrovírus. Duesberg observou secamente que, na
medida em que o patógeno recém-descoberto de Gallo estava “fazendo
parceria” com o HIV, então o HHV6 era o parceiro sênior na colaboração.
Não posso deixar de imaginar se ocorreu a Gallo que se ele não tivesse
impetuosamente roubado a descoberta de Montagnier quatro anos antes, ele
poderia ter recebido seu tão procurado Nobel por sua própria descoberta
autêntica de um vírus da AIDS muito mais plausível. Mas não havia de ser
assim. Mas o Dr. Fauci comprometeu sua agência com a hipótese do HIV. E
Gallo construiu sua carreira com base no HIV - mesmo que o tenha roubado
de Montagnier, diz Charles Ortleb. “Quando Gallo começou a batalha com
Fauci”, diz Ortleb, “a agência já estava totalmente comprometida com a
teoria do HIV e não podia dar-se ao luxo de dar sinais de recuo”. Eu
perguntei: Por que Gallo não puxaria a classificação? Ortleb respondeu:
“Gallo é um sociopata clássico. Ele sabe que sua sobrevivência significa
concordar com Fauci. ”

Seguindo o artigo de Gallo sobre as “células assassinas naturais”, outros
pesquisadores confirmaram as ligações entre o HHV6 e a AIDS. Em 1996,
Konstance Knox, PhD, e Donald R. Carrigan, PhD, publicou um estudo
demonstrando que 100 por cento dos pacientes infectados pelo HIV
estudados (dez em dez) tinham infecções ativas do vírus Herpes Humano
6A em seus gânglios linfáticos no início do curso de sua doença.139 Esta
descoberta levou Knox e Carrigan a concluir que “infecções ativas por
HHV-6 aparecem relativamente cedo no curso da doença por HIV e estudos



in vitro sugerem que HHV-6 é capaz de quebrar a latência de HIV, com
potencial para ajudar a catalisar a progressão de Infecção de HIV para
AIDS. ”

Em abril de 1986, o Dr. Knox declarou em uma entrevista ao New York
Native: “Estamos descobrindo infecção precoce do HHV-6 nos linfonodos;
este vírus está se replicando. Isso é inédito em qualquer outra infecção
oportunista, até mesmo tuberculose. ”140 Knox disse acreditar que o HIV
age como uma “ama de leite” para o HHV-6A.

Knox e Carrigan descobriram que todos os pacientes com AIDS tinham
replicação ativa do HHV-6A em todos os estágios da AIDS, desde o
diagnóstico até as autópsias, com muitos tendo contagens de células CD4 +
acima de 700. Com o HHV-6A, não havia nenhuma das perguntas
desconcertantes sobre como um retrovírus aparentemente benigno poderia
causar toda aquela carnificina. “Também é muito mais destrutivo. . . . Ele
mata muito bem e destrói tecidos muito bem. Pode infectar o cérebro, os
pulmões, os órgãos linfóides e a medula óssea. ” Quando a entrevistadora
do New York Native Neenyah Ostrom perguntou a Knox: “O HHV-6A pode
fazer tudo o que o HIV pode fazer?” Knox deu esta resposta assustadora:
“No que diz respeito aos danos imunológicos? Oh, o HHV-6A faz isso com
muito mais eficiência do que o HIV. ”141 Citando dados de vários estudos
de diversos cientistas, Knox acrescentou: “Onde vimos HHV-6A em tecido,
vemos tecido morto. E onde você vê. . . HIV sozinho. . . você não vê tecido
morto. Você não vê órgãos destruídos e a formação de cicatrizes, e é isso
que você vê quando vê o HHV-6A. Encontramos substituição da arquitetura
normal dos linfonodos por tecido cicatricial. O HHV-6A o mata. Ele mata o
tecido do linfonodo. ”142

Knox repetiu a linguagem obrigatória de que o HHV-6 estava agindo em
conjunto com o HIV. Essa linguagem a preservaria do suicídio financeiro e
de reputação. “Eu acho que eles são uma equipe. E, quando os dois estão
presentes, eles induzem a produção de mais um do outro. É um
relacionamento que melhora mutuamente. Achamos que, se você pudesse
interromper, limitar ou suprimir a infecção pelo HHV-6A, os níveis de HIV
cairiam tremendamente e o HIV se tornaria apenas uma infecção viral
crônica. . . . Não temos nenhuma evidência, olhando no tecido, de que o
HIV seja responsável por qualquer destruição. E, se você pensar sobre isso,
o HIV infecta pacientes por anos - uma década ou mais - sem progredir para



AIDS. Quando você olha em seus tecidos, você tem que perguntar como
você pode ter uma infecção viral de longo prazo e não ter nenhum dano?
”143

O NIH cortou rapidamente o financiamento para Knox e para qualquer
outra pessoa que quisesse pesquisar o HHV-6. Quando Neenyah Ostrom
perguntou: “Por que você não consegue mais financiamento para esta
pesquisa?” Knox respondeu: “Bem, não sei se você está rastreando os tipos
de exposições que a revista Science e outras publicaram, de que 80% do
dinheiro da pesquisa da AIDS está retido nos programas do governo federal
para a pesquisa da AIDS. Eu acho que a ciência é muito inata. E eu acho
que tem havido uma resistência real em considerar hipóteses ou direções de
pesquisas sobre AIDS que não estão olhando especificamente para o HIV, e
esse é o problema básico. Nossos próprios estudos foram recebidos com
entusiasmo, mas o financiamento não acompanhou. E isso é financiamento
por meio de agências federais, como o NIH. ”144

Naquele verão, o pesquisador italiano Dario Diluca publicou suas
descobertas no Journal of Clinical Microbiology, relatando o HHV-6 nos
nódulos linfáticos de 22% dos pacientes com Síndrome de Fadiga Crônica e
apenas 4% das pessoas saudáveis. Essa pesquisa levantou a possibilidade de
que a AIDS, que afeta homens gays, seja a mesma doença que a SFC, que
se espalhou em heterossexuais e praticamente se equiparou à AIDS no
início dos anos 1980.145

Pesquisas de grupos de pacientes com SFC em trinta e cinco estados
mostram um aumento exponencial nos casos produzidos a cada ano desde a
década de 1970. Essa curiosa relação temporal e de produção de casos com
a epidemia de AIDS levou muitos pesquisadores a caracterizar o SFC como
um epifenômeno da AIDS. A descoberta de Gallo e as revelações de Knox
sugeriram que o novo herpesvírus humano HHV-6 pode ser um co-fator
causador crítico compartilhado tanto pela AIDS quanto pela SFC. Em junho
de 1989, o pioneiro da pesquisa do CFS, Dr. Paul Cheney, PhD, MD,
testemunhou perante o Congresso que o CFS pode ter uma relação com a
epidemia de AIDS.146 Em janeiro de 1993, seis meses após a conferência
de Amsterdã, o Dr. Anthony Komaroff da Universidade de Harvard e seus
colegas publicaram um estudo que mostrou que lesões cerebrais se
desenvolveram em pacientes com SFC que tinham o Vírus do Herpes
Humano-6 ativo em seus corpos.147



Essas revelações só poderiam ter aterrorizado Tony Fauci. Desde a reunião
de Amsterdã em 1992, o Dr. Fauci vinha insistindo que a SFC era uma
doença psicossomática. A sugestão de que poderia estar relacionado à AIDS
ameaçava todo o paradigma do HIV.

Em seu artigo de 1988 sobre “células assassinas naturais”, Lusso e Gallo
revelaram discretamente que descobriram que o HHV-6 estava infectando e
matando células NK em pacientes com AIDS e CFS. “Eles identificaram o
problema em ambos os grupos de pacientes”, disse Knox, “então faz sentido
que o HHV-6A também seja um problema na Síndrome de Fadiga
Crônica”.148 Quando Gallo e Lusso conduziram um estudo tratando
metade de seus pacientes com AIDS com aciclovir - um remédio contra
herpes - e a outra metade com AZT sozinho, eles encontraram um
prolongamento significativo da vida nos pacientes que tinham AZT e
aciclovir, em oposição ao AZT sozinho.149

Disse Knox: “Em testes de laboratório, o HHV-6A é sensível ao aciclovir.
Portanto, também temos uma curiosidade. Quer dizer, isso seria muito bom,
porque certamente o aciclovir tem menos toxicidade do que [AZT], e se
você está falando sobre o tratamento de pessoas saudáveis em um ensaio
clínico, está procurando algo que as pessoas possam tomar por via oral.
”150

Esses tipos de descobertas ameaçaram descarrilar e desacreditar todo o
paradigma do HIV / AIDS de Anthony Fauci. Quais seriam, afinal, as
implicações se um remédio suave e não patenteado como o aciclovir
pudesse tratar a AIDS com segurança de maneira mais eficaz do que a cara
farmacopeia de venenos letais da quimioterapia do Dr. Fauci? Ele sufocou
qualquer financiamento adicional para a pesquisa do HHV6, apesar da
descoberta potencialmente salvadora de Knox sobre a eficácia do aciclovir
contra a AIDS.

Micoplasma

O Dr. Shyh-Ching Lo, o pesquisador-chefe encarregado dos programas de
AIDS do Instituto de Patologia das Forças Armadas, foi um dos muitos
pesquisadores perplexos com a afirmação não convencional de Anthony
Fauci de que os anticorpos - até então o sinal de uma resposta imune
robusta - deveriam, exclusivamente com HIV, em vez disso, ser o sinal de



morte iminente. Essa foi uma ponte longe demais para o Dr. Lo: ele
assumiu a posição convencional de que a presença de anticorpos contra o
HIV - longe de ser um sinal de condenação - é a prova de que o corpo lidou
com o vírus com sucesso.

“Não há uma boa explicação para o porquê e como o vírus rompe a
proteção do anticorpo”, reclamou o Dr. Lo.151 , 152 “Não estou dizendo
que o HIV não desempenha nenhum papel na AIDS - os dados mostram
uma correlação clara com a doença.” Ele recitou a isenção de
responsabilidade obrigatória: “Mas a AIDS é muito mais complicada do
que o HIV”.

Em 1986, o Dr. Lo anunciou que havia detectado um organismo até então
desconhecido em células retiradas de pacientes com AIDS. O Dr. Lo disse
acreditar que o novo organismo, uma criatura semelhante a uma bactéria
conhecida como micoplasma, funcionou com o HIV para causar a AIDS. O
Dr. Lo não conseguiu encontrar o organismo em nenhum indivíduo
saudável. Quando ele injetou seu micoplasma em quatro macacos de folhas
prateadas, três rapidamente desenvolveram febres baixas. Todos os quatro
perderam peso e morreram entre sete e nove meses de infecção.153 Durante
a autópsia, o Dr. Lo encontrou micoplasma em seus cérebros, fígados e
baços. Isso não acontece com o HIV.

Dr. Lo também encontrou o micoplasma, apelidado de micoplasma
incógnito, 154 no tecido danificado de seis seres humanos HIV-negativos -
talvez sofredores de SFC - que morreram com o sistema imunológico
suprimido após sofrer de sintomas suspeitos de AIDS.

Por quase três anos, a medicina tradicional e a mídia cativa e científica
ignoraram obedientemente a pesquisa do Dr. Lo. Uma dúzia de periódicos
científicos recusou os estudos de Shyh-Ching Lo para publicação antes que
o Journal of Tropical Medicine concordasse em publicar suas
descobertas.155 Apesar de suas credenciais impressionantes e de seu
prestigioso posto como cientista militar de ponta, as tentativas do Dr. Lo
para encontrar financiamento falharam. A pesquisa do Dr. Lo representou
um aborrecimento único para o Dr. Fauci. Por ser um médico militar
renomado com seu próprio laboratório, não poderia ser facilmente
dispensado, intimidado ou defundido.



Então, em dezembro de 1989, o Dr. Fauci optou por enfrentar essa ameaça
militar com um ataque frontal direto. O NIAID despachou uma dúzia dos
especialistas mais céticos do Dr. Fauci para investigar os dados do Dr.
Lo.156 , 157 O Dr. Fauci levou seus principais especialistas em AIDS e
outras doenças infecciosas para San Antonio, Texas, para o confronto, na
expectativa de obliterar o Dr. Lo e desacreditar sua teoria. Os membros do
painel do Dr. Fauci questionaram o Dr. Lo impiedosamente por três dias
antes de se render à conclusão de que o Dr. Lo havia feito uma descoberta
importante.

“A documentação era absolutamente sólida”, disse Joseph Tully, chefe dos
programas de micoplasma do NIAID.158 , 159 Os participantes recém-
convertidos do NIAID recomendaram formalmente um estudo mais
aprofundado da ligação entre o micoplasma e a AIDS, e experimentos com
drogas que poderiam matar o novo micróbio.

Essa recomendação aparentemente desagradou ao Dr. Fauci. “Não fomos
puxados para os programas de AIDS de nenhuma maneira real”, queixou-se
Tully em 1990. Trinta e cinco anos após o anúncio inicial do Dr. Lo, o
NIAID ainda não financiou nenhuma pesquisa sobre a hipótese de
micoplasma do Dr. Lo.

Na conferência de AIDS de junho de 1990 em São Francisco, Luc
Montagnier fez seu anúncio tectônico de que “O vírus HIV é inofensivo e
passivo, um vírus benigno”.160 , 161 Ele acrescentou que descobriu que o
HIV só se torna perigoso na presença de um segundo organismo. Ele
descreveu um minúsculo inseto semelhante a uma bactéria chamado
micoplasma. Seu laboratório demonstrou que em cultura com seu novo
micoplasma, o HIV se torna um assassino cruel. Montagnier declarou que
agora acredita que o HIV é um “vírus pacífico” que só se torna letal quando
combinado com o micoplasma infertans.

Enquanto Montagnier falava, o Dr. Shyh-Ching Lo sentou-se na platéia, se
deleitando com sua vingança. O novo e importante aliado do Dr. Lo,
Montagnier, o ganhador do Nobel da AIDS, descobriu independentemente o
mesmo micoplasma e concluiu, como Lo, que era a causa primária do
colapso do sistema imunológico conhecido como AIDS. Os dois não
compartilharam seus dados. Separadamente, eles fizeram a mesma
descoberta surpreendente com quatro meses de intervalo.



Em abril daquele ano, Montagnier publicou suas descobertas na Research in
Virology, relatando que o HIV e o patógeno microscópico reagem juntos,
fazendo com que as células do corpo explodam.162 Ainda mais
emocionante, ele descobriu que em seus tubos de ensaio, a tetraciclina
interrompeu a destruição do micoplasma inteiramente em seu caminho. As
descobertas de Montagnier tiveram implicações transformadoras para o
tratamento da AIDS. Eles sugeriram que a AIDS poderia ser tratada com
eficácia e demolida com antibióticos comuns expirados, em vez de
preparações de quimioterapia mortais e caras.

Na conferência de São Francisco, a Dra. Lo foi quase a única pessoa na sala
que estava animada. Das doze mil pessoas que compareceram à
conferência, apenas duzentas compareceram à palestra de Montagnier, e
quase metade delas saiu antes que ele terminasse.163 , 164
Caracteristicamente, o estabelecimento internacional de pesquisa e
desenvolvimento multibilionário optou por ignorar sua descoberta.

Peter Duesberg: “Havia Montagnier, o Jesus do HIV, e eles o expulsaram do
templo.”165 , 166

“Quem eram essas pessoas tão mais sábias, tão mais espertas do que Luc
Montagnier?” pergunta Harry Rubin, reitor da retrovirologia americana.
“Ele se tornou um fora da lei assim que começou a dizer que o HIV pode
não ser a única causa da AIDS.167 , 168

Quando solicitado para uma entrevista sobre o trabalho do Dr. Lo, o diretor
do NIAID, Anthony Fauci, disse através da porta-voz Mary Jane Walker
que ele “não falará sobre micoplasma ou qualquer outro cofator da
AIDS”.169 , 170

Em uma entrevista para um filme com Brent Leung em 2006, Tony Fauci
disse: “Os cofatores não são necessários. Os dados que indicam que
qualquer tipo diferente de infecção como micoplasma ou algo assim é um
cofator necessário, acredito que essas teorias foram desmascaradas. ”171
Como de costume, o Dr. Fauci nunca citou o estudo que desmascarou o
trabalho do principal pesquisador militar da AIDS nos Estados Unidos, ou
do ganhador do Nobel que descobriu o HIV.

Trinta e quatro anos depois, com mais de meio trilhão de dólares gastos em
pesquisas sobre a AIDS, 172 O Dr. Fauci não orçou um dólar para estudar o



papel do micoplasma de Lo e Montagnier ou do vírus HHV-6 de Gallo e
Knox na etiologia da AIDS. Entre 1981 e 2020, os contribuintes dos EUA
sozinhos desembolsaram US $ 640 bilhões para pesquisas sobre AIDS 173 ,

174 concentrou-se quase exclusivamente no desenvolvimento de drogas
para abordar a hipótese incompleta do Dr. Fauci sobre o HIV. No entanto, a
lista crescente de medicamentos não estendeu de forma comprovada a vida
de um único paciente, e a cura para a AIDS ainda não está à vista.175

“No minuto em que alguém sugere que a ortodoxia pode estar errada, o
sistema começa a chamá-lo de louco ou charlatão”, continuou Rubin. “Uma
semana você é um grande cientista; na próxima semana, você é um idiota.
A ciência se tornou a nova igreja da América e está fechando todo espaço
para dissensões criativas e produtivas ”.176 , 177

Depois de sugerir na mídia impressa, dois anos antes, que o HIV poderia
precisar de um co-cofator para causar a AIDS, Gallo apagou. Gallo hoje se
recusa a discutir o assunto. O normalmente loquaz e combativo Gallo
recusou meu pedido para falar sobre o HHV6.

AIDS e Medo

Em um universo racional, ou em uma democracia em funcionamento, os
combatentes enfrentariam a incendiária disputa do HIV / AIDS em um
debate público aberto na literatura científica entre os cientistas mais
estabelecidos e os dissidentes mais bem credenciados. Mas na tecnocracia
autoritária de Tony Fauci, a cabala médica dominante se recusa a permitir
esse tipo de diálogo. Como os padres da Inquisição, o alto clero do HIV
obstinadamente resistem à possibilidade de estarem errados. Desde o início,
a religião do HIV / AIDS viu sua sobrevivência no absolutismo moral, na
discriminação direta e na supressão implacável da dúvida.

O Dr. Harvey Bialy argumenta que a principal preocupação do
estabelecimento médico não é a saúde pública, mas sua própria reputação e
privilégios. “As comunidades científica e médica têm muito a perder. Não é
exagero afirmar que, quando a hipótese do HIV / AIDS for finalmente
reconhecida como errada, toda a instituição científica perderá a confiança
do público, e a própria ciência passará por mudanças fundamentais,
profundas e duradouras. A comunidade científica arriscou sua credibilidade
por manter a teoria do HIV por tanto tempo. É por isso que duvidar da



hipótese do HIV agora equivale a duvidar da própria ciência, e é por isso
que os dissidentes enfrentam a excomunhão. ”

Como Kary Mullis diz em seu livro Dancing Naked in the Mind Field, “O
que as pessoas chamam de ciência hoje é provavelmente muito semelhante
ao que era chamado de ciência em 1634. Galileu foi instruído a retratar suas
crenças ou ser excomungado. As pessoas que se recusam a aceitar os
mandamentos do estabelecimento da AIDS ouvem basicamente a mesma
coisa ”.178

A natureza quase religiosa do debate é evidente na moralização repugnante
e piedosa expressa em relação a Duesberg por um cientista não identificado
de Berkeley, entrevistado por Celia Farber para seu livro de 2006, Serious
Advse Events: An Uncensored History of AIDS: “Ele fez isso consigo
mesmo , você sabe. Veja, ele não desistiria de uma ideia. Ele atacou com
um martelo. Ele pode estar 3.000 por cento certo, mas incomodou muita
gente. . . . Ninguém acreditou nele porque o que ele estava fazendo era
anular opiniões geralmente sustentadas. Eles se sentiram traídos. . . . Você
não pode simplesmente se levantar e dizer que todo mundo está errado.
”179

Em seu livro, Science Sold Out: Does HIV Really Cause AIDS ?, Rebecca
Culshaw escreve: “A persistência desta teoria intelectualmente falida na
mente do público pode ser atribuída inteiramente à campanha de medo,
discriminação e terror que foi travada agressivamente por um poderoso
grupo de pessoas cuja única motivação era e é o controle do
comportamento. Sim, o dinheiro e os vastos interesses da indústria
farmacêutica e dos cientistas financiados pelo governo são importantes, mas
as sementes da hipótese do HIV / AIDS estão plantadas com medo. Se o
medo acabasse, o mito acabaria. ”180
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Durante as quase quatro décadas desde que o Dr. Anthony Fauci assumiu as
rédeas da agência, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas
(NIAID) frequentemente tratou as crianças mais vulneráveis da América
como danos colaterais na busca obstinada de seu diretor por soluções
farmacológicas lucrativas para o declínio constante saúde pública. O
caminho incompleto e corrupto do AZT para a aprovação regulatória em
1988 abriu caminho para um boom multibilionário em novos medicamentos
para o HIV, e o Dr. Fauci deu ampla margem de manobra aos seus parceiros
farmacêuticos e seus PIs para conduzir experimentos humanos antiéticos
que expuseram crianças e adultos a compostos tóxicos.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) dos Estados Unidos
e sua agência predecessora, o Serviço de Saúde Pública, já tinham uma
longa história de experimentos moralmente repugnantes sobre assuntos
vulneráveis, incluindo condenados presos, adultos institucionalizados com
deficiência intelectual e crianças órfãs em buracos do inferno como
Willowbrook de Staten Island e a Escola Fernald em Waltham,
Massachusetts. Em 1973, o Dr. Stanley Plotkin escreveu uma carta ao New
England Journal of Medicine na qual justificava seus experimentos em
crianças vulneráveis com deficiência intelectual, dizendo que são humanos
na forma, mas não no potencial social.1 Esse tipo de preconceito em nada
prejudicou sua elevada reputação entre os colegas. Os vacinologistas
consideram o prêmio anual Stanley Plotkin o Prêmio Nobel de vacinologia.
Em 2019, o British Medical Journal chamou Plotkin de o padrinho das
vacinas.2 Esses Mengeles, médicos americanos caseiros, na maioria das
vezes visavam os índios e negros americanos empobrecidos na África, no
Caribe e nos Estados Unidos como seus ratos de laboratório. Estou
orgulhoso de que meu tio, o senador Edward Kennedy, desempenhou um
papel fundamental no fim do experimento de sífilis Tuskegee de quarenta
anos do governo (iniciado em 1932), outro notório ataque de pesquisa
médica a uma população vulnerável, quando soube disso em 1972 por um
Denunciante do CDC.3

Os reguladores do governo e seus parceiros da indústria farmacêutica
frequentemente combinavam a discriminação racial com o abuso infantil
nas campanhas de desenvolvimento de drogas e vacinas do HHS. Durante
os experimentos governamentais / industriais de vacinas contra a
poliomielite das décadas de 1950 a 1960, vacinologistas dos EUA como



Hilary Koprowski e Stanley Plotkin trabalharam com as autoridades
coloniais belgas no Congo para recrutar milhões de crianças negras
voluntárias para dezenas de ensaios em massa com vacinas experimentais
que talvez fossem considerados muito arriscados para testar em crianças
brancas. Ainda em 1989, o CDC conduziu experimentos letais com uma
vacina perigosa contra o sarampo em crianças negras nos Camarões, Haiti e
centro-sul de Los Angeles, matando dezenas de meninas antes de
interromper o programa.4 O CDC não disse aos “voluntários” que eles
estavam participando de um experimento. Em 2014, outro denunciante do
CDC, o cientista sênior de segurança de vacinas da agência, Dr. William
Thompson, revelou que os principais funcionários do CDC o forçaram e a
quatro outros pesquisadores seniores a mentir para o público e destruir
dados que mostravam lesões desproporcionais da vacina - incluindo 340 por
cento risco elevado de autismo - em bebês negros do sexo masculino que
receberam a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (MMR) dentro do
prazo.5 Portanto, era natural que o Dr. Fauci e seus parceiros da Pharma
empregassem filhos adotivos negros e hispânicos para tratamentos cruéis e
bárbaros em seus esforços para desenvolver seus antivirais de segunda
geração e vacinas quiméricas contra o HIV que forneceram os primeiros
passos para sua carreira.

Em 1989, o Dr. Fauci recusou a oferta do presidente George HW Bush de se
tornar diretor do NIH, explicando: “Eu estava treinando para a epidemia de
AIDS antes mesmo de ela acontecer. Estar envolvido com isso tem sido a
minha paixão e o trabalho da minha vida. ”6 , 7 A objeção filantrópica do
Dr. Fauci pode ter sido hipócrita. A essa altura, seu poder como diretor do
NIAID ofuscava a autoridade de seu chefe nominal no NIH. Suas primeiras
maquinações bem-sucedidas durante o boom das drogas para a AIDS
renderam ao NIAID um enorme orçamento discricionário e influência
global sobre a pesquisa científica e a política de saúde internacional,
incluindo o controle de fato sobre suas agências irmãs HHS, FDA e CDC.
A diretoria do NIAID também ofereceu oportunidades estonteantes de
publicidade e parcerias lucrativas com empresas farmacêuticas, à medida
que o NIAID se tornou a incubadora e colaboradora principal da Pharma no
desenvolvimento e promoção de novos medicamentos. O especialista em
manipulação de biocontenção e instrutor Sean Kaufman, que projetou e
construiu laboratórios de nível de biossegurança (BSL) para o NIAID em



meados da década de 2000, é um admirador de longa data do Dr. Fauci e
treinou centenas de funcionários do BSL em protocolos de segurança para o
NIAID. Kaufman me disse: “Todo mundo sabe que o Dr. Fauci comanda
todo o show no HHS. Todos os outros chefes de agência são figuras de
proa. Tony Fauci puxa todos os cordões. ”

Jonathan Fishbein, MD, que atuou como chefe do Escritório de Política em
Operações de Pesquisa Clínica da Divisão de AIDS (DAIDS) de 2003 a
2005, me disse que a influência em expansão de Fauci parecia eclipsar a de
seu chefe, o Diretor do NIH, Dr. Elias Zerhouni: “Quando Zerhouni poderia
ter seguido o caminho certo e corrigido a má conduta que expus na Divisão
de AIDS, ele optou por não se envolver. Fauci é um mestre em promover a
si mesmo e a seu instituto e alavancou a AIDS para gerar grandes verbas do
Congresso para o NIH. Quem o teria enfrentado? Certamente não Zerhouni
ou seus sucessores! O dinheiro do NIAID é distribuído pelas principais
instituições médicas dos Estados Unidos e, por esse motivo, ele exerce
enorme influência na comunidade médica. ”

A colaboração corrupta do Dr. Fauci com empresas farmacêuticas que
rendeu a escandalosa aprovação do AZT pelo NIAID em 1987 consolidou
sua relação simbiótica com os PIs Pharma e reduziu os padrões do NIAID
para aprovações de produtos. Seu relacionamento com seus PIs e seus
patrocinadores da Pharma gerou uma cascata de oportunidades pessoais
benéficas, e o Dr. Fauci rapidamente aprendeu a ignorar os excessos da
Pharma. A Lei Bayh – Dole de 1980 8 permitiu que o NIAID - e o Dr. Fauci
pessoalmente - registrasse patentes para centenas de novos medicamentos
que seus IPs financiados pela agência estavam incubando e, em seguida,
licenciasse esses medicamentos para empresas farmacêuticas e coletasse
royalties sobre suas vendas. A empresa de desenvolvimento de
medicamentos do NIAID eclipsou rapidamente a função regulatória do
HHS. Milhões de dólares começaram a fluir dos royalties dos
medicamentos para o NIH e para o pessoal de alto nível do NIAID,
incluindo o Dr. Fauci - confundindo ainda mais as fronteiras entre a saúde
pública e os lucros da indústria farmacêutica.

De acordo com uma denúncia da Associated Press, “Ao todo, 916 atuais e
ex-pesquisadores do NIH estão recebendo pagamentos de royalties por
drogas e outras invenções que desenvolveram enquanto trabalhavam para o
governo.”9 Essa investigação concluiu que cientistas e administradores do



National Institutes of Health flagrantemente desrespeitam os requisitos
éticos e legais de divulgação financeira.

Os conflitos financeiros com empresas farmacêuticas rapidamente se
tornaram a característica definidora do estilo de governança do Dr. Fauci. Já
em 1992, uma investigação do Inspetor Geral do Departamento de Saúde e
Serviços Humanos concluiu que o NIAID falhou em policiar os conflitos de
interesse de seus PIs em um ensaio clínico de vacina.10

Todo aquele dinheiro novo do NIH e do NIAID transformou os testes
clínicos em uma indústria vasta e em expansão. A sobrevivente do
Holocausto Vera Sharav passou sua longa carreira investigando
experimentos humanos abusivos pelo NIAID e outras agências. Sharav me
disse: “Começando por volta de 1990, os testes clínicos se tornaram o
centro de lucro para a comunidade médica. O setor de seguros e os planos
de saúde estavam pressionando os médicos de modo que se tornou difícil
ganhar muito dinheiro praticando a medicina. Os médicos mais ambiciosos
abandonaram o atendimento ao paciente e se voltaram para os ensaios
clínicos. Todos os envolvidos estavam ganhando dinheiro, exceto os
sujeitos dos experimentos humanos. No centro de tudo estava o NIH e o
NIAID. Enquanto as pessoas não estavam prestando atenção, a agência
silenciosamente tornou-se parceira da indústria ”.

A ética da indústria farmacêutica rapidamente permeou e corrompeu a
cultura do NIAID. A agência rotineiramente esquecido e muitas vezes
sancionado e envolvido na manipulação de rotina da ciência para provar a
eficácia de drogas perigosas e ineficazes. A indiferença insensível ao
sofrimento e às mortes entre os voluntários dos ensaios clínicos tornou-se
uma característica do modus operandi do NIAID.

De acordo com a investigação da AP, os cientistas do NIH que violam os
requisitos éticos e legais e usam táticas de recrutamento dissimuladas
representam uma ameaça muito real e atual à segurança pública: “centenas,
talvez milhares, de pacientes em experimentos do NIH tomaram decisões
para participar de experimentos que muitas vezes carregam riscos sem
conhecimento total sobre os interesses financeiros dos pesquisadores. ”

Em 2004, o jornalista investigativo Liam Scheff narrou os experimentos
secretos do Dr. Fauci em centenas de crianças adotivas HIV-positivas no



Incarnation Childrens Center (ICC) na cidade de Nova York e em várias
instalações irmãs em Nova York e seis outros estados entre 1988 e 2002. 11
Esses experimentos foram o núcleo do esforço de definição de carreira do
Dr. Fauci para desenvolver uma segunda geração de drogas lucrativas
contra a AIDS como um bis para o AZT.12

Scheff descreveu como o NIAID do Dr. Fauci e seus parceiros da Big
Pharma transformaram crianças adotivas negras e hispânicas em ratos de
laboratório, submetendo-as a tortura e abuso em um desfile sombrio de
estudos não supervisionados de drogas e vacinas: “Este antigo convento
abriga um estábulo giratório de crianças que foram removidos de suas
próprias casas pela Agência de Serviços à Criança [ACS]. Essas crianças
são negras, hispânicas e pobres. Muitas de suas mães tinham histórico de
abuso de drogas e morreram. Uma vez admitidas no ICC, as crianças se
tornam sujeitos de testes de drogas patrocinados pela [Dr. Anthony Faucis]
NIAID (Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, uma divisão
do NIH), NICHD (Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento
Humano) em conjunto com algumas das maiores empresas farmacêuticas
do mundo - GlaxoSmithKline, Pfizer, Genentech, Chiron / Biocine e outros.
”13

Os parceiros farmacêuticos do NIAID remuneraram o Incarnation Childrens
Center (ICC) pelo fornecimento de crianças para os testes. Como de
costume, o Dr. Fauci equipou o conselho de supervisão de segurança com
seus PIs leais, principalmente o Dr. Stephen Nicholas, um pesquisador de
medicamentos para a AIDS generosamente financiado pelo NIAID.
“Stephen Nicholas não foi apenas diretor do ICC até 2002; ele também
participou simultaneamente do Painel Consultivo Médico Pediátrico, que
deveria supervisionar os testes - o que significa um sério conflito de
interesses ”, critica Vera Sharav, presidente da Alliance for Human
Research Protection (AHRP), uma organização vigilante da indústria
médica.14

Scheff continuou: “Os medicamentos administrados às crianças são tóxicos
- são conhecidos por causar mutação genética, falência de órgãos, morte da
medula óssea, deformações corporais, danos cerebrais e doenças fatais da
pele.15



“Se as crianças recusam as drogas, são reprimidas e alimentadas à força. Se
as crianças continuarem resistindo, elas serão levadas ao hospital
Presbiteriano de Columbia, onde um cirurgião coloca um tubo plástico em
sua parede abdominal até o estômago. A partir de então, as drogas são
injetadas diretamente no intestino.16

“Em 2003, duas crianças, com idades entre seis e doze anos, tiveram
derrames debilitantes devido à toxicidade das drogas. O menino de seis
anos ficou cego. Ambos morreram logo depois. Outro adolescente de
quatorze anos morreu recentemente. Um menino de oito anos passou por
duas cirurgias plásticas para remover caroços grandes e gordurosos
induzidos por drogas de seu pescoço. ”17

“Isso não é ficção científica. Esta é a pesquisa da AIDS. ”18

Até mesmo as crianças adotivas que sobreviveram aos experimentos de
Fauci relataram efeitos colaterais terríveis, que vão desde surtos de pele e
urticária, náuseas e vômitos até quedas acentuadas na resposta imunológica
e febres - todas as reações adversas comuns associadas aos medicamentos
que ele pretendia desenvolver.

Durante um de seus testes envolvendo a droga Dapsona, pelo menos dez
crianças morreram. Uma investigação da Associated Press de maio de 2005
relatou que essas “crianças morreram de várias causas, incluindo quatro de
envenenamento do sangue”. Os pesquisadores reclamaram que não foram
capazes de determinar uma dosagem segura e útil. Seu jogo de adivinhação
custou a vida daquelas crianças.19

“Uma descoberta inesperada em nosso estudo”, os pesquisadores
observaram impiedosamente, “foi que a mortalidade geral durante o
recebimento do medicamento do estudo foi significativamente maior no
grupo de dapsona diária”. Os pesquisadores do NIAID encararam as mortes
como um mistério: “Esta descoberta permanece inexplicada”.20

Vera Sharav passou anos investigando as câmaras de tortura do Dr. Fauci
como parte de sua missão ao longo da vida para acabar com a
experimentação médica cruel em crianças. Sharav me disse: “Fauci apenas
escovou todos aqueles bebês mortos para debaixo do tapete. Eles foram um
dano colateral em suas ambições de carreira. Eles eram crianças
descartáveis. ” Sharav disse que pelo menos oitenta crianças morreram no



campo de concentração do Dr. Fauci em Manhattan e acusou o NIAID e
seus parceiros de descartar os restos mortais das crianças em valas comuns.

Documentário comovente da BBC de 2004, Guinea Pig Kids, 21 narra a
barbárie selvagem dos projetos científicos do Dr. Fauci da perspectiva das
crianças afetadas. Naquele ano, a BBC contratou a repórter investigativa
Celia Farber para conduzir uma pesquisa de campo para o filme, que expõe
o lado negro da debandada da Big Pharma para desenvolver novos remédios
lucrativos para a AIDS. “Eu encontrei a vala comum no cemitério Gate of
Heaven em Hawthorne, Nova York”, ela me disse. "Eu mal podia acreditar
no que via... Era um poço muito grande com AstroTurf jogado sobre ele,
que você poderia realmente levantar. Embaixo dele, podiam-se ver dezenas
de caixões de madeira simples, empilhados ao acaso. Pode ter havido 100
deles. Aprendi que havia mais de um corpo de criança em cada um. Ao
redor da cova havia um semicírculo de várias grandes lápides nas quais
mais de mil nomes de crianças haviam sido gravados. Anotei todos os
nomes. Ainda estou me perguntando quem eram as outras crianças. Pelo
que eu sei, ninguém jamais fez essa pergunta assustadora ao Dr. Fauci.

“Lembro-me dos ursinhos de pelúcia e dos corações empilhados ao redor do
fosso e das moscas zumbindo ao redor. O trabalho de registrar todos aqueles
nomes demorava o dia todo. NIAID, Nova York e todos os PIs do hospital
estavam nos impedindo. Não pudemos obter nenhuma estimativa precisa do
número de crianças que morreram nos experimentos do NIAID, ou quem
eram. Fui verificar os nomes das lápides com os atestados de óbito do
Departamento de Saúde de Nova York, o que você ainda podia fazer
naquela época. A BBC queria combinar esses caixões com os nomes de
crianças que sabidamente estiveram no ICC. Foi um projeto muito lento e
bizantino com tremenda resistência institucional, mas encontramos alguns
nomes. Aprendemos a história de um pai que saiu da prisão em busca do
filho. Disseram-lhe que seu filho morrera de AIDS no ICC e não havia
registros médicos, pois todos haviam sido perdidos em um incêndio. Ele
ficou arrasado. Essa história foi publicada no NY Post, acredite ou não.
Mas, um após o outro, todos os meios de comunicação que tocaram nesta
história ficaram com medo. Mesmo assim, o cartel médico tinha o poder de
matar esse tipo de história. O Dr. Fauci construiu sua carreira com base
nessa atitude. Ninguém sequer lhe faz uma pergunta complementar. A
narrativa do NIAID, naquela época, era que essas crianças estavam entre os



condenados porque tinham AIDS, então, supostamente, todas iriam morrer
de qualquer maneira. Quando as pessoas morriam, em grande número,
mortes horríveis, os pesquisadores médicos do NIAID chamavam isso de
lições aprendidas ”.

Dois anos depois, Farber seguiria a trilha de vítimas infantis deixada pelo
braço de AIDS do Dr. Fauci, DAIDS, em Uganda, expondo o padrão de
abuso de mães e crianças africanas.

Depois que o documentário da BBC foi ao ar, o repórter da AP John
Solomon fez seus próprios esforços para calcular o número de crianças que
morreram nas experiências de drogas contra a AIDS do Dr. Fauci. A
investigação AP de Solomon em maio de 2005 revelou que pelo menos 465
crianças adotadas em NYC foram incluídas nos testes do NIAID e que a
agência do Dr. Fauci forneceu defensor a menos de um terço (142) dessas
crianças - a proteção mínima legalmente obrigatória.22

Uma carta de março de 2004 de Vera Sharav para o Dr. David Horowitz,
diretor do Escritório de Conformidade da FDA, acusou os testes de drogas
para HIV do Dr. Fauci de inúmeras violações da lei federal, incluindo a
falha do NIAID em proteger os direitos e a segurança de crianças adotivas,
particularmente durante o perigosas fases da Fase I em que as empresas
farmacêuticas determinam os efeitos da toxicidade explorando os níveis
máximos de tolerância.23 Sharav acusou a equipe do Dr. Fauci de falhar
ilegalmente em fornecer tutores independentes aos guardas estaduais e
órfãos para representar seus interesses e proteger seus direitos durante
experimentos brutais, perigosos e muitas vezes dolorosamente dolorosos.

A investigação da FDA de 2004 sobre a divisão de pesquisa da AIDS do Dr.
Fauci instou o chefe do NIH a insistir em um melhor gerenciamento do
NIAID. “A gestão geral desta Divisão requer uma revisão cuidadosa”, disse
o relatório.24 Uma audiência no Congresso em maio de 2005 também
concluiu que os experimentos do NIAID violaram estatutos federais.25

Em depoimento perante o Congresso, o NIAID e seu parceiro local -
Administração de Serviços Infantis da Cidade de Nova York (ACS) -
procuraram justificar as práticas de pesquisa antiéticas, alegando que
estavam fornecendo tratamentos de primeira classe e de ponta para crianças



infectadas com HIV que poderiam de outra forma não pagar medicamentos
caros.26

No entanto, a investigação do AHRP revelou que muitas das crianças
NIAID submetidas aos experimentos do Dr. Fauci eram perfeitamente
saudáveis e podem nem mesmo estar infectadas com o HIV.27 Essas
investigações se concentraram em 36 dos julgamentos. Por razões óbvias,
os ensaios clínicos quase sempre ocorrem em ambientes hospitalares com
equipe médica treinada, médicos e enfermeiras presentes. No entanto, o
ICC era um estabelecimento não médico. A decisão de permitir
experimentos com drogas altamente tóxicas em um orfanato sem equipe
médica foi, por si só, um atordoante ato de negligência. Os eventos
subsequentes sugerem que a decisão foi deliberada, calculada para evitar
objeções científicas e éticas que poderiam ter colocado Pharma PIs em
conflito com profissionais médicos treinados. Publicamente, o NIAID
fingiu que permitiria às empresas farmacêuticas conduzir seus perigosos
experimentos de tolerância à dose apenas em crianças com AIDS terminal
e, portanto, com probabilidade de morrer de qualquer maneira. No entanto,
a AHRP descobriu que o NIAID estava silenciosamente permitindo que
seus parceiros Pharma experimentassem não apenas em crianças com
infecção por HIV confirmada em laboratório, mas também naquelas
presumivelmente infectadas. Em outras palavras, o NIAID não exigia
nenhuma prova de que essas crianças realmente tinham HIV. O AHRP
acusou o NIAID de expor crianças que poderiam nunca ter desenvolvido
AIDS a riscos letais e os horríveis efeitos adversos de drogas altamente
tóxicas para fins que não eram terapêuticos, mas puramente
experimentais.28

Em 8 de março de 2004, o NIH rejeitou uma solicitação do Freedom of
Information Act (FOIA) para os relatórios de eventos adversos dos
julgamentos do NIAID conduzidos no ICC, citando os “segredos
comerciais” e as isenções de “privacidade” da FOIA.29 AHRP então entrou
com uma queixa em 10 de março com o FDA e o Office of Human
Research Protections (OHRP), acusando o NIAID de privar crianças
adotadas de proteções federais legalmente exigidas contra riscos de
pesquisa. Duas investigações subsequentes validaram a reclamação do
AHRP.30 , 31



A investigação da AP de John Solomon finalmente trouxe os experimentos
do Dr. Fauci à proeminência nacional. A AP identificou pelo menos 48
experimentos de AIDS que o NIAID conduziu em crianças adotadas em
sete estados - principalmente em violação à exigência federal de que o
NIAID forneça um defensor a essas crianças. Além do estudo da Dapsona
que matou pelo menos dez crianças, o NIAID patrocinou outro estudo que
testou uma combinação de medicamentos antirretrovirais para adultos. A
AP relatou que das cinquenta e duas crianças no ensaio, houve vinte e seis
reações moderadas a graves - quase todas em bebês. Os efeitos colaterais
incluem erupção cutânea, febre e quedas perigosas nos glóbulos brancos
que combatem infecções.32

Vítimas na empresa de vacinas contra HIV

Desde o início, os experimentos do Dr. Fauci serviram à sua vã obsessão de
desenvolver uma vacina contra o HIV. (Apesar desses gastos de dezenas de
bilhões de dólares, ele falhou - por quarenta anos - em desenvolver uma
vacina contra o HIV que fosse segura ou eficaz para uso humano.) Os
registros médicos que o NIAID divulgou com relutância provaram que os
IPs do Dr. Fauci estavam testando suas vacinas perigosas em crianças de
um mês a dezoito anos de idade. O escritor da AP, John Solomon,
confirmou que, apesar dos requisitos contrários nos protocolos oficiais do
NIAID, o NIAID estava conscientemente permitindo que seus parceiros
Pharma violassem os protocolos de estudo escritos do NIAID ao conduzir
esses experimentos em crianças com e sem prova de infecção pelo HIV.33 ,

34

Por exemplo, relatórios publicados reconhecem que NIAID, Genentech e
Micro-Genesys co-patrocinaram um ensaio de vacina denominado ACTG #
218. O protocolo ACTG # 218 declara: “Os pacientes devem ter: Infecção
por HIV assintomática documentada” e a “Inscrição total esperada” era
setenta e dois. No entanto, um relatório interno reconhece que o NIAID
estava permitindo que as empresas violassem abertamente esses requisitos:
“125 crianças imunizadas provaram não estar infectadas com o HIV”.35
Outro relatório afirmou: “Um total de 126 crianças não foram
infectadas.”36 A análise final do NIAID reconheceu que o ACTG # 218
“não mostrou nenhum benefício clínico para os destinatários da vacina”.37



Outro ensaio de vacina de Fase I do HIV, ACTG # 230, testou duas vacinas
experimentais, uma da Genentech, outra da Chiron / Biocine. Desta vez, o
protocolo declarou abertamente: “Aceita Voluntários Saudáveis”.38 Como
Solomon descobriu, os sujeitos “voluntários” daquele experimento antiético
eram recém-nascidos com três dias ou menos.39 O NIAID randomizou
esses bebês para uma das três doses de vacina experimental contra o HIV
ou placebo. Esses relatórios validam as preocupações do AHRP de que o
Dr. Fauci fez experimentos em bebês e crianças que nunca estiveram em
risco de AIDS, e que ele os expôs a riscos mortais e desconfortos
agonizantes em uma droga especulativa e exercício de vacina que não
ofereceu absolutamente nenhum benefício potencial para eles.

O Dr. Fauci certamente estava ciente do perigo a que estava submetendo
seus valentes voluntários infantis. A maioria dos medicamentos que seus
IPs testaram nessas crianças foram previamente aprovados para adultos com
AIDS e continham avisos da caixa preta de efeitos colaterais
potencialmente letais: Aldesleucina, Dapsona, Didanosina, Lamivudina,
Nevirapina, Ritonavir, Estavudina e Zidovudina.40 , 41

Finalmente, mesmo nos casos em que as crianças estavam genuinamente
doentes, a pretensão do Dr. Fauci de que seus experimentos eram gestos de
compaixão para com os órfãos empobrecidos sempre foi uma farsa. A
alegação do NIAID de que seus experimentos eram a única oportunidade
para essas crianças receberem drogas “que salvam vidas” foi um canard
desde o início. A lei do estado de Nova York exige que os médicos
forneçam tratamento salva-vidas para distritos do estado, se necessário, para
fornecer tratamento off-label.

Além disso, as empresas farmacêuticas não elaboram principalmente
ensaios clínicos para beneficiar os indivíduos individualmente. Seu objetivo
é obter informações sobre segurança e eficácia que possam ser úteis para
pacientes subsequentes e lucrativas para seus resultados financeiros.
Finalmente, nem todos os indivíduos recebem a droga “mais promissora”
em um ensaio; alguns obtêm placebos.

O artigo de Liam Scheff de janeiro de 2004, “The House that AIDS Built”,
gerou uma controvérsia indignada na Internet, levando a New York Press a
publicar um artigo de seguimento de Scheff, “Inside Incarnation”.42 Vale a
pena ler as descrições detalhadas de Scheff, pelo menos para entender os



sacrifícios que o Dr. Fauci exigia de seus aventurosos bebês voluntários
pelo bem maior.

A crônica de Scheff sugere que o Dr. Fauci e seus PIs se aproveitaram
propositalmente do status do Centro Infantil da Encarnação como uma
instalação não médica. Os PIs tinham carta branca para se envolver em
condutas que médicos e enfermeiras profissionais experientes teriam
sinalizado como antiéticas e ilegais.

Quando as crianças se recusaram a tomar as drogas tóxicas, o NIAID e seus
parceiros Pharma fizeram um arranjo para implantar cirurgicamente tubos
de alimentação em seus estômagos para forçar a obediência. Scheff
escreveu: “Quando Mimi começou no ICC, os tubos eram usados com
pouca frequência. Mas quando as crianças ficaram mais velhas, muitas
começaram a recusar o medicamento, ela lembrou. Então eles começaram a
vir com os tubos cada vez mais. Crianças que recusavam muito ou
vomitavam muito, recebiam um tubo. Primeiro foi pelo nariz. Mas então foi
cada vez mais pelo estômago. Você veria uma certa criança recusando
repetidamente, e um dia eles voltaram do hospital da cirurgia, e eles tinham
um tubo saindo de seu estômago. Se você perguntasse por quê, os médicos
diriam que era para “conformidade” - o regime. Tenho que manter o regime
, disse Mimi. Essas eram as regras.43

Mimi descreve como as crianças sofreram - e como algumas morreram:

Uma menina, Shyanne, de seis anos - ela pediu adesão. Ela era a florzinha
mais delicada - linda, educada, cheia de vida. Sua família nunca lhe deu
remédios. Então, a Administração de Serviços para Crianças a trouxe para o
ICC. . . ela entrou e começou os remédios. E foram três meses, talvez três
meses. E ela teve um derrame. Ela não poderia. Ela era uma garota normal,
cantando, pulando, brincando. Então, puf, desmaiou. Oculto. Nós
estávamos apavorados. Então, em alguns meses, ela se foi - morta.44

Entre 1985 e 2005, o NIAID e seus parceiros Pharma recrutaram pelo
menos 532 bebês e crianças de um orfanato na cidade de Nova York como
sujeitos humanos de ensaios clínicos que testavam os medicamentos e
vacinas experimentais contra a AIDS do NIAID.45 O ICC e os centros de
pesquisa médica que conduziram os testes receberam pagamentos
substanciais para hospedar os experimentos, tanto do National Institutes of



Health quanto dos fabricantes dos medicamentos. Entre essas empresas
estavam Merck, Bristol Myers Squibb, Micro-Genesys, Biocine, Glaxo,
Wellcome e Pfizer.46

As investigações independentes subsequentes - pela Associated Press, 47
pelo Office of Human Research Protections, 48 e pelo Vera Institute of
Justice 49 —Confirmou que a maioria das crianças não tinha a proteção de
um defensor independente para dar ou recusar consentimento para
intervenções experimentais, e que quase todas eram crianças de cor:
predominantemente afro-americanos (64 por cento) e latinos (30 por cento),
sugerindo políticas discriminatórias consistente com a longa história de
racismo médico do HHS.

O Instituto Vera, contando principalmente com documentos da ACS da
cidade, confirmou oitenta mortes e que muitas outras crianças sofreram
danos graves: “Os arquivos de bem-estar infantil continham informações
que indicavam que algumas crianças experimentaram toxicidades graves,
ou efeitos colaterais, de medicamentos em teste, como redução do fígado
função ou anemia grave. Essas toxicidades foram consistentes com as
toxicidades descritas em artigos publicados sobre os ensaios ”.

“Fauci fez pouco caso de todas aquelas mortes”, lembra Vera Sharav. “A
melhor coisa que você poderia dizer sobre o Dr. Fauci é que ele não se
envolveu quando surgiram problemas em seu turno de gestão.”

A Associated Press relatou que o escopo dos experimentos do Dr. Fauci era
muito mais amplo, estendendo-se além de Nova York para pelo menos sete
estados. Entre eles: Illinois, Louisiana, Maryland, Nova York, Carolina do
Norte, Colorado e Texas. A AP relatou que mais de quatro dezenas de
estudos diferentes estavam envolvidos. Os filhos adotivos iam desde bebês
até o final da adolescência.

Investigação pelo Escritório Federal de Proteção à Pesquisa Humana
(OHRP)

Em 2006, após o relatório do jornalista John Solomon na AP, o OHRP
lançou sua própria investigação dos problemas no NIAID. Esse estudo
descobriu que a cultura tóxica do NIAID havia normalizado violações
crônicas da ciência de segurança de produtos. OHRP confirmou as
alegações do AHRP - que as empresas farmacêuticas, seus IPs e oficiais do



governo não conseguiram obter o consentimento adequado de um defensor
independente, não garantiram a seleção equitativa e não garantiram
salvaguardas para os filhos adotivos que são susceptíveis de ser vulnerável
à coerção ou influência indevida. ”50

Relatório do Instituto Vera

Em 2005, a Administração de Serviços Infantis de Nova York (ACS)
encomendou uma investigação de quatro anos ao Instituto Vera, a um custo
de US $ 3 milhões.51 O Instituto Vera publicou seu Relatório Anual em
2009. O Relatório investigou um período de vinte anos durante o qual os
experimentos NIAID do Dr. Fauci colocaram em risco crianças
predominantemente afro-americanas e latinas em orfanatos, submetendo-as
a experimentos de vacinas e drogas para a AIDS de Fase I e Fase II tóxicas
- principalmente sem o consentimento dos pais e sem a proteção de um
advogado independente.

Entre as descobertas do estudo Vera:

• Oitenta das 532 crianças que participaram de ensaios clínicos ou estudos
observacionais morreram enquanto estavam em um orfanato;

• 25 das crianças morreram enquanto participavam de um ensaio de
medicação;

• sessenta e quatro crianças participaram de trinta ensaios de medicamentos
que NÃO foram REVISADOS por um painel consultivo médico especial,
conforme exige a política da cidade;

• e vinte e uma crianças participaram de ensaios que o painel revisou, mas
NÃO RECOMENDARAM.

• (Em ambos os casos, treze das inscrições ocorreram antes de as crianças
serem colocadas em um orfanato.)

O diretor do Vera Institute, Timothy Ross, reclamou que o relatório
continha apenas uma parte das atrocidades do NIAID porque o NIAID
permitia que os hospitais negassem ao pessoal do Instituto o acesso aos
registros primários das crianças ou registros de ensaios clínicos, que os
culpados mantiveram selados sob o pretexto de confidencialidade . Estes
são os hospitais que conduzem os lucrativos ensaios clínicos para o NIAID



e Pharma supervisionados pelos IPs do Dr. Fauci. O NIAID basicamente
canaliza dezenas de milhões a centenas de milhões de dólares
especificamente para esses hospitais, para dar ao Dr. Fauci poder
inquestionável sobre as políticas.52

Graças à barreira de pedra do NIAID, o Instituto Vera teve que contar com
arquivos secundários de bem-estar infantil e registros da Unidade Pediátrica
de Aids (PAU), ambos notoriamente incompletos. O Instituto Vera nem
mesmo teve acesso às atas dos comitês de revisão de pesquisa (IRBs) para
os centros médicos que conduziram os testes.

Relatório NIH de 2008

Mesmo depois que esse escândalo explodiu, não havia nenhuma evidência
de que o Dr. Fauci fez qualquer esforço para reformar o NIAID. Seis anos
depois, dois especialistas em ética biomédica dentro do NIH concluíram em
um artigo de janeiro de 2008 na Pediatrics que a agência ainda não tinha
proteções adequadas para crianças adotivas vulneráveis: “Inscrever tutelas
do estado em pesquisas levanta duas preocupações principais: a
possibilidade de uma injusta a parte dos encargos da pesquisa pode recair
sobre as alas e a necessidade de garantir que os interesses de cada alas
sejam levados em consideração. . . . Ter proteções especiais apenas para
algumas categorias é errado. Além disso, algumas das proteções existentes
devem ser reforçadas. ”53

Durante as décadas desde que o Dr. Fauci assumiu o NIAID, ele sancionou
as empresas farmacêuticas a fazer experiências em pelo menos 14 mil
crianças, muitas delas órfãs negras e hispânicas que vivem em lares
adotivos. Ele permitiu que essas empresas operassem sem supervisão ou
responsabilidade. De acordo com a rubrica laissez faire do Dr. Fauci, essas
empresas sistematicamente abusavam e, ocasionalmente, matavam
crianças.54 55

O Dr. Fauci presidiu essas atrocidades, colaborando com pesquisadores de
empresas farmacêuticas e piscando para suas definições vagas de
consentimento informado e voluntário. Em vez de zelar pelos melhores
interesses das crianças, o Dr. Fauci deu aos fabricantes de remédios ilegais
56 rédea livre para torturar crianças vulneráveis a portas fechadas, sem



permissão dos pais nem supervisão obrigatória das autoridades de bem-estar
infantil.

***

Em 1965, meu pai derrubou a porta da Willowbrook State School em Staten
Island, onde empresas farmacêuticas estavam conduzindo experimentos de
vacinas cruéis e muitas vezes mortais em crianças encarceradas.57 Robert
Kennedy declarou Willowbrook um “poço de cobras” e promoveu uma
legislação para fechar a instituição e acabar com a exploração de crianças.
Cinquenta e cinco anos depois, a mídia nacional e os sachems do Partido
Democrata beatificaram um homem que presidiu atrocidades semelhantes,
de alguma forma elevando-o a uma espécie de santidade secular.

Que falha sombria no caráter de Anthony Fauci permitiu que ele
supervisionasse - e depois encobrisse - as atrocidades no Centro Infantil da
Encarnação? Na melhor das hipóteses, deve haver alguma arrogância ou
imperiosidade que permita ao Dr. Fauci racionalizar o sofrimento e as
mortes de crianças como danos colaterais aceitáveis no que ele vê como sua
nobre busca por novas inovações na saúde pública. Na pior das hipóteses,
ele é um sociopata que empurrou a ciência para o reino do sadismo.
Divulgações recentes apóiam a última interpretação.

Documentos de liberdade de informação obtidos em janeiro de 2021 pelo
projeto White Coat Waste mostram que o Dr. Fauci aprovou uma doação de
US $ 424.000 do NIAID em 2020 para experimentos em que cães foram
mordidos até a morte por moscas.58 Os insetos carregam um parasita
transmissor de doenças que pode afetar humanos. Os pesquisadores
amarraram cápsulas contendo moscas infectadas à pele nua de 28 cachorros
beagle saudáveis e os mantiveram em agonizante sofrimento por 196 dias
antes de sacrificá-los. O NIAID reconheceu que submeteu outros animais,
incluindo ratos, gerbils da Mongólia e macacos rhesus, a experimentos
semelhantes.

Naquele mesmo ano, a agência do Dr. Fauci deu US $ 400.000 para
cientistas da Universidade de Pittsburgh para enxertar o couro cabeludo de
fetos abortados em camundongos e ratos vivos.59 , 60 O NIAID buscou
desenvolver “modelos” de ratos e camundongos usando “pele fetal de
espessura total” para “fornecer uma plataforma para estudar infecções de



pele humana”. O ajudante e suposto chefe do Dr. Fauci, Francis Collins -
que se considera um católico devoto - arrecadou um adoçante de US $ 1,1
milhão do NIH para esse projeto maligno.

De todas as necessidades desesperadoras de saúde pública na América, de
toda a dor que US $ 2 milhões bem gastos podem aliviar, Tony Fauci e seus
confederados do governo consideraram esses experimentos dementes e
desumanos os gastos mais valiosos dos dólares dos contribuintes
americanos.

Essas revelações levantam muitas outras questões: de que deserto moral os
monstros que planejaram e toleraram esses experimentos desceram sobre
nosso país idealista? Como eles recentemente passaram a exercer tal poder
tirânico sobre nossos cidadãos? Que tipo de nação somos nós se
permitirmos que eles continuem? Mais incisivamente, não faz sentido que
as mentes malévolas, a ética elástica, o julgamento apavorante, a arrogância
e a selvageria que sancionaram a brutalização bárbara de crianças na Casa
do Convento de Encarceramento e a tortura de animais para o lucro da
indústria, também pudessem inventou uma justificativa moral para suprimir
remédios que salvam vidas e prolongar uma epidemia mortal? Esses
mesmos alquimistas sombrios poderiam justificar uma estratégia de
priorizar seu projeto de vacina de $ 48 bilhões antes da saúde pública e da
vida humana? Fez arrogância semelhante - aquele impulso humano mortal
de brincar de Deus - pavimentou o caminho letal para Wuhan e alimentou a
decisão imprudente de hackear os códigos da Criação e fabricar novas
formas de vida diabólicas - superbactérias pandêmicas - em um laboratório
em ruínas com cientistas ligados aos chineses militares?

No meu aniversário em janeiro de 1961, três dias antes de assistir meu tio
John F. Kennedy fazer seu juramento como presidente dos Estados Unidos,
o presidente cessante Dwight Eisenhower, em seu discurso de despedida,
alertou nosso país sobre o surgimento de um Complexo Industrial Militar
que destruiria nossa democracia. Nesse discurso, Eisenhower fez um alerta
igualmente urgente - embora menos celebrado - contra o surgimento de uma
burocracia federal, que, ele acreditava, representava uma ameaça
igualmente terrível para a Constituição dos Estados Unidos e seus valores:

Nessa revolução, a pesquisa tornou-se central; também se torna mais
formalizado, complexo e caro. Uma parcela cada vez maior é conduzida



para, por, ou sob a direção do governo federal. Hoje, o inventor solitário,
mexendo em sua oficina, foi ofuscado por forças-tarefa de cientistas em
laboratórios e campos de testes. Da mesma forma, a universidade gratuita,
historicamente a fonte das idéias e descobertas científicas livres,
experimentou uma revolução na condução da pesquisa. Em parte por causa
dos enormes custos envolvidos, um contrato com o governo torna-se
virtualmente um substituto para a curiosidade intelectual. A perspectiva de
dominação dos estudiosos da nação pelo emprego federal, alocações de
projetos e o poder do dinheiro está sempre presente e deve ser considerada
seriamente. . . . [Nós devemos . . . estar atento ao perigo de que a própria
política pública se torne cativa de uma elite científica e tecnológica.

Eisenhower exigiu que nos protegêssemos contra esse tipo insípido de
tirania, confiando nosso governo a funcionários responsáveis, sempre
vigilantes contra a gravidade mortal do poder tecnocrático e do dinheiro da
indústria que puxaria nossa nação para longe da democracia e da
humanidade e para a selvageria distópica diabólica:

É tarefa do estadista moldar, equilibrar e integrar essas e outras forças,
novas e velhas, dentro dos princípios de nosso sistema democrático -
sempre visando os objetivos supremos de nossa sociedade livre.

Durante seu meio século como funcionário do governo, o Dr. Fauci falhou
totalmente nessa acusação. Como veremos, ele usou seu controle de bilhões
de dólares para manipular e controlar a pesquisa científica para promover
seus próprios interesses institucionais e os lucros privados do NIAID para
seus parceiros farmacêuticos em detrimento dos valores da América, sua
saúde e suas liberdades. Recentemente, ele desempenhou um papel central
em minar a saúde pública e subverter a democracia e a governança
constitucional em todo o mundo e na transição de nossa governança civil
para o totalitarismo médico. Exatamente como o presidente Eisenhower
advertiu. A resposta do Dr. Fauci ao COVID-19 tem desconstruído
continuamente nossa democracia e elevado os poderes de uma tecnocracia
médica tirânica.
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CAPÍTULO 8

WHITE MISCHIEF: DR. ATROCIDADES AFRICANAS DA FAUCI

“Eles aumentaram o número de doenças de duas para quase trinta que
poderiam ser classificadas como AIDS, e depois disso começaram um
programa global de testes de populações vulneráveis, que por coincidência
são pessoas que não estão em posição de se defender facilmente. Eles
começaram a encontrar AIDS em todos os lugares, inclusive na África, mas
inclusive nos Estados Unidos - e você não sabe, uma das comunidades que
encontraram foi a comunidade afro-americana, e eles testaram muitas
mulheres e encontraram muitas de mulheres soropositivas, e elas decidiram,
bem, vamos em frente ”.

—Kary Mullis, vencedor do Prêmio Nobel de Química de 1993
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Como Vera Sharav aponta, o racismo é uma característica permanente do
autoritarismo médico e da experimentação humana. O biólogo molecular
Harvey Bialy, editor do jornal Nature Biotechnology, observou que o pano
de fundo sutil de intolerância racial e sexual e bullying são os atributos
distintivos da pesquisa da AIDS: “O fascínio temeroso pelo contágio foi
ampliado pela narrativa oficial de que a doença se originou em africanos
fazendo coisas estranhas com macacos e se espalhando para o reino vodu
do Haiti, e que a depravação sexual de homossexuais levou a doença para
os Estados Unidos ”. O crítico do Dr. Fauci, Charles Ortleb, editor do New
York Native e autor de uma biografia do diretor do NIAID, lembra que o
tema das minorias indesejadas espalhando o contágio era um solilóquio
padronizado de totalitarismo, mais notoriamente o fato de Hitler atiçar o
medo público da tuberculose para incite o preconceito contra os judeus:
“Sempre houve esse tom de preconceito com a AIDS. Não acho que
podemos descartar como coincidência que a população que eles visaram
para suas misturas tóxicas eram gays, negros, hispânicos e africanos. ”

E o Dr. Fauci não restringiu seus experimentos antiéticos com
medicamentos para Aids a crianças americanas. Em junho de 2003, o NIH e
o NIAID realizavam 10.906 ensaios clínicos em noventa países, e o ramo
pioneiro da AIDS do Dr. Fauci, recém-batizado DAIDS (Divisão de
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida), estava testando novas misturas
antivirais tóxicas em cerca de quatrocentos ensaios clínicos nos Estados
Unidos Estados e globalmente.1 Os IPs do Dr. Fauci visavam as nações em
desenvolvimento que careciam de estruturas institucionais fortes para
proteger os cidadãos empobrecidos das práticas abusivas de poderosas
multinacionais farmacêuticas. De acordo com Vera Sharav, o Dr. Fauci fez
com que o NIAID e seus parceiros farmacêuticos transferissem seus estudos
mais polêmicos e arriscados para o exterior porque eles podem fazer coisas
que nunca poderiam fazer nos Estados Unidos.

A jornalista Celia Farber concorda com a avaliação de Sharav: “O racismo
está encoberto por manipulações filantrópicas cuidadosamente elaboradas,
como o acesso às drogas. Nunca é o acesso a água potável, educação,
saneamento, nutrição. É uma mensagem terrível para os EUA estarem
constantemente intimidando os africanos com nossa mensagem egoísta de
que eles estão tão doentes e que temos apenas os medicamentos para salvar



suas vidas. Quando o oposto acontece, ele é varrido e escondido atrás da
falsa fachada da caridade. Eu chamo isso de Farma-Colonialismo. ”2

A África é uma colônia da indústria farmacêutica há mais de um século. É o
local de escolha para empresas que buscam funcionários governamentais
cooperativos, populações em conformidade, os menores custos de inscrição
por paciente e supervisão negligente da mídia e funcionários regulatórios.
Impotentes, muitas vezes analfabetos e, se necessário, quase-voluntários
descartáveis permitem que os PIs da Pharma ocultem até mesmo os erros e
efeitos colaterais catastróficos. Em 2005, funcionários da FDA descobriram
que a equipe DAIDS do Dr. Fauci havia ocultado dezenas de mortes e
centenas de ferimentos durante os testes de drogas para o HIV na África
com outro de seus produtos tóxicos de quimioterapia, o Nevirapine.3 , 4 , 5

As impressões digitais do Dr. Fauci estavam em todas as experiências
africanas incompletas da DAIDS. Em outubro de 1988, seu sucesso em
obter a aprovação para o AZT rendeu-lhe o equivalente a uma loteria de um
bilhão de dólares para um tecnocrata de carreira - uma menção durante o
debate presidencial do então vice-presidente George HW Bush:

No entanto, você provavelmente nunca ouviu falar sobre ele. Ele é um
excelente pesquisador, o melhor médico do Instituto Nacional de Saúde,
trabalhando duro em alguma coisa, na pesquisa sobre a doença da AIDS.

O elogio rendeu-lhe um prêmio ainda maior - acesso e confiança do novo
presidente.

Duas administrações depois, o Dr. Fauci avisou o presidente George W.
Bush que o HIV tinha se firmado na África e estava se espalhando como
um incêndio. Ele persuadiu o presidente a demonstrar sua boa fé como um
“conservador compassivo”, redirecionando os gastos dos Estados Unidos
com ajuda externa para o empreendimento heróico de eliminar a AIDS na
África. Assim, em 19 de janeiro de 2002, o presidente Bush anunciou um
pacote de US $ 15 bilhões para combater a AIDS, incluindo um programa
de US $ 500 milhões para comprar milhões de doses de nevirapina para
distribuição a mães e crianças africanas.6 O Dr. Fauci disse ao presidente
que a nevirapina salvaria milhões de vidas ao prevenir a transmissão
materna do HIV para o feto. O presidente Bush mais tarde repetiria essa
promessa em seu discurso sobre o Estado da União em 2003.



A astuta conquista do Dr. Fauci em 1988, ao ganhar as aprovações do FDA
para o AZT, lançou a corrida do ouro dos medicamentos contra a AIDS.
Nevirapina foi a cabeça de ponte da gigante farmacêutica alemã Boehringer
Ingelheim na corrida. Boehringer aparentemente retirou nevirapina da
mesma pilha de lixo tóxico de onde Burroughs Wellcome retirou o AZT. Os
reguladores canadenses rejeitaram o Nevirapine - em 1996 e 1998 - devido
à sua toxicidade potente e eficácia duvidosa.7 Em dezembro de 2000, o
Journal of the American Medical Association aconselhou os profissionais
de saúde expostos ao HIV a evitar a prescrição de Nevirapina após a droga
causar toxicidade hepática com risco de vida em pacientes. Uma revisão de
2001 da FDA relatou vinte “eventos adversos graves” (ou seja, morte,
hospitalização, “com risco de vida” ou incapacitação permanente)
resultantes da exposição breve e profilática à Nevirapina.8 No entanto, a
empresa química alemã encontrou um pouso suave para seu produto no
NIAID.

Outra droga grande demais para falhar

O Dr. Fauci aparentemente se esqueceu de dizer ao presidente Bush que o
Nevirapine nunca ganhou a aprovação do FDA como um medicamento
seguro e eficaz. “Dr. Fauci precisava saber tudo sobre os problemas de
segurança, mas ele deve ter omitido ou os encoberto quando vendeu o
programa para Bush ”, disse Celia Farber, que pesquisou o episódio
extensivamente para seu artigo de 2006 na Harpers Magazine. O poderoso
apparatchik do NIAID não se preocupou com o fato de a FDA já ter
recusado a Nevirapine seu imprimatur oficial de segurança. “Dr. Fauci
parecia confiante de que eventualmente conseguiria que a FDA lhe desse
tudo o que ele quisesse ”, disse Farber.

No início da década de 1990, o ditador de Uganda Yoweri Museveni
estendeu o tapete vermelho para a indústria farmacêutica. Uganda tornou-se
uma das muitas nações africanas que buscam lucrar com o lucrativo
negócio de atrair seus cidadãos para o florescente negócio de ensaios
clínicos. Em 1997, Uganda concedeu ao Dr. Faucis Johns Hopkins PI,
Brooks Jackson, permissão para realizar ensaios clínicos sobre Nevirapina
em Kampala.

A divisão de AIDS do NIAID, DAIDS, foi o único patrocinador de um
estudo para testar a eficácia e segurança da nevirapina e do AZT na



prevenção da transmissão materna do HIV aos recém-nascidos.9 DAIDS
com o codinome de seu ensaio clínico em Uganda HIVNET 012. Em 1999,
Jackson e sua equipe relataram no Medical Journal Lancet: “A nevirapina
reduziu o risco de transmissão do HIV-1 durante as primeiras 14–16
semanas de vida em quase 50 por cento em uma população amamentando.
Este regime simples e barato pode diminuir a transmissão do HIV-1 de mãe
para filho em países menos desenvolvidos. ”10 Os acólitos de Fauci
saudaram este sucesso como o maior triunfo do NIAID contra o HIV até à
data. O Congresso votou um grande aumento no orçamento do NIH.

Mas as conclusões ensolaradas do estudo ocultaram deficiências
metodológicas gritantes. Quando conseguem se safar, os pesquisadores da
Pharma comumente empregam o truque altamente antiético de eliminar o
grupo de controle com placebo para mascarar os ferimentos no grupo de
estudo. A ausência de um grupo comparador de placebo inerte permite que
os vigaristas de PhD descartem todos os ferimentos e mortes no grupo de
estudo como tristes coincidências não associadas à droga que estão
testando. Os protocolos oficiais do ensaio clínico com nevirapina da
DAIDS exigiam um grupo placebo inerte, mas uma vez em Uganda, a
equipe de pesquisa cowboy da DAIDS simplesmente fez o grupo placebo
desaparecer. Em vez de usar um placebo, Jackson e sua equipe acabaram
comparando os resultados de saúde em 626 mulheres grávidas, metade das
quais tomou o AZT, uma mistura de quimioterapia horrivelmente perigosa,
enquanto a outra metade tomou nevirapina.

Com base neste estudo, o Dr. Fauci conseguiu persuadir a OMS em 2000 a
conceder a Aprovação de Autorização de Uso de Emergência (EUA) para a
Nevirapina em dose única para prevenir a transmissão vertical do HIV
como recomendação oficial. A OMS já era um fantoche de meia para a Big
Pharma. O Dr. Fauci usou a aprovação provisória da OMS para persuadir o
presidente Bush a comprar milhões de dólares de nevirapina. A Boehringer
começou a enviar caixas de sua droga letal e ineficaz para clínicas e
maternidades em 53 países em desenvolvimento.11

O estudo Boehringer envolveu 626 mulheres grávidas de Uganda,
supostamente infectadas com HIV. Mesmo no seu melhor, o diagnóstico de
HIV na África é um caso casual raramente verificado por exames de
sangue, e a equipe de teste do NIAID teve uma abordagem particularmente
arrogante para determinar a infecção pelo HIV. Portanto, não está claro



quantos dos “recrutas” da agência eram realmente HIV positivos. Desde o
primeiro dia, os pesquisadores pisotearam virtualmente todos os protocolos
de segurança / eficácia do estudo, incluindo o requisito mais crítico em
estudos de “segurança de dosagem” - um genuíno grupo de controle com
placebo.

O truque de equalizar a carnificina em ambos os grupos de estudo do AZT e
da Nevirapina permitiu aos pesquisadores do NIAID remendar a avaliação
ensolarada de ambas as drogas, que publicaram no Lancet no verão de
1999. 12 Usando palavras-código enganosas que são de rigueur nos
relatórios oficiais do NIAID sobre seus ensaios clínicos, os pesquisadores
relataram que “[Os] dois regimes foram bem tolerados”. A prova dessa
afirmação fraudulenta foi que eventos adversos foram semelhantes nos dois
grupos. Apenas as letras miúdas do estudo do Lancet revelaram que trinta e
oito bebês morreram, dezesseis no grupo da nevirapina e vinte e dois no
grupo do AZT.

Mas, como veremos, essa fraude enganosa foi apenas o começo do caos.
Um oficial de projeto do NIAID posteriormente reclamou com Farber que
os testes em Uganda estavam “fora de controle” e os pesquisadores estavam
atropelando os padrões regulatórios e de segurança.

Em julho de 2001, a Boehringer Ingelheim entrou com um pedido
suplementar ao FDA para comercializar a nevirapina para prevenir a
transmissão de mãe para filho (PMTCT) do HIV, exclusivamente com base
nos testes do NIAID em Uganda. No entanto, as histórias já estavam
voltando a Washington de que os julgamentos do Dr. Fauci em Kampala,
que sustentaram o artigo do Lancet, foram um circo de três anéis de
flimflam repleto de sérias questões éticas e de precisão. Foi nessa época que
o FDA, seguindo o procedimento padrão referente às inspeções planejadas
de um local estrangeiro, anunciou que estava enviando investigadores para
Uganda. Essa declaração aparentemente irritou o Dr. Fauci e sua equipe do
NIAID e aterrorizou seus parceiros da Boehringer. Em janeiro de 2002, a
Boehringer enviou uma equipe de auditoria para Kampala.13 Em troca da
concordância da FDA em adiar sua visita, a Boehringer prometeu
compartilhar seu relatório de inspeção com a agência de licenciamento dos
Estados Unidos. Esse relatório fez pouco para amenizar o alarme do FDA.
Os próprios investigadores de Boehringer descreveram o caos terrível em
Kampala; o estudo do NIAID estava em frangalhos, incluindo grave não



conformidade com os regulamentos da FDA. Em seus esforços para obter
aprovações do FDA para a mistura perigosa e ineficaz, a equipe da DAIDS
violou virtualmente todas as boas práticas clínicas, incluindo a falha ilegal
em empregar o procedimento de consentimento informado padronizado
para revelar riscos graves aos participantes do estudo.

O relatório de inspeção contundente de Boehringer apenas aumentou a
preocupação no FDA. Na esperança de evitar a inspeção do FDA, o NIAID,
em fevereiro de 2002, contratou um grupo consultor privado, Westat, para
conduzir uma investigação e auditoria no local de Kampala.

É justo presumir que a equipe do Dr. Fauci esperava uma cal de Westat.
Mas Westat usou auditores experientes, cujas origens incluíam inspeções
em nome do FDA, 14 e a auditoria Westat confirmou o longo inventário de
violações graves das Boas Práticas Clínicas, incluindo - o mais perturbador
- a conveniente “perda de registros críticos”.15 Os registros perdidos
incluíam um diário de bordo vital que parecia ter documentado as piores
atrocidades do estudo antes de seu misterioso desaparecimento. A equipe do
NIAID em Uganda disse aos pesquisadores do Westat que eles haviam
perdido o registro crítico que, entre outras coisas, registrava todos os
eventos adversos e mortes. Os registros restantes não relataram quais mães
receberam quais drogas ou mesmo se elas sobreviveram ao estudo. Os
auditores relataram uma cena de puro caos. “Os medicamentos eram
administrados aos bebês errados, os documentos eram alterados e o
acompanhamento era pouco frequente, embora um terço das mães fossem
marcadas como anormais em seus prontuários no momento da alta. Os
bebês que receberam cuidados de acompanhamento eram, em muitos casos,
pequenos e assustadoramente abaixo do peso. Achava-se provável que
algumas dessas crianças, talvez muitas, tivessem sérios problemas de saúde.
”16 Quando Westat escolheu uma amostra aleatória de quarenta e três
desses bebês para examinar, todos eles tiveram “eventos adversos” doze
meses após o término do estudo. Apenas onze deles eram HIV positivos.17

Quando Westat confrontou os pesquisadores do Dr. Jackson com as
discrepâncias do estudo, eles admitiram que rotineiramente aplicavam
padrões mais brandos para seus assuntos negros de Uganda do que as regras
da FDA exigidas para estudos de segurança nos Estados Unidos.18 Os PIs
admitiram rebaixar sistematicamente as definições padronizadas de eventos
adversos graves para se adaptar aos padrões locais. Lesões que os



pesquisadores classificariam como “sérias” ou “mortais” se acontecessem
com americanos brancos tornaram-se lesões “leves” quando os africanos
negros foram as vítimas. Sob sua rubrica relaxada, a equipe de ensaios
clínicos classificou os ferimentos com risco de vida como sem gravidade.
Quando os relatou, o NIAID classificou a mortalidade entre seus
voluntários africanos como eventos adversos graves, em vez de morte. A
equipe de Uganda do NIAID havia se esquecido totalmente de relatar
milhares de eventos adversos e pelo menos quatorze mortes.19

O PI do Dr. Fauci, Dr. Brooks Jackson, reconheceu que evitou relatar
“milhares” de AEs e SAEs (eventos adversos adversos e graves) ao aplicar
essas definições diluídas de “sério” e “de gravidade”.20 Os pesquisadores
excluíram especificamente dos relatórios todas as mortes ocorridas mais de
alguns meses após o término do estudo. Quando Westat pressionou por
respostas, a equipe local do NIAID / Hopkins alegou que ninguém os havia
treinado em Boas Práticas Clínicas e que eles “nunca haviam tentado um
ensaio de Fase III”.21 Finalmente, os auditores do Westat recusaram-se a
aprovar o Nevirapine porque não encontraram dados válidos sugerindo que
esta droga altamente tóxica prevenia a transmissão do HIV.22

Depois de receber o relatório de auditoria da Westat, os funcionários do
NIAID e da Boehringer em pânico mais uma vez temeram que o FDA
fizesse sua própria visita planejada ao local.23 Mas o Dr. Fauci já havia
pressionado sua agência irmã além de sua alta tolerância à humilhação
burocrática. O FDA exigiu ver o relatório Westat.24 O Dr. Jonathan
Fishbein me disse que, quando os reguladores do FDA finalmente
analisaram o relatório Westat, eles leram a lei de motim para o NIAID e os
oficiais da Boehringer. O FDA instruiu a Boehringer a retirar seu pedido de
aprovação do Nevirapine ou enfrentar a mortificação de uma rejeição
pública do FDA.

Consequentemente, em março de 2002, a Boehringer Ingelheim retirou seu
pedido suplementar da FDA para aprovação do Nevirapine, e a equipe da
Johns Hopkins / NIAID fechou o local de estudo em Uganda, repleto de
escândalos.25 A decisão de encurtar o estudo ocorreu em uma reunião tensa
entre o FDA e o NIAID. Todos sabiam das enormes implicações das
descobertas da auditoria. A recusa do FDA em carimbar a aprovação de
Nevirapine significou o colapso do programa de política externa mais
visível do governo Bush. O Dr. Fauci persuadiu o presidente a fazer da



abolição da AIDS na África seu projeto explosivo, seu legado de carreira, e
Nevirapine foi a pedra fundamental desse projeto.

O grave constrangimento para o presidente e para o NIH também
envolveria a Makerere University, Boehringer, os investigadores e seus
empregadores (Johns Hopkins University) e a Family Health International
(FHI) - a organização responsável pelo monitoramento do estudo. Isso
antagonizaria o governo sul-africano, cuja agência reguladora de
medicamentos, o Conselho de Controle de Medicamentos (MCC), permitiu
a distribuição de Nevirapina sob coação com base apenas nos resultados
fraudulentos do estudo de Uganda publicado no Lancet em 1999. 26

Curiosamente, o Dr. Fauci não compareceu à reunião para se
responsabilizar pelo papel de liderança de seu Instituto na catástrofe. Ele
despachou seus subordinados para absorver a surra. “Foi um grande
constrangimento para o governo Bush, porque essa foi sua grande
iniciativa”, lembra Farber. Em qualquer outra circunstância, o Nevirapine
teria sido DOA no processo de licenciamento do FDA. Mas Nevirapine era
o bebê de Tony Fauci. Ele apostou sua credibilidade com o presidente no
sucesso desse julgamento. Como o AZT, a nevirapina era, portanto, grande
demais para falhar. Essas circunstâncias desesperadoras convocaram Teflon
Tony para realizar seu maior ato mágico: ressuscitar os mortos.

“Tony Fauci sabia que o Nevirapine tinha deficiências fundamentais de
segurança e eficácia que iam muito além da manutenção de registros”, diz
Farber. Esses problemas eram existenciais: a droga não funcionava e
matava mães e filhos. De acordo com Farber, “Duas inspeções declararam
agora o HIVNET 012 como uma bagunça completa: o próprio Boehringer e
o Westat, que foram realizados em conjunto com o NIAID. Mas as maneiras
pelas quais os vários participantes estavam ligados tornou impossível para o
NIAID permitir que o estudo morresse sem embaraçar o Dr. Fauci em seu
relacionamento com o presidente Bush e sem implicar o NIAID no
escândalo de Uganda ”. O NIAID entrou em modo de encobrimento; O Dr.
Fauci, agora hábil em manipular tanto funcionários eleitos quanto uma
imprensa crédula, fez sua equipe de relações públicas começar o projeto de
ressurreição remodelando o escândalo do cemitério de Uganda como um
simples mal-entendido baseado em pequenos erros administrativos.



Ignorando alegremente os terríveis sinais de segurança e eficácia do FDA e
a retirada humilhante de Boehringer, o NIAID emitiu um comunicado à
imprensa caracterizando suas atrocidades em Uganda como meras falhas de
manutenção de registros. A declaração do NIAID afirmou que, embora
certos aspectos da coleta dos dados primários possam não estar em
conformidade com os requisitos regulamentares da FDA, nenhuma
evidência foi encontrada de que as conclusões do HIVNET 012 são
inválidas ou que qualquer participante do estudo tenha um risco aumentado
de ferir.27 Ao contrário, o comunicado assegurou ao público, o julgamento
do NIAID provou que o Nevirapine é seguro e eficaz. Convocando sua
extensa rede de dependências leais, o Dr. Fauci alinhou uma série de
organizações, incluindo a Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation,
Johns Hopkins, Boehringer Ingelheim e outros, para emitir declarações e
comunicados à imprensa apoiando a narrativa oficial do NIAID. O NIAID
retratou a retirada devastadora da Boehringer como meramente um revés
temporário, que o Dr. Fauci, em uma versão perversa mas inspirada de
Novilíngua orwelliana, reformulou como uma admirável demonstração de
responsabilidade corporativa.

Em julho de 2002, o DAIDS anunciou que iria reavaliar o estudo Uganda
Nevirapine com seu próprio “protocolo de remonitorização” - uma
construção extravagante para “cal” - administrado pelo principal capanga da
AIDS de Fauci, o Diretor do DAIDS Edmund Tramont. 28 No entanto, em
uma gafe atípica, Tramont incluiu sua equipe de revisão interna da DAIDS
escolhida a dedo, que incluía a oficial médica da agência, Dra. Betsy Smith,
que não estava disposta a encobrir o caso. Durante sua inspeção de
documentos, a Dra. Smith percebeu a má qualidade e a incompletude dos
dados de segurança. A manutenção de registros inadequados no local
revelou que o estudo não estava em conformidade com as diretrizes de Boas
Práticas Clínicas (GCP). O GCP é um requisito para todas as pesquisas
clínicas financiadas pelo NIH e quaisquer estudos conduzidos com o
objetivo de apoiar a segurança e eficácia dos medicamentos em
investigação.

O rascunho do relatório de segurança da Dra. Smith levantou todos os tipos
de alarmes nocivos: ela observou que os registros médicos, como notas
clínicas, que são documentos de origem necessários para validar os dados
do estudo, estavam ausentes, incompletos e frequentemente sem assinatura



ou data.29 Isso dificultou a validação da ocorrência de eventos adversos. Os
registros clínicos de baixa qualidade estavam “abaixo dos padrões
esperados de pesquisa clínica”, especialmente para um estudo de tão grande
importância.

Smith e a Chefe do Departamento de Regulamentação, Mary Anne Luzar,
também descobriram lesões graves de saúde nos caóticos registros de
segurança de Uganda. Os bebês no braço do AZT apresentavam enzimas
hepáticas consistentemente elevadas - lesões consistentes com a longa
história do Nevirapine de provocar insuficiência hepática letal.

Ela descobriu que a equipe de Uganda havia negligenciado relatar inúmeras
mortes de bebês e não rastreava rotineiramente os pacientes que
apresentavam valores laboratoriais, sinais clínicos e sintomas anormais para
determinar como esses problemas eram resolvidos. Para complicar ainda
mais esse problema, a equipe de estudo não interpretou os resultados
laboratoriais usando as escalas de classificação de toxicidade padrão que o
protocolo exigia, mas havia desistido de sua avaliação usando escalas de
classificação menos rigorosas e criando um algoritmo de relatório definido
pela equipe para estudo com o objetivo de relatar menos AEs e SAEs
(eventos adversos adversos e graves). ”30 Essa foi a delicada língua franca
que os burocratas empregam para acusar uns aos outros de fraude.

O Dr. Jackson não treinou sua equipe de estudo sobre como relatar SAEs, e
sua equipe não rastreou nem relatou AEs, incluindo os graves. Em vez de
tratar essas graves deficiências com a devida preocupação, os monitores de
pesquisa da FHI, que visitavam o local há anos, minimizaram os problemas.

“A solução local para o problema da toxicidade da nevirapina na África foi
simplesmente não monitorar a segurança”, diz Farber.

A Dra. Smith percebeu as implicações monumentais de suas descobertas,
que colocaram em risco o projeto de missão crítica de licenciar o
Nevirapine para prevenir a transmissão materno-infantil do HIV. O Dr.
Smith, portanto, caminhou delicadamente. Ela concluiu seu relatório
afirmando que “os relatórios de segurança não seguiram os requisitos de
relatórios da DAIDS durante a realização do HIVNET 012. As conclusões
de segurança deste ensaio devem ser muito conservadoras. ”31



“Dr. Fauci vendeu seu empreendimento Nevirapine como um momento
heróico para a grandeza americana ”, lembra Celia Farber. “Dr. Fauci disse
que salvaria mulheres grávidas africanas e seus bebês. Acontece que esta é
uma droga extremamente perigosa, sem capacidade demonstrada de salvar
uma única vida. E não é nada impossível. O Dr. Fauci sabia tudo sobre os
problemas de segurança, mas para Fauci e seu culto à adoração das drogas
do HIV, nenhuma droga é insegura ”. Farber pesquisou extensivamente o
episódio para seu artigo de 2006 na Harpers Magazine, “Out of Control:
AIDS and the Corruption of Medical Science”.

As conclusões do Dr. Smith em seu relatório de segurança - se permitido -
matariam as chances de Nevirapine de obter a aprovação do FDA para
prevenir a transmissão de mãe para filho.

Apesar de todos esses contratempos, o poderoso apparatchik do NIAID não
parecia se preocupar com o fato de que agora era improvável que a FDA
concedesse ao Nevirapine seu selo oficial de segurança.

O Dr. Fauci empregou o mesmo estratagema que Bob Gallo usou quando
recrutou Margaret Heckler como sua “idiota útil” para convencer o mundo
de que os intrépidos cientistas do NIH haviam identificado o culpado viral
por trás da AIDS. A essa altura, o Dr. Fauci estava atuando em um palco
muito maior. Em 29 de janeiro de 2003, o novo presidente subiu ao pódio
em seu discurso sobre o Estado da União e anunciou o novo programa do
Dr. Fauci para o mundo, o Plano de Emergência do Presidente para o Alívio
da AIDS (PEPFAR):

No continente africano, quase 30 milhões de pessoas têm o vírus da AIDS. .
. . Ainda assim, naquele continente, apenas 50.000 vítimas da AIDS -
apenas 50.000 - estão recebendo os remédios de que precisam. . . . Peço ao
Congresso que aloque US $ 15 bilhões nos próximos cinco anos, incluindo
quase US $ 10 bilhões em dinheiro novo, para virar a maré contra a AIDS
nas nações mais afetadas da África e do Caribe.32

Seu poder de fornecer um programa de saúde de US $ 15 bilhões e de obter
elogios sem precedentes de um presidente em exercício deu ao Dr. Fauci
um poder incontestável sobre toda a burocracia da saúde dos Estados
Unidos, sem paralelo na história americana. Ele agora desfrutava de poder
consolidado sobre a HHS e todas as suas subsidiárias.



“Depois do Estado da União de Bush, todos os membros do HHS seguiram
o projeto do Dr. Fauci de reescrever a história”, lembra Farber. “As apostas
políticas eram muito altas”. Para salvar a reputação de seu chefe e
empregador, e por extensão de todos os outros envolvidos neste escândalo,
Ed Tramont se prontificou a cumprir a tarefa.

Tramont começou a trabalhar eliminando fatos inconvenientes registrados
por Betsy Smith e a principal oficial de conformidade regulatória da divisão
de AIDS do NIH, Mary Anne Luzar, “reorganizando” os dados
desqualificados de Uganda. Quando o DAIDS divulgou a versão editada da
Tramont do relatório de remonitorização em 30 de março de 2003, a revisão
de segurança do Dr. Smith havia desaparecido.33 Em seu lugar havia uma
seção de segurança que Tramont mais tarde admitiu ter escrito por
ghostwriters. A Tramont começou com uma revisão direta da conclusão do
comitê de revisão de segurança, alterando-a de desfavorável para favorável.
O rascunho eliminado da Tramont concluiu com ousadia: “A nevirapina em
dose única é um medicamento seguro e eficaz para prevenir a transmissão
do HIV de mãe para filho. Isso foi comprovado por vários estudos,
incluindo o estudo HIVNET 012 conduzido em Uganda. ” Tramont
começou a massagear os conjuntos de dados para adequar o resto do
relatório a esse resultado ajustado. Tramont rejeitou as preocupações
levantadas por Luzar sobre problemas hepáticos pediátricos e forjou suas
próprias conclusões desbotadas de que a droga era segura. Nas palavras do
Dr. Fishbein, Tramont simplesmente “reescreveu a seção de segurança,
minimizando as preocupações sobre as toxicidades, mortes e problemas de
manutenção de registros que haviam sido destacados por seu especialista
em segurança médica”. As habilidades de edição de Tramont produziram
um documento que lançou as bases, em dezembro de 2002, para a
aprovação do FDA da mistura letal para uso global em mulheres grávidas.

O Selo Presidencial de Aprovação

Então Teflon Tony jogou seu trunfo. O golpe de misericórdia do Dr. Fauci
foi um anúncio da Casa Branca de que Bush ungiria o escândalo do projeto
Nevirapine com uma visita pessoal ao local. A campanha presidencial
serviria como uma espécie de ritual de purificação pública para limpar o
escândalo e ungir Nevirapina com legitimidade.



A bravata especial que permitiu ao Dr. Fauci convocar um presidente para
um continente distante e tornar a agenda pessoal do Dr. Fauci a peça central
da política externa da Casa Branca, foi uma demonstração de poder que só
poderia provocar toda a burocracia da saúde pública estupefata. para ficar
em atenção e saudar. Que burocrata da FDA teria agora a coragem de
manchar este prestigioso triunfo do HHS com perguntas embaraçosas sobre
segurança e eficácia?

O Dr. Fauci “queria que o site HIVNET fosse reaberto para a visita do
presidente Bush”, disse-me o Dr. Fishbein. “Aquela visita foi uma vergonha
para todos nós que sabíamos a verdade, mas todos entraram na linha.” A
mídia da AIDS dos EUA até começou a se referir a Museveni
repentinamente como um ditador benevolente. Farber comenta: “Aquela
festa presidencial foi tão transparentemente falsa - um exercício
desavergonhado de relações públicas coloniais e mentiras”.

Em 11 de julho de 2003, o presidente Bush visitou o local do ensaio clínico
em Kampala, 34 que o DAIDS reabriu às pressas e povoou com
trabalhadores de saúde temporários para a ocasião. O Dr. Fishbein me
explicou: “Os funcionários do NIAID correram para reabrir o site, apesar de
minhas preocupações de que não estava pronto. Mas Tramont me rejeitou.
Ele queria que a restrição fosse suspensa o mais rápido possível porque, em
suas palavras, o site agora é o melhor da África administrado por negros
africanos e o presidente Bush estava programado para estar lá em quatro
dias ”. Disse Farber: “Os funcionários do NIAID correram para reabrir o
site para encobrir a desgraça e impressionar e enganar o presidente.” Ela
acrescentou: “Foi realmente direto - Potemkins Village, uma vasta
campanha de relações públicas, sem nada por trás da fachada de
Hollywood, exceto a morte. Bebês mortos, mães mortas - nunca saberemos
seus nomes. ”



Quase todo o HHS estava agora por trás do projeto do Dr. Fauci de
reescrever a história. Em julho de 2002, a DAIDS anunciou que reavaliaria
o estudo da nevirapina em Uganda.

Dar prêmios uns aos outros é uma estratégia instintiva, pela qual os
especialistas em vacinas encobrem os malefícios e atrocidades. Portanto,
não é surpreendente que, para avançar no encobrimento e absolver a equipe
de pesquisa de Uganda, Tramont recomendou que o Dr. Fauci pedisse a seu
suposto chefe do NIH, Elias Zerhouni, para apresentar o Dr. Jackson e seus
pesquisadores do projeto de Uganda que haviam supervisionado o estudo
desastre com um prêmio NIH. Essa estratégia cooptaria o Diretor do NIH
para o encobrimento e fortaleceria a resistência institucional a uma
investigação completa. Tramont atribuiu a tarefa a seu lacaio, vice-diretor
do DAIDS, John Kagan. Mas em uma rara demonstração de bom senso
independente, Kagan protestou que dar prêmios aos palhaços que mataram
todos aqueles africanos - provavelmente por negligência criminosa - era
uma ponte longe demais: “Não podemos perder de vista o fato de que eles
estragaram tudo . E você pagou a fiança deles ”, aconselhou Tramont por e-
mail. “Sou totalmente favorável ao perdão, etc. Não estou para puni-los.
Mas seria exagero para mim, proclamá-los como heróis. Algo em que
pensar antes de empurrar essa coisa de prêmio. . . ”

Mas os conspiradores tinham um problema. As oficiais médicas do NIH,
Betsy Smith e Mary Anne Luzar, não estavam dispostas a participar do
acobertamento. Para amarrar as últimas pontas soltas, Kagan ordenou que o
oficial de ética do NIAID, Dr. Jonathan Fishbein, repreendesse Luzar por
insubordinação. A advertência traria a Divisão de Ética da agência ao
encobrimento e criaria uma apólice de seguro se Luzar contasse a alguém
sobre todas aquelas crianças africanas com fígados colapsados; uma
reprimenda oficial de um oficial de ética supostamente “independente”
permitiria ao NIAID desacreditar Luzar como um “funcionário insatisfeito”.

Mas a investigação do Dr. Fishbein o convenceu de que o denunciante,
Luzar, era um herói. Ele disse a Tramont que não conseguia encontrar
nenhuma justificativa para a reprimenda de Luzar e o aconselhou a não
emitir a repreensão oficial: “Eles queriam pegá-la porque ela se recusou a
comprometer sua integridade”, disse-me o Dr. Fishbein. Diante da
resistência do Dr. Fishbein, Tramont recuou. No Dr. Fishbein, a equipe do



Dr. Fauci enfrentou um funcionário da saúde pública ingênuo ou
consciencioso o suficiente para dizer não. Enquanto isso, a investigação do
Dr. Fishbein sobre Luzar deu-lhe razões adicionais para desconfiar do
julgamento de Kagan. Funcionárias relataram ao Dr. Fishbein que Kagan as
estava assediando sexualmente.

Tramont pode ter sentido que o Dr. Fishbein o estava incitando de propósito
quando, em vez de repreender Luzar, o Dr. Fishbein entrou com uma queixa
de assédio sexual contra o ajudante e executor de Tramont. “Kagan era o
bagman de Fauci”, disse-me o repórter da AP John Solomon. “Ele era um
cara de carreira do Exército de Fort Detrick ou Walter Reed.” Dr. Fishbein
concordou com esta avaliação. “Ele era o tipo de cara que apenas cumpria
ordens, trazido para colocar uma camada de isolamento entre Fauci e toda a
má gestão institucionalizada em seus testes clínicos de HIV.” O Dr.
Fishbein acrescenta que a corrupção que havia começado com o AZT
“então se metastatizou durante todo o programa”. O Dr. Fishbein
acrescenta: “Deixando de lado as questões de assédio sexual, Kagan era um
gerente miserável”.

A Boehringer Ingleheim nunca submeteu novamente seu pedido ao FDA
para prevenir a transmissão do HIV de mãe para filho. No entanto, a OMS -
que, como veremos em breve, estava então sob o controle de Bill Gates e
Anthony Fauci - começou a enviar esta mistura letal para nações em
desenvolvimento em todo o mundo para usar em suas mulheres grávidas.35
“É um mistério por que o Nevirapine foi desenvolvido, lançado ou
comercializado para o mundo em desenvolvimento da maneira que era”, diz
a jornalista Celia Farber, “já que foi rejeitado por todas as agências
ocidentais de segurança de medicamentos - todas as vezes. Por que foi
então reaproveitado e enviado para não-ocidentais? O duplo padrão é
bastante rígido. Precisamos começar a chamá-lo do que é. ” Diz o Dr.
Fishbein: “A ironia trágica aqui é que a pesquisa de Kampala Nevirapine
foi realizada em um nível de padrões que seria insuficiente para apoiar a
aprovação da droga para uso nos Estados Unidos, mas Fauci defendeu
fervorosamente o estudo como adequado para justificar a nevirapina para
negros africanos. Francamente, isso me parece racista. ” O reverendo Jesse
Jackson concordou com o sentimento de Fishbein: “Esta não foi uma
decisão cuidadosa e razoável, mas um crime contra a humanidade. Os
padrões de pesquisa e a qualidade dos medicamentos que são inaceitáveis



nos Estados Unidos e em outros países ocidentais nunca devem ser
empurrados para a África ”.36

Lucros para morrer

A preferência histórica do cartel farmacêutico e médico era testar drogas e
procedimentos médicos perigosos em pessoas de cor. Mas, no final da
década de 1990, os negros americanos estavam cada vez mais desconfiados
das autoridades médicas. O atrasado pedido de desculpas oficial do
presidente Clinton em 1996 37 às vítimas dos experimentos de sífilis em
Tuskegee (1935-1973) lembraram aos negros outras atrocidades históricas,
incluindo os experimentos ginecológicos bárbaros em mulheres negras pelo
Dr. J. Marion Simms (“Pai da Ginecologia Moderna”).38 Em 1992, uma
denúncia do Los Angeles Times revelou que o CDC vinha conduzindo
experimentos não licenciados com uma vacina mortal contra a gripe em
crianças negras no Haiti e em Camarões e em 1.500 crianças negras no
centro-sul de Los Angeles a partir de 1986. 39 Os negros, portanto, estavam
compreensivelmente relutantes em se inscrever em ensaios clínicos. Apesar
dos esforços vigorosos das empresas farmacêuticas e reguladores para
recrutar negros, menos de 4 por cento dos inscritos para ensaios clínicos na
América eram negros.40 No entanto, o Dr. Fauci parecia ter um gênio para
encontrar negros, tanto americanos quanto africanos, para participar de seus
experimentos com drogas quimioterápicas para HIV.

Em 2003, uma mãe afro-americana HIV-positiva em Memphis, Tennessee,
morreu durante um dos ensaios do Dr. Fauci com o medicamento
nevirapina.41 Em abril daquele ano, Joyce Ann Hafford - grávida de quatro
meses e já mãe de um talentoso garoto de treze anos - ficou chocada ao
saber que tinha testado positivo após um teste de HIV de rotina
recomendado por seu pediatra. Acreditando que seu diagnóstico era uma
sentença de morte, Hafford inscreveu-se no ensaio clínico do DAIDS na
Universidade do Tennessee na esperança de salvar seu filho prestes a nascer
contra a AIDS. O PI local do Dr. Fauci, Dr. Edwin Thorpe, planejou
recrutar 440 mulheres grávidas para determinar o “tratamento que limita a
toxicidade” de quatro medicamentos para HIV em mulheres grávidas.42 É
um constrangimento para mim, para minha família e, particularmente, para
minha tia e madrinha falecidas, que o Instituto Nacional de Saúde Infantil e
Desenvolvimento Humano Eunice Kennedy Shriver do NIH tenha
colaborado nessa fraude.



Hafford estava saudável e sem sintomas. Nenhum de seus testes
subsequentes mostrou qualquer marcador clínico para AIDS, e a Dra.
Thorpe nunca disse a Hafford que o teste de HIV medido apenas para a
presença de anticorpos e não era um indicador confiável de infecção por
HIV. Além disso, a gravidez freqüentemente desencadeia resultados falso-
positivos nos testes de anticorpos do HIV, e o Dr. Thorpe testou Hafford
apenas uma vez. Para piorar as coisas, sua família descobriu mais tarde que
Joyce nunca assinou seu termo de consentimento, sugerindo que o Dr.
Thorpe nunca a informou sobre os riscos de Nevirapine.

A saúde de Hafford caiu vertiginosamente após sua primeira dose de
nevirapina. Demorou apenas alguns dias para Hafford mostrar sinais
inegáveis de diminuição da função hepática. Em vez de retirá-la das drogas
que ele sabia que poderiam ser mortais, o Dr. Thorpe prescreveu creme de
cortisona para as erupções cutâneas. Dentro de semanas, Hafford estava
apresentando sinais alarmantes de colapso hepático. Quarenta e um dias
após o início do teste, ela morreu de insuficiência hepática - a mesma lesão
sobre a qual o FDA e o JAMA emitiram avisos claros. Em 29 de julho, os
médicos deram à luz seu bebê, Sterling, de cesariana, três dias antes da
morte de Joyce.

Quando a família despedaçada se reuniu em torno de seu corpo, o Dr.
Thorpe e sua equipe disseram a eles, para sua perplexidade, que Joyce havia
morrido de AIDS que progredia rapidamente. Eles estavam mentindo. Um
ano após sua morte, o repórter da Associated Press John Solomon deu à
família de Joyce um tesouro de relatórios do DAIDS que ele havia obtido
de um pedido da Lei de Liberdade de Informação.43 Nesses memorandos
internos, os funcionários da DAIDS reconheceram abertamente uns aos
outros que o Nevirapine causou a falência do fígado de Joyce Hafford.

Dr. Thorpe e seus colegas mantiveram Sterling em uso de AZT por três
meses. Quinze meses depois, Sterling testou negativo para HIV. Apesar de
seus repetidos pedidos, o Dr. Thorpe e seu hospital se recusaram a liberar os
registros médicos de Sterling para os Haffords. A família de Sterling
acredita que o NIAID reteve esses registros porque provariam que nem
Joyce nem Sterling jamais tiveram HIV; todos os bebês nascidos de mães
com teste de HIV positivo no nascimento e quase todos os bebês eliminam
os anticorpos maternos aos 18 meses.



Celia Farber, que focou sua exposição de Harper na morte de Joyce e no
encobrimento do HIVNET, ainda está com raiva. Farber, que se aproximou
da família Hafford durante os meses que passou pesquisando Nevirapine,
culpa a Dra. Fauci diretamente: “A morte de Joyce Anne Hafford em
Memphis foi um homicídio metódico calculado de uma mulher negra pelos
capangas de Fauci”, Farber me disse. “Eles deviam saber que a estavam
matando quando a viram entrar em icterícia e apenas viram seu fígado
quebrar. Eles não a deixaram sair de Nevirapine. Parecia um assassinato
médico muito claro na porta do Dr. Fauci. Ainda estou tentando me
recuperar disso. ”

Naquela época, o Dr. Jonathan M. Fishbein, MD, foi o primeiro diretor da
DAIDS do Office for Policy in Clinical Research Operations.44 Seu
trabalho era monitorar e fazer cumprir a pesquisa federal e a política ética
em estudos patrocinados pela DAIDS. No verão de 2003, ele interveio no
caso de Hafford. De acordo com o Dr. Fishbein, a equipe médica da DAIDS
sempre soube que Hafford morreu devido à toxicidade da nevirapina. “A
toxicidade da nevirapina”, disse-me o Dr. Fishbein, “particularmente sua
associação com insuficiência hepática, foi bem documentada e o IP
certamente tinha esse conhecimento”.

Naquele mês de agosto, o Dr. Fishbein enviou um memorando ao Diretor da
Seção de AIDS do Dr. Fauci, Ed Tramont, informando-o de que a
nevirapina causava a insuficiência hepática letal de Hafford.45 Tramont
respondeu: “Ai. Não há muito que wwe [sic] pode fazer sobre documentos
dumd [sic]! ”46 A resposta superficial de Tramont parece ter sido como um
sinal sutil para o Dr. Fishbein se alinhar com o encobrimento estratégico do
NIAID. O Dr. Fishbein me disse que reconhecer o papel de Nevirapine na
morte de Hafford colocaria em risco a aprovação do FDA de Nevirapine.
Apesar da cifra crassa de Tramont, a equipe reguladora do Dr. Fishbein
informou ao FDA sobre a morte de Hafford relacionada ao medicamento.

Hafford não foi o único recruta experimental a sofrer. No ensaio de Fase I
inicial em 21 mulheres grávidas, os investigadores do NIAID relataram
posteriormente que quatro de vinte e dois bebês morreram e doze sofreram
“eventos adversos graves”. Além disso, os estudos sugeriram que a
nevirapina era ineficaz. Nenhuma das mulheres experimentou redução da
carga viral. Quando Thorpe e seus colegas finalmente publicaram os
resultados de seu estudo com Nevirapina em 2004, eles reconheceram que



“o estudo foi suspenso devido à toxicidade maior do que o esperado. . . .
”47

Eliminando a integridade no local de trabalho

O Dr. Fishbein não durou muito em sua capacidade oficial de oficial da
DAIDS encarregado de fazer cumprir a pesquisa clínica e a política ética.
Seu passo em falso letal foi a decisão de seguir uma trilha de
irregularidades que afetam um ensaio de drogas do NIAID chamado
ESPRIT, que testou a interleucina-2 (IL-2), um medicamento para
quimioterapia e AIDS para o câncer, conhecido por sua marca, Proleukin. O
estudo ESPRIT estava investigando os resultados clínicos da IL-2 em
indivíduos com HIV + assintomático.48 Em dezembro de 2003, o oficial
médico da ESPRIT alertou o Dr. Fishbein para efeitos colaterais
preocupantes no ensaio Proleukin, a saber, vazamento capilar e um efeito
colateral psiquiátrico incomum: ideação suicida. O oficial médico, Larry
Fox, estava preocupado que o NIAID estivesse colocando os voluntários em
perigo ao ocultar as informações sobre esses perigos do folheto do
investigador, conforme a lei exigia.49 Este folheto é um documento exigido
pela FDA que contém informações atualizadas detalhando, entre outras
coisas, os efeitos colaterais e os riscos de um medicamento sob
investigação. Ele fornece aos investigadores de ensaios clínicos
informações de segurança compiladas nos locais de estudo para manter os
participantes do estudo informados sobre os riscos emergentes. Além disso,
sem um documento atualizado (o NIAID emitiu o último em 2000), o
NIAID não estava alertando adequadamente os potenciais inscritos em
ensaios clínicos sobre esses perigos graves. Relembra o Dr. Fishbein: “A
droga tinha graves riscos de ideação suicida e vazamentos capilares. A
liderança do estudo estava ignorando seu dever legal de informar os
recrutas e participantes do estudo sobre esses sinais preocupantes ”.

Nessa época, o NIAID havia investido cerca de $ 36 milhões de dólares no
ESPRIT e tinha milhares de participantes matriculados em duzentos locais
internacionais ao longo de quase quatro anos.50 Se esses participantes
assintomáticos aprendessem sobre os riscos emergentes, o NIAID temia que
eles desistissem. Também seria difícil atrair novos voluntários. O fracasso
em reter indivíduos ou recrutar voluntários adicionais anularia o estudo, um
dos mais caros do NIAID de todos os tempos. (Ironicamente, após oito anos



e 4.150 indivíduos, o ESPRIT concluiu que o Proleukin “não ofereceu
nenhum benefício” ao resultado clínico em pacientes HIV +.)

Agora era evidente para os principais funcionários do NIAID que o Dr.
Fishbein estava se tornando um incômodo geral. Ele era profissional,
curioso, incorruptível e muito sério no desempenho de suas funções. “Seu
grande problema”, diz Farber, “é que ele pensava que seu trabalho era
legítimo. As virtudes pessoais do Dr. Fishbein eram todas falhas de caráter
fatais dentro da cultura institucional do NIAID. ” A recusa do Dr. Fishbein
em seguir a linha o fez tropeçar no beco sem saída da carreira terminal do
NIAID.

O Dr. Fishbein explicou mais sobre o estudo de Proleukin: “Foi uma
violação grave dos protocolos e os pesquisadores estavam ignorando seu
dever legal de relatar o sinal. Eles omitiram e encobriram todos esses
problemas de segurança. Você não pode apenas focar na eficácia e ignorar a
segurança. ” O Dr. Fishbein disse ao repórter da AP John Solomon:
“Aqueles que estavam no estudo e aqueles que queriam entrar no estudo,
nenhum estava sendo informado. O NIAID temia que, se entendessem os
riscos, desistissem. ”

Dr. Fishbein havia entrado em um reino perigoso no NIAID. Ele estava
interferindo nas aprovações de medicamentos em andamento. Tramont
estava com raiva porque o Dr. Fishbein estava permitindo que as
preocupações com a segurança do paciente se tornassem um obstáculo para
a missão central da agência de obter novos medicamentos por meio do
processo de aprovação com avaliações positivas. Tramont avisou o Dr.
Fishbein para ir mais devagar. Você está se movendo muito rápido! Você
precisa saber como este lugar funciona ”, Tramont disse a ele. “Precisamos
agir mais como uma empresa farmacêutica; precisamos conseguir pacientes
e fazer os estudos ”.

No curso de sua investigação de IL-2, o Dr. Fishbein tropeçou em outro fato
estranho: Anthony Fauci pessoalmente possuía patentes para IL-2 e poderia
ganhar milhões em royalties se o tratamento ganhasse a aprovação do FDA.
O Dr. Fishbein ficou chocado: “Dr. Fauci tinha um interesse financeiro
pessoal no medicamento que estava sendo testado! Ele foi listado como
coproprietário da patente de Proleukin e ganhou royalties com isso! ” De
acordo com as regras do HHS pouco conhecidas na época, os funcionários



do NIH podiam receber pagamentos ilimitados de royalties de
medicamentos com os quais trabalharam durante seus mandatos na
agência.51 O Dr. Fishbein achou impressionante que o Dr. Fauci ganhasse
pessoalmente receitas significativas, fornecendo ao HHS o Proleukin com
luz verde.

Registros contemporâneos obtidos pela AP descobriram que cerca de
cinquenta e um cientistas do NIH estavam então envolvidos em testes de
produtos pelos quais eles recebem secretamente royalties; O Dr. Fauci e seu
fiel companheiro de longa data, Dr. H. Clifford Lane, “receberam dezenas
de milhares de dólares em royalties por um tratamento experimental da
AIDS que inventaram [interleucina-2]. Ao mesmo tempo, seu escritório
gastou milhões em impostos para testar o tratamento em pacientes em todo
o mundo ”.52

A reportagem da AP expressou indignação compreensível sobre as
circunstâncias sob as quais o governo licenciou os direitos comerciais de
IL-2 para a Chiron Corp: “A divisão de Fauci posteriormente gastou US $
36 milhões em dinheiro do contribuinte testando o tratamento em pacientes
em um único experimento. Conhecido como o experimento ESPRIT, é um
dos maiores projetos de pesquisa de AIDS na história do NIH, testando IL-2
em pacientes em mais de duzentos locais em dezoito países nos últimos
cinco anos. ”

Em 6 de fevereiro de 2004, o Dr. Fishbein escreveu ao Comitê Executivo do
Estudo, solicitando a emissão da versão atualizada, há muito atrasada, da
Brochura do Investigador dentro de sessenta dias, para incluir avisos sobre
os riscos recém-descobertos. Poucos dias depois, o Dr. Fishbein relembrou:
“Escrevi uma carta ao comitê executivo pedindo-lhes que atualizassem a
brochura. Daquele ponto em diante, o chão veio abaixo de mim. ”

Embora seu mandato fosse fazer cumprir a política de pesquisa, o Dr.
Fishbein cruzou a linha vermelha no NIAID. Ele não estava apenas
interferindo no processo de aprovação de medicamentos: ele estava se
intrometendo em pesquisas nas quais Fauci tinha um interesse peculiar.53

O questionamento do Dr. Fishbein sobre as patentes do Dr. Fauci levou o
NIH ao DEFCON 1. “Todos os tipos de alarmes dispararam”, lembra o Dr.
Fishbein. “Cheguei ao governo muito ingênuo. No mínimo, presumi que,



uma vez que o Dr. Fauci queria que eu garantisse que os estudos fossem
feitos corretamente, a segurança estava em primeiro lugar e os participantes
estavam protegidos ”, ele riu. "Eu estava errado. Ele relata que conheceu o
Dr. Fauci apenas uma vez - na entrevista em que o Dr. Fauci o contratou
como diretor de conformidade ética e regulatória do NIAID. O Dr. Fishbein
relembra a seriedade do Dr. Fauci: “Este é um trabalho importante. Se você
tiver algum problema na agência, gostaria de ouvi-lo pessoalmente. Eu
quero que você venha diretamente para mim. ”54 O Dr. Fauci disse ao Dr.
Fishbein que sua “porta estaria sempre aberta”. Mas quando o Dr. Fishbein
pediu para falar com ele sobre os testes de IL-2, o Dr. Fauci foi às escuras, e
o Dr. Fishbein sentiu que a instituição estava se voltando contra ele. “Seus
guardiões disseram que ele voltaria para mim”, lembra Fishbein. "Não" Ele
acrescenta: “Ele basicamente fugiu”.

No decorrer de seus procedimentos de reclamação subsequentes e litígios
sobre sua demissão, o Dr. Fishbein obteve e-mails e outros documentos que
relatam o que aconteceu nos bastidores. A principal estratégia do Dr. Fauci
nas discussões com sua gerência de nível superior era como demitir o Dr.
Fishbein enquanto mantinha o Diretor do NIAID fora da zona de respingos
quando as coisas explodiam. Em 24 de fevereiro de 2004, o Dr. Fauci se
reuniu com Kagan e Tramont para planejar estratégias para se livrar do Dr.
Fishbein. Os homens traçaram um plano pelo qual Kagan e Tramont
orquestrariam a demissão do Dr. Fishbein ao mesmo tempo em que
tornariam as impressões digitais do Dr. Fauci indetectáveis.

O desafio era assustador. Todos os jogadores sabiam que o Dr. Fauci era o
único com autoridade legal para demitir o Dr. Fishbein. Os oficiais de
recursos humanos do NIAID disseram originalmente ao Dr. Fishbein que o
Dr. Fauci havia autorizado sua demissão. O Dr. Fauci posteriormente
protestou para vários investigadores do NIH e do Congresso dos Estados
Unidos que ele não havia ordenado o disparo. O NIH também negou que o
Dr. Fauci tenha ordenado o disparo. O Dr. Fishbein chama essa afirmação
de mentira: “Eu era um especialista especial do Título 42: pago fora do
orçamento da agência. O Dr. Fauci era o único oficial do NIAID com
autoridade para me despedir. ”

A reputação do Dr. Fishbein, sua integridade e seu excelente histórico de
trabalho apresentavam obstáculos adicionais. Em novembro de 2003, três
meses antes de sua demissão, o Dr. Fauci apresentou ao Dr. Fishbein uma



recomendação por seu trabalho excepcional no NIAID. Três meses depois,
em 9 de fevereiro de 2004, o Dr. Tramont também reconheceu o excelente
desempenho do Dr. Fishbein no trabalho, recomendando-o para receber um
prêmio de reconhecimento de serviço de US $ 2.500. Cinco dias depois, em
13 de fevereiro de 2004, Kagan bloqueou o processamento da sentença e
cancelou o prêmio de mérito de US $ 2.500.

Funcionários da DAIDS seguiram essas ações com uma troca de e-mails
frenéticos discutindo como matar o Dr. Fishbein sem implicar Fauci. Em
uma nota de 23 de fevereiro de 2004 para Kagan, Tramont disse: “Jon,
vamos começar a trabalhar nisso — Tony [Fauci] não vai querer que nada
volte sobre nós, então teremos que ter uma documentação revestida de
ferro, nenhuma sensação de assédio ou injustiça e, como outras ações
pessoais, isso vai dar algum trabalho. No estilo de Clausewitz, devemos
dominar com força. Vamos preparar nossa papelada, então. . . vá de lá. ”
Vários outros subordinados de confiança do Dr. Fauci se juntaram à rede de
e-mail com recomendações sobre como explodir a carreira do Dr. Fishbein,
mantendo as mãos do Dr. Fauci limpas.

Farber disse: “Jonathan Fishbein [foi] coberto de alcatrão e penas por
apontar que o estudo principal do NIH em Nevirapine foi um desastre
completo. O fracasso de Fishbein em se adequar, seu fracasso em entender
que o Nevirapine era muito importante para falhar, significou que os
anticorpos neutralizantes da burocracia da AIDS tiveram que ser ativados
para destruí-lo ”.

Entre 14 e 18 de fevereiro, depois que Tramont notificou o Dr. Fishbein que
ele agora estava se reportando a Kagan - o mesmo homem que ele citou
recentemente por ação disciplinar - Dr. Fishbein trocou e-mails com
Tramont (então viajando para a Tailândia) solicitando uma explicação para
esse estranho rebaixamento que o fez trabalhar para um funcionário de nível
inferior que era o alvo principal de sua investigação de má conduta. Um
esquivo Tramont recusou-se a explicar a decisão e respondeu com uma
vaga protesto que lembrava o gobbledygook ofuscante da assinatura do Dr.
Fauci:

Não me passou despercebido que a maioria das reclamações [sobre Kagan]
que ouvi dos nossos constituintes quando cheguei girava em torno de
[reclamações apresentadas pela sucursal do Dr. Fishbein] e desde que você



chegou, NÃO ouvi uma única reclamação; e quando perguntei sobre isso, a
resposta foi a acusação apresentada por você.

Em 25 de fevereiro de 2004, Kagan despediu o Dr. Fishbein. Kagan
explicou ao Dr. Fishbein que havia falhado em todos os aspectos de seu
trabalho e que seus chefes não viam chance de melhoria. Kagan aconselhou
o Dr. Fishbein a deixar a DAIDS imediatamente. O Dr. Fishbein optou por
ficar e lutar contra sua demissão.

O Dr. Fishbein escreveu primeiro a Tramont e ao Dr. Fauci solicitando uma
reunião. Nunca recebi um retorno. Em seguida, ele apelou para o chefe
ostensivo do Dr. Fauci, o diretor do NIH Elias Zerhouni, que também se
recusou a se encontrar com ele. O NIH proibiu todos os funcionários de
falar sobre ou para o Dr. Fishbein. “Todo mundo tinha pavor de Fauci”, diz
o Dr. Fishbein. “Ele dirige a agência como um ditador vingativo. Todo
mundo tem medo dele; todo mundo sabe que você nunca atravessa Fauci. ”
Nas palavras de Farber, “Fishbein se tornou um fantasma. Ninguém se
dirigiu a ele nos corredores, nos elevadores, no refeitório. Houve uma
campanha ativa para me humilhar, lembra ele. Era como se eu tivesse AIDS
nos primeiros dias. Eu era como Tom Hanks na Filadélfia. Ninguém se
aproximaria de mim. ”

Em 26 de fevereiro de 2004, o Dr. Fishbein se reuniu com o Office of
Management Assessment (OMA) do NIH para reclamar das ações contra
ele. O OMA também se recusou a investigar. Em 1o de março de 2004, o
Dr. Fishbein apresentou suas acusações ao Inspetor Geral do HHS. O IG, da
mesma forma, recusou-se a levantar o tapete no NIH. Mais tarde naquele
mês, em desespero, o Dr. Fishbein pediu proteção ao denunciante e buscou
uma investigação do Congresso sobre a corrupção generalizada no NIAID.

No Capitólio, ele finalmente encontrou ouvidos compreensivos. O Dr.
Fishbein disse aos investigadores do senador dos Estados Unidos Charles E.
Grassley (R-IA) e do senador Max Baucus (D-MT), o presidente do Comitê
de Finanças do Senado e membro graduado da minoria, respectivamente,
que sua demissão foi uma retribuição por seus relatórios de irregularidades
nos ensaios de Nevirapina e Proleukin. Ambos os senadores começaram a
clamar para que o HHS investigasse as acusações de corrupção do Dr. Fauci
contra o NIAID e respondesse às questões preocupantes que o Dr. Fishbein



havia levantado sobre os estudos homicidas no Tennessee e Uganda, e
assédio sexual e má gestão no escritório central do NIAID.

Em uma série de cartas severas ao diretor do NIH Zerhouni e seu chefe, o
secretário do HHS Michael Leavitt, os senadores Arlen Specter e Herb
Kohl se juntaram a Grassley e Baucus para repreender o NIH por inação nas
reclamações do Dr. Fishbein. Os congressistas de Maryland, os
representantes Ben Cardin, Barbara Mikulski e Steny Hoyer assinaram uma
carta semelhante. É ilustrativo do poder esmagador do Dr. Fauci que ele e
seus chefes decidiram ignorar e desafiar essas objeções. Afinal, esses três
representantes eram membros da realeza da delegação do estado de origem
do NIH.

Em maio de 2004, sob pressão dos legisladores, o NIH concordou em
encomendar uma investigação do Instituto de Medicina (IOM) do HIVNET
012. O Instituto de Medicina, um ramo das Academias Nacionais de
Ciências, é ostensivamente o consultor independente e confiável do
Congresso em questões científicas. O IOM regularmente reúne painéis dos
principais cientistas para supervisionar e revisar a ciência da agência. A
presunção é que, embora as indústrias reguladas capturem e comprometam
facilmente as agências federais, o Instituto de Medicina é incorruptível. Os
membros da IOM não trabalham para a indústria nem para o governo. O
Congresso espera obter respostas claras da IOM.

No entanto, a essa altura, o Dr. Fauci já havia descoberto como controlar o
IOM com cordas invisíveis. Os legisladores do Capitol Hill nunca
perceberam que os PIs do Dr. Fauci dominaram o painel da IOM que se
reuniu para investigar suas irregularidades. Seis de seus nove membros
foram beneficiários do subsídio do NIAID, conduzindo então seus próprios
testes para o Dr. Fauci, com subsídios anuais variando de $ 120.000 a $ 2
milhões. O estudo do IOM sobre as acusações do Dr. Fishbein foi
previsivelmente, portanto, mais uma cal. O painel da IOM adotou
estrategicamente um escopo extremamente estreito de investigação que não
incluía a conduta indevida ultrajante do NIAID em Uganda ou Tennessee.
Em 7 de abril de 2004, o painel do IOM relatou sua conclusão de que os
dados HIVNET 012 deveriam ser considerados válidos.55

Naquele mesmo dia, o Dr. Fishbein recebeu uma carta de rescisão de
Tramont. O Dr. Fishbein solicitou e recebeu um adiamento automático de



sua demissão enquanto defendia seu caso de denúncia perante a Comissão
de Oportunidades Iguais de Emprego. A ação de Tramont, no meio de uma
investigação do Congresso, foi um gesto de desafio para os senhores do
Congresso dos dois partidos políticos do NIH. Sinalizou a resolução do
HHS de proteger o Dr. Fauci a qualquer custo e amordaçar as críticas de seu
principal detrator.

Teflon Tony percorreu um longo caminho desde 1987, quando sua explosão
pública pelo Congresso o deixou com remorso e temor por seu futuro. Em
2004, ele tinha a proteção de seu chefe, um poderoso presidente
republicano, que - graças ao Dr. Fauci - também estava envolvido nos
corruptos julgamentos do HIVNET e que pouco se importava com as
enfermidades de um Congresso controlado pelos democratas. Frustrados e
furiosos com a insubordinação do Dr. Fauci, Grassley e Baucus dispararam
uma carta datada de 30 de junho ao Diretor do NIH Elias A. Zerhouni,
exigindo uma explicação para a demissão do Dr. Fishbein e acusando o
NIAID de retaliação contra o Dr. Fishbein para silenciar suas acusações de
corrupção contra NIAID.56 A carta observou que a retaliação contra um
funcionário por relatar uma conduta inadequada é “inaceitável, ilegal e
viola a Lei de Proteção de Denunciantes”.

Enquanto isso, uma revisão secreta interna do NIH dos testes com
Nevirapina estava confirmando as piores acusações do Dr. Fishbein sobre o
Dr. Fauci e HIVNET. Em 9 de agosto de 2004, a Dra. Ruth Kirschstein,
conselheira sênior de Zerhouni, enviou ao diretor do NIH os resultados de
sua investigação. Kirschstein alertou que os esforços do Dr. Fauci para
demitir Fishbein no mínimo deram a aparência de represália. Kirschstein
acrescentou que “É claro que [Dr. Faucis AIDS Branch] é uma organização
problemática ”e a reclamação do Dr. Fishbein“ é claramente um esboço de
uma questão mais profunda ”.57 Zerhouni manteve silêncio sobre os
resultados contundentes das investigações internas da agência. Desafiando o
Senado, ele demitiu o Dr. Fishbein em 4 de julho de 2005.

Após sua demissão, o Dr. Fishbein apresentou seu caso ao Conselho de
Proteção de Sistemas de Mérito, afirmando proteção contra qualquer
retaliação oficial sob as leis federais de denúncias. O MSPB reintegrou o
Dr. Fishbein após determinar que sua demissão foi uma retribuição injusta.
Estava claro, entretanto, que o Dr. Fishbein não tinha futuro no NIH. Ele



negociou um acordo de rescisão. Os termos do acordo do Dr. Fishbein com
o NIAID são secretos, e o acordo o proíbe de discutir seus detalhes.

O Dr. Fishbein me disse que, apesar de sua vitória nominal, o Dr. Fauci
continuou a puni-lo de longe com reverberações que iam muito além do
NIAID. “Não consegui um emprego na área de saúde pública por cinco
anos”, diz Fishbein sobre a vingança de Fauci. “Todo mundo na ciência tem
medo de contrariá-lo. Ele é como um chefão da máfia. Ele controla tudo e
todos na saúde pública. ” O Dr. Fishbein acrescentou: “Ele espalha muito
dinheiro e todos sabem que ele é vingativo. Tive um amigo que me disse:
Não posso arriscar contratá-lo porque não posso me dar ao luxo de irritar
Fauci ”. Diz o Dr. Fishbein: “Esta foi a minha primeira exposição à cultura
do cancelamento.”

Ele ainda relembrou: “Deixei o setor privado e aceitei o emprego no NIH
porque queria fazer serviço público. Mas fui muito ingênuo. Eu acreditava
que o governo poderia encontrar soluções e que a justiça sempre
prevaleceu. Minha experiência na Divisão de AIDS realmente abriu meus
olhos sobre como o sistema realmente funcionava. O orçamento federal é
um grande vale para alimentar grupos de interesses especiais. Mas se você
ficar sabendo disso, abrir a boca e irritar alguém realmente poderoso, eles
querem sangue. Os advogados do governo estão bem, e eles têm recursos
ilimitados para queimar você. A verdade pode não estar do lado deles, mas
eles podem lançar todos os obstáculos em seu caminho para obter um
julgamento justo de sua reclamação. E você não pode obter justiça porque o
litígio irá esgotá-lo até o último centavo. O sistema não foi projetado para
ajudar a parte prejudicada. Eu não poderia coagir Fauci para um
depoimento. Ele estava muito ocupado dando entrevistas e aceitando
prêmios. Nunca houve consequências para os perpetradores. Eles
continuaram alegremente em suas carreiras. Preciso recomeçar do zero. Se
eles estão determinados a arruinar sua vida, eles podem fazer isso. ”

Farber também está desencantado. “Eles desencadeiam tal violência sobre
toda a sua existência se você os cruzar. Você nunca mais anda da mesma
maneira. Eles fazem você se sentir uma pessoa morta, totalmente
desvalorizada. Eles investiram muito dinheiro nessas campanhas de ataque
por causa do meu artigo. Eles se tornaram nucleares. A cruzada deles para
me desacreditar e destruir teve impactos duradouros em minha vida. Mas



quer saber? Eu não fui assassinado. Joyce [Hafford] fez. Eu penso nela o
tempo todo.

“E os verdadeiros perdedores nessa batalha”, acrescentou Farber, “foram os
milhões de mulheres e bebês africanos forçados a tomar Nevirapina, uma
droga que não previne a AIDS, mas adoece e mata as pessoas que a
tomam”. No final, o Dr. Fauci teve sucesso em fraudar ensaios clínicos
corruptos, ocultando trapaças catastróficas e habilmente manipulando a
política para levar sua droga perigosa e ineficaz, Nevirapine, ao mercado.

Em março de 2005, o Dr. Valendar Turner, um cirurgião do Departamento
de Saúde de Perth, Austrália, apontou em uma carta à Nature: “Nenhuma
das evidências disponíveis para a nevirapina vem de um ensaio em que foi
testada contra um placebo. No entanto, como disse o autor sênior do estudo,
um placebo é a única maneira de um cientista avaliar a eficácia de um
medicamento com certeza científica. ”58

O Dr. Turner observou que a taxa de transmissão que HIVNET 012 relatou
para o HIV - 13,1 por cento - estava acima da taxa de transmissão de fundo.
“O resultado HIVNET 012 é maior do que a taxa de transmissão de 12 por
cento relatada em um estudo prospectivo com 561 mulheres africanas que
não receberam tratamento anti-retroviral. Este, na verdade, é o grupo do
placebo ”. Se muito, então, a droga de estimação do Dr. Fauci agravou, em
vez de prevenir, a transmissão em todos os bebês africanos que ele fingia
salvar.

Farber argumenta que, sob a liderança do Dr. Fauci, a falha dos
pesquisadores em controlar adequadamente com um grupo de placebo
“talvez seja a característica marcante da pesquisa da AIDS em geral”. O
truque estatístico de se livrar do grupo de controle placebo inerte se tornaria
uma ferramenta usada pelo Dr. Fauci para obter aprovações para centenas
de novos medicamentos e vacinas, de AIDS a COVID.

De acordo com Farber, “do jeito que estava, não havia grupo de placebo,
então os resultados do HIVNET são um truque estatístico, um jogo de
sombras, no qual o sucesso é medido em relação a outra droga e não a um
placebo inerte - o padrão ouro dos testes clínicos.”

O único resultado benéfico da provação do Dr. Fishbein foi que as questões
do Congresso e da imprensa sobre as participações financeiras pessoais do



Dr. Fauci no medicamento IL-2 forçaram o Dr. Fauci a prometer doar seus
royalties para a caridade. A partir de então, o HHS mudou suas políticas de
royalties - um pouco - limitando os pagamentos de royalties a funcionários
contratados a US $ 150.000 por ano, por funcionário, por patente. Nos trinta
anos que se seguiram, nenhum membro da mídia jamais perguntou ao Dr.
Fauci quanto dinheiro ele ganhou com a IL-2, ou para qual instituição de
caridade, se houver, ele direcionou suas doações. O Dr. Fauci nunca revelou
a extensão de suas participações pessoais ou os retornos financeiros de suas
patentes em outros medicamentos do NIAID, ou os valores de royalties que
ele recompensou a comparsas leais e subordinados do NIAID pelos
milhares de outros novos medicamentos que a agência desenvolveu .

Finalmente, durante todo o mandato do Dr. Fauci no NIH, o Dr. Zeke
Emmanuel foi diretor do Departamento de Bioética (DOB), o conselho de
supervisão ética de todos os NIH. O substituto de Emmanuel era a esposa
de Tony Fauci, Christine Grady. Em 2012, Grady assumiu a diretoria do
DOB. Esse departamento supervisiona a bioética em ensaios clínicos para
todas as subagências do NIH, incluindo responsabilidades pela supervisão
de questões éticas em ensaios clínicos encomendados por seu marido, como
os de Nevirapina e Proleukin.

Grady reconheceu em uma entrevista à Vogue que estava ciente da
reputação de Tony Fauci como uma pessoa muito assustadora, em seu
primeiro encontro em 1983. 59 “Todo mundo tinha medo [dele]. E quando o
vi pela primeira vez, pensei: Do que eles estão falando? Ele é jovem, bonito
e não parece tão assustador. ”

“Lidar com Tony Fauci é como lidar com o crime organizado”, diz o Dr.
Fishbein. “Ele é como o padrinho. Ele tem conexões em todos os lugares.
Ele sempre tem pessoas para quem está dando dinheiro em posições de
poder para garantir que consiga o que quer - que consiga o que deseja.
Essas conexões dão a ele o poder máximo de consertar tudo, controlar todas
as narrativas, escapar de todas as consequências e varrer toda a sujeira e
todos os corpos para debaixo do tapete e aterrorizar e destruir qualquer um
que o cruzar ”.
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CAPÍTULO 9

O CARGO DO HOMEM BRANCO

Assuma o fardo do Homem Branco -

As selvagens guerras de paz -

Encha bem a boca da Fome

E mande cessar a doença.

—Rudyard Kipling, The White Mans Burden 1897

Em 1984, após a notória conferência de imprensa do Dr. Robert Gallo, o Dr.
Fauci prometeu ao mundo uma vacina contra a AIDS imediatamente.
Fornecer uma imunização eficaz contra a AIDS seria, é claro, o
desmascaramento mais persuasivo dos Duesbergianos e outros críticos da
hipótese do HIV / AIDS. “Por fim”, garantiu o Dr. Fauci à imprensa
mundial, “dado o fato de que agora temos o vírus em nossas mãos, é bem
possível, de fato, ser inevitável que desenvolvamos uma vacina contra a
AIDS”.1 Margaret Heckler disse à massa da mídia: “Esperamos ter. . . uma
vacina pronta para teste em cerca de dois anos. ”2 Heckler estava errado em
um terço de século e continua aumentando. Nas décadas seguintes, o
governo federal gastou bem mais da metade de um trilhão de dólares com
AIDS. O Dr. Fauci dedicou muito desse dinheiro à sua busca por uma
vacina elusiva para imunizar as pessoas contra o HIV. O Dr. Fauci injetou
nosso dinheiro em quase 100 vacinas candidatas, nenhuma delas chegando
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nem perto da linha de chegada. Todas essas decepções nunca obscureceram
o otimismo exuberante do Dr. Fauci de que ele em breve encurralará o
horizonte em recuo.

Por uma década, o senador americano de Oklahoma, Tom Coburn, MD,
ocupou assentos na primeira fila nos Comitês de Saúde do Congresso e do
Senado durante as viagens anuais do Dr. Fauci ao Capitólio. Em 2010,
Coburn se cansou das promessas sem botas do diretor do NIAID da entrega
iminente de seu jab quixotesco. Quando, em 18 de maio, o Dr. Fauci voltou
à sala de audiência do Senado para anunciar “um progresso significativo na
pesquisa da vacina contra o HIV”, o normalmente taciturno Dr. Coburn
finalmente explodiu. Ele criticou o Dr. Fauci por enganar deliberadamente
os legisladores e acusou seu colega médico de enganar o Congresso para
que aprovasse verbas sem nenhum propósito além de sustentar sua
burocracia: “A maioria dos cientistas envolvidos na pesquisa da AIDS
acredita que uma vacina contra o HIV está mais longe do que nunca.”3

Levou anos de peregrinações ritualísticas do Dr. Fauci para Coburn
reconhecer, com clareza indignada, que as vacinas anti-HIV tentadas são
um ATM para NIH, quer funcionem ou não. Do ponto de vista institucional,
nenhum dos experimentos fracassados do Dr. Fauci foram, afinal, fracassos.
Cada um deles resultou em transferências maciças de lucro público para os
parceiros Pharma do Dr. Fauci e sustentação de fundos para os laboratórios
e IPs do NIAID. O único verdadeiro fracasso no NIAID seria o
encolhimento da força de trabalho.

Essa verdade permanece totalmente obscura para a imprensa de olhos
brilhantes, que aplaude fielmente cada um dos bis do Dia da Marmota do
Dr. Fauci. Em 2019, quase uma década após o protesto de Coburn, e apenas
alguns meses antes da pandemia de COVID-19, o Dr. Fauci fez um anúncio
surpresa: ele finalmente tinha uma vacina eficaz contra o HIV. Embora a
inoculação tenha demonstrado uma eficácia mínima de 30% em testes em
humanos na Tailândia, os dados do teste de Fase III na África do Sul
pareciam promissores, e o NIAID estava se preparando para testar a vacina
em americanos.4 O Dr. Fauci acrescentou algumas advertências para
esvaziar: Embora sua nova vacina não evitasse a transmissão da AIDS, o
ágil tecnocrata previu alegremente que as almas intrépidas que tomaram a
injeção descobririam que, quando contraíam a AIDS, os sintomas
pareceriam muito reduzidos. O Dr. Fauci estava tão confiante da



credulidade servil da mídia que presumiu, corretamente, que nunca
precisaria responder às muitas perguntas levantadas por esse jargão febril.
Toda aquela proposição ímpar não recebeu nenhum comentário crítico da
imprensa. Seu sucesso em colocar batom neste burro e vendê-lo ao mundo
como um puro-sangue pode ter encorajado seu estratagema - um ano depois
- de colocar cosméticos semelhantes nas vacinas COVID que, da mesma
forma, não previnem doenças nem impedem a transmissão.

UM DESFILE DE HORRÍVEIS

A redução de trinta anos do escrutínio jornalístico significa que ainda não
há uma narrativa pública coerente relatando a busca fútil do Dr. Fauci por
sua vacina “inevitável” contra a AIDS, muito menos responsabilidade. Em
vez disso, cientistas da indústria e do governo envolveram a escandalosa
saga em segredo, subterfúgio e prevaricação, obscurecendo mil calamidades
e um mar de lágrimas que merecem seu próprio livro. Cada esforço mínimo
para pesquisar o desastre - no Google, PubMed, sites de notícias e dados de
ensaios clínicos publicados - produz apenas novas atrocidades chocantes -
um desfile sombrio e repetitivo de horríveis: tragédias de partir o coração,
racismo e arrogância institucional enraizada, promessas quebradas, gastos
enormes de tesouro desperdiçado e a trapaça recorrente de Anthony Fauci,
Bob Gallo e Bill Gates. É uma versão mais sombria do Dia da Marmota,
sem humor, ironia, sabedoria ou redenção. Será uma leitura mais fácil se eu
tocar em apenas alguns pontos baixos aleatórios da dolorosa saga.

Gallo Redux

Em 1991, como parte de um acordo que encerrou anos de litígio, Bob Gallo
finalmente admitiu que havia roubado o vírus HIV de Montagnier. Ele
dificilmente foi castigado. Em 14 de abril, John Crewdson relatou, no
Chicago Tribune, que uma das experiências de Gallo com uma vacina
contra o HIV matou três pacientes com AIDS em Paris no ano anterior.5 O
NIH havia lançado o projeto antes de entregá-lo a Gallo e seu fiel capanga,
Daniel Zagury, que testou a mistura em voluntários na França e,
previsivelmente, em um país africano, desta vez o Zaire. Seus camaradas do
Instituto Nacional do Câncer concederam aos experimentos de Gallo
revisão e aprovação aceleradas. Quão rápido? Apenas vinte e cinco dias. Os
pacientes morreram depois que a equipe de Gallo os inoculou com uma
vacina contra o HIV derivada da varíola bovina. Os cientistas do NIH



formularam a preparação de vaccinia - um vírus que causa a varíola bovina
em bovinos - na qual os cientistas do governo inseriram geneticamente um
fragmento do vírus HIV. Aparentemente, a varíola bovina permaneceu
infecciosa, e três de seus dezenove voluntários de Paris desenvolveram
imediatamente vaccinia, uma necrose frequentemente fatal, que causava
lesões agudas e uma extensão de pele endurecida, inchada e avermelhada ao
redor dos locais de injeção das vítimas como a doença devorou sua carne.

Como é típico da pesquisa de vacinas contra a AIDS, os cientistas do NIH
esconderam a atrocidade. Nem Gallo nem Zagury relataram as mortes. Em
vez disso, Gallo alardeava o julgamento como um grande sucesso na edição
do Lancet de 21 de julho de 1990, audaciosamente afirmando que não
houve “nenhuma morte” e “nenhuma complicação ou desconforto” entre
aqueles a quem ele administrou a preparação.6

Uma das vítimas do Dr. Gallo foi um professor de literatura clássica de 42
anos - considerado um egiptólogo brilhante - que faleceu em 5 de março de
1990, mais de quatro meses antes do artigo de Gallo aparecer. Um segundo
voluntário, um bibliotecário de 36 anos da Universidade de Paris, morreu
em 6 de julho, semanas antes de Gallo publicar seu artigo. Amigos
descreveram as duas vítimas de Gallo como saudáveis e vibrantes nos dias e
semanas imediatamente anteriores à morte. “Era inimaginável”, disse um
colega de trabalho sobre o professor robusto, “que ele pudesse ter morrido
seis semanas depois”.7

Um amigo de longa data da terceira vítima do Dr. Gallo, que morreu em 1º
de outubro de 1990, perguntou ao principal assistente de Zagury, Dr. Odile
Picard, se a vacina experimental pode ter causado as lesões destrutivas que
o legista detectou no cérebro da vítima durante a autópsia. Picard garantiu a
ele que as vacinas não eram culpadas, acrescentando: “Não sabemos o que é
isso”. Um mês depois dessa conversa, Picard entregou outro jornal, também
assinado por Gallo e Zagury, em um encontro internacional sobre AIDS em
Paris, o Colloque des Cent Gardes. Aqui, novamente, Picard não
mencionou nada sobre as três mortes, dizendo a seus colegas que a
preparação de vaccinia se mostrou segura para os pacientes.8 Talvez ela
quisesse dizer seguro para os pacientes que sobreviveram.

André Boué, o distinto geneticista francês e secretário do Comitê Nacional
de Ética Médica da França, que aprovou os testes da vacina em 1987,



reclamou que Gallo nunca informou ao painel que algum dos participantes
havia morrido. Funcionários da Assistance Publique, o sistema hospitalar
municipal de Paris, reclamaram que a equipe de Gallo também se esqueceu
de contar a eles sobre as três mortes. As autoridades francesas só souberam
das mortes por médicos que suspeitaram em hospitais para onde a equipe de
Gallo havia enviado seus recrutas enfermos para morrer.9

Os gerentes do NIH também protestaram que Gallo não confessou as
mortes. Um funcionário chamou a omissão de Gallo de muito preocupante.
Os registros do NIH mostram que nem Gallo nem qualquer um de seus
confederados do NIH informaram o Escritório de Proteção contra Riscos de
Pesquisa sobre a contagem de corpos. A lei federal exige que o OPRR
aprove a experimentação em humanos e que os pesquisadores relatem
eventos adversos, incluindo, é claro, o evento mais adverso. Em fevereiro,
citando várias violações dos regulamentos federais por Gallo e sua equipe
em ambos os lados do Atlântico, o OPRR interrompeu abruptamente o
experimento.10

Canalizando a ousadia de seu mentor, Zagury, depois de enviar o artigo
animado do Lancet, solicitou uma patente sobre a tecnologia de vacina
mortal chamada Métodos de indução de respostas imunológicas ao vírus da
AIDS, com Zagury se listando como um inventor no pedido.11

Mais uma vez, o omertà resistiu. Não houve investigação, nenhuma
responsabilidade e nenhuma palavra sobre os tipos de ferimentos que os
voluntários do braço do estudo no Zaire podem ter sofrido.
Caracteristicamente, Gallo não se envergonhou, não se intimidou e não se
intimidou com esse último revés. A comunidade de virologia comprada e
intimidada permaneceu em silêncio sobre um escândalo que teria implicado
o NIH e provocado o escrutínio indesejado das ortodoxias do HIV.

Cinco anos depois, Gallo deixou o NCI e estabeleceu o Institute for Human
Virology (IHV) com seus dois comparsas de longa data, William Blattner,
que serviu por 22 anos sob Gallo como Diretor de Epidemiologia Viral do
NCI, e Robert Redfield, um médico militar e pesquisador que compartilhou
a obsessão de Gallo com o HIV e suas lacunas éticas.

Dr. Robert Redfield



Muitos americanos reconhecerão Redfield como o Diretor do CDC de
Donald Trump durante a pandemia COVID de 2020. O Dr. Redfield e sua
fiel ajudante, Dra. Deborah Birx, serviram com o Dr. Fauci na Força-Tarefa
do Coronavírus de Trump.

Tanto Redfield quanto Birx foram ex-oficiais médicos do Exército que, nas
décadas de 1980 e 1990, lideraram a pesquisa militar sobre a AIDS, uma
especialidade que parece um ímã para vendedores ambulantes e charlatães.

Documentos militares dos EUA 12 mostram que em 1992 Redfield e Birx,
seu então assistente - ambos servindo no Walter Reed em Washington -
publicaram dados imprecisos no New England Journal of Medicine,
alegando que uma vacina contra o HIV que ajudaram a desenvolver e
testada em pacientes de Walter Reed era eficaz.13 Ambos deviam saber que
a vacina não valia a pena.

Em 1992, um consultório médico da Força Aérea acusou Redfield de se
envolver em “um padrão sistemático de manipulação de dados, análises
estatísticas inadequadas e apresentação de dados enganosa em uma aparente
tentativa de promover a utilidade da vacina GP160 contra a AIDS”.14 Um
tribunal da Força Aérea especialmente convocado para fraude e má conduta
científica concluiu que as informações “enganosas ou, possivelmente,
enganosas” de Redfield “ameaçam seriamente sua credibilidade como
pesquisador e têm o potencial de impactar negativamente o financiamento
de pesquisas da AIDS para instituições militares como um todo. Seu
comportamento supostamente antiético cria falsas esperanças e pode
resultar na implantação prematura da vacina. ” 15 O tribunal recomendou a
investigação por um órgão investigativo externo totalmente
independente.16 Sob ameaça de corte marcial, perda de sua licença médica
e possível prisão, o Dr. Redfield confessou aos interrogadores furiosos do
DOD e ao tribunal que suas análises eram errôneas e enganosas. Ele
concordou em corrigi-los e admitir publicamente que a vacina não valia a
pena na próxima conferência sobre a AIDS, na qual ele falaria em julho de
1992. Talvez tenha sido a grandeza do salão, o microfone e a platéia que
conspiraram para enfraquecer sua decisão. Em vez de se retratar de sua
falsidade, ele corajosamente repetiu suas afirmações fraudulentas nesta e
em duas conferências internacionais subsequentes sobre o HIV.17 Enquanto
os promotores observavam, ele descaradamente repetia seus perjúrios



desmascarados em depoimento perante o Congresso, jurando que sua
vacina curava o HIV.18

A jogada ousada de Redfield funcionou. Impedido pelo ballyhoo descarado
de Redfield, o Congresso imediatamente alocou US $ 20 milhões aos
militares para apoiar o projeto de pesquisa de Redfield e Birx.19
Promotores militares enfurecidos queriam levar Redfield à corte marcial.
Mas, como o Public Citizen reclamou em uma carta de 1994 ao presidente
do Comitê do Congresso, Henry Waxman, os aumentos de orçamento
dedicados prometidos pelo Congresso levaram o Exército a encerrar a
investigação, silenciar seus próprios promotores e “encobrir” os delitos de
Redfield.20

Ao arrancar o triunfo das mandíbulas do desastre que pôs fim à carreira,
Redfield havia cometido o crime perfeito. O ousado flimflam catapultou
Birx e Redfield para suas carreiras estelares como altos funcionários
federais de saúde. Quaisquer outras lições que aprendeu com o episódio, a
imprudência e a falsidade continuaram a ser as estratégias de Redfield. A
parceria de Gallo com Redfield tornou-se uma mina de ouro para os dois. O
Dr. Gallo me disse em um e-mail de 11 de maio de 2021 que o orçamento
anual do Instituto de Virologia Humana (IHV) é superior a US $ 100
milhões: “A maior parte deste financiamento é do PEPFAR”. O presidente
George W. Bush criou o PEPFAR em 2003, a pedido do Dr. Fauci, para
coordenar a assistência à AIDS de todas as fontes governamentais federais,
civis e militares. Desde 2014, a administradora do PEPFAR é Deborah Birx,
que simultaneamente atuou no conselho do Fundo Global apoiado por Bill
Gates.

Em 2017, o Relatório Anual do IHV vangloriava-se de que esses dois
charlatães haviam ganhado mais de US $ 600 milhões em doações - grande
parte dele do NIH e Bill Gates - desde que consolidaram sua lucrativa
parceria.21 Eles parecem ter gasto a maior parte do saque experimentando
drogas e vacinas contra o HIV com pessoas negras, incluindo 20.000
residentes de Washington e Baltimore e 1,3 milhão de infelizes da África e
do Caribe.

A parceria IHV de Gallo e Redfield foi uma boa aposta. Eles tinham uma
afiliação acadêmica com a Universidade de Maryland, sua própria
organização sem fins lucrativos para lavagem de dinheiro de seus antigos



comparsas do NIH, NIAID e NCI, e uma divisão com fins lucrativos que
lhes permitiria monetizar suas descobertas financiadas pelos contribuintes.
Seus ex-cúmplices do NIH estavam injetando US $ 200 milhões
anualmente no boondoggle da vacina contra o HIV.22 Além disso, Redfield
tinha acesso por meio de Birx e de seus aliados militares ao vasto
orçamento do Pentágono para armas biológicas e doenças infecciosas. Essas
conexões renderam bastante dinheiro federal para manter todos no mercado.
Além disso, em 1998, um novo financiador do HIV apareceu - um com
bolsos fundos e uma obsessão comum por vacinas.

Naquele ano, a William H. Gates Foundation anunciou um plano de nove
anos e US $ 500 milhões para financiar o desenvolvimento de vacinas
contra a AIDS por meio da International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) de
Gates - a organização predecessora da Global Alliance for Vaccines and
Imunizations (GAVI).23 O presidente da IAVI, Seth Berkley - o fiel e
extravagantemente recompensado de Gates 24 minion - disse que o plano
financiaria múltiplos testes de eficácia de vacinas candidatas contra a Aids
em países em desenvolvimento. Se alguma das vacinas funcionasse
razoavelmente bem em africanos subsaarianos, provavelmente poderiam ser
testadas em países ocidentais.

Apesar da história bem divulgada de Redfield como charlatão e
pretendente, o presidente Donald Trump o colocou no comando do CDC em
um momento em que a missão abrangente da agência estava promovendo
vacinas COVID. Trump também elevou Birx, um protegido por toda a vida
a Redfield e Anthony Fauci e confidente de Bill Gates. Esses três charlatães
de vacinas - Redfield, Birx e Fauci - lideraram a força-tarefa contra o
coronavírus da Casa Branca e orientaram a resposta COVID da América
durante o primeiro ano da pandemia.

O trio - nenhum dos quais jamais tratou um paciente COVID - adotou
estratégias polêmicas para confinar a nação em prisão domiciliar, fechar a
economia global, negar ao público o acesso ao tratamento precoce e
terapêuticas que salvam vidas como hidroxicloroquina e ivermectina,
despertar o terror público persistente através do transmissões de mortes
deliberadamente exageradas e contagens de casos, e repetidamente dizem
ao mundo que “o único caminho de volta ao normal é uma vacina
milagrosa”. Com o mínimo de apoio científico, eles impuseram mandatos
draconianos de quarentena, máscara e distanciamento social,



intencionalmente ou acidentalmente induzindo uma espécie de psicose em
massa chamada síndrome de Estocolmo, em que os reféns tornam-se gratos
a seus captores, convencidos de que o único caminho para a sobrevivência é
a obediência inquestionável.

The Gates / Fauci Bromance

Dois anos depois de Gates anunciar a IAVI, ele convocou o Dr. Fauci a
Seattle para propor uma parceria que, duas décadas depois, teria impactos
profundos na humanidade. O Dr. Fauci conheceu Bill e Melinda Gates
durante aquela viagem a Seattle. Ostensivamente para uma conversa sobre o
combate à tuberculose, o bilionário da Microsoft convidou o chefe do
NIAID para uma reunião de chefes de saúde global em sua mansão de
40.000 pés quadrados e $ 127 milhões, erguendo-se de quarenta acres
arborizados às margens do Lago Washington. Depois do jantar, Gates
separou Fauci do rebanho e o encurralou em sua espetacular biblioteca de
cúpula azul com vista para o lago. Fauci lembrou: “Melinda estava
mostrando a todos um tour pela casa. E ele disse, Posso ter algum tempo
com você na minha biblioteca, esta biblioteca incrivelmente bonita. . . . Nós
sentamos. E foi lá que ele disse: Tony, você dirige o maior instituto de
doenças infecciosas do mundo. E quero ter certeza de que o dinheiro que
gasto será bem gasto. Por que não nos conhecemos realmente? Por que não
somos parceiros? ”25

Ao longo das próximas duas décadas, essa parceria se metastatizaria para
incluir empresas farmacêuticas, planejadores militares e de inteligência e
agências internacionais de saúde, todos colaborando para promover
pandemias e vacinas armadas e uma nova marca de imperialismo
corporativo enraizada na ideologia da biossegurança. Esse projeto renderia
ao Sr. Gates e ao Dr. Fauci uma bonança sem precedentes em riqueza e
poder e teria consequências catastróficas para a democracia e a
humanidade.

O Monopólio da Microsoft

O tráfico de influência alimentou o impulso de Bill Gates ao poder desde o
início. Gates veio de uma família rica; seu bisavô fez fortuna no setor
bancário e deixou um fundo fiduciário que vale milhões em dólares de hoje.
Depois de abandonar Harvard em 1975, Gates alavancou sua paixão pela



engenharia de software para lançar a Microsoft em uma época em que a
maioria dos americanos ainda usava máquinas de escrever. Na época, sua
mãe, Mary Gates, uma proeminente empresária de Seattle, fazia parte do
conselho da United Way ao lado do então presidente da IBM, John Opel.
Em 1980, a IBM estava procurando recrutar uma empresa de software para
desenvolver um sistema operacional para seu computador pessoal. Mary
Gates convenceu a Opel a apostar no filho. Essa intervenção impulsionou a
empresa incipiente de Gates para as grandes ligas e fez de Gates um
bilionário em duas décadas.

O amigo de infância mais próximo de Gates e cofundador da Microsoft,
Paul Allen, descreveu Gates em seu livro de 2011 (Idea Man: A Memoir)
como um valentão sarcástico que em 1982 planejou expulsá-lo e roubar sua
parte da empresa. De volta ao trabalho após uma luta contra o câncer, um
Allen anêmico, esgotado por radiação e quimioterapia, ouviu Gates
conivente com o novo gerente da Microsoft, Steve Ballmer, para diluir a
aposta de Allen. Allen se lembra de irromper e gritar: “Isso é inacreditável!
Mostra o seu verdadeiro caráter de uma vez por todas. ”26 Recusando a
oferta de compra de US $ 5 por ação de Gates, Allen deixou a Microsoft
com sua participação de 25 por cento intacta, tornando-se um bilionário
quando a empresa abriu o capital em 1986. 27

Em maio de 1998, o Departamento de Justiça e vinte procuradores-gerais
do estado entraram com ações antitruste contra a Microsoft, acusando a
empresa de Gates de frustrar ilegalmente os esforços dos consumidores para
instalar softwares concorrentes em seus computadores baseados em
Windows. O DOJ pediu ao tribunal federal de Seattle que multasse Gates
em um milhão de dólares por dia por violações antitruste. O juiz Thomas
Penfield Jackson decidiu que a Microsoft violou as proibições da Lei
Antitruste Sherman de 1890 que proibiam monopólios e cartéis, dizendo:
“A Microsoft colocou um dedo opressor na escala da fortuna competitiva,
garantindo assim efetivamente seu domínio continuado no mercado
relevante”.28

O juiz Jackson ordenou que a Microsoft se dividisse ao meio e se desfizesse
de seu sistema operacional ou de seu braço de software. Um tribunal de
apelações anulou essa decisão. Em um acordo, o DOJ abandonou sua
tentativa de desmembrar a empresa, e a Microsoft concordou em pagar uma
multa anêmica de US $ 800.000 e compartilhar interfaces de computação



com empresas concorrentes.29 , 30 Além do custo financeiro, o litígio
arruinou a reputação de Gates. O juiz Jackson reclamou que o testemunho
de Gates foi evasivo e esquecido 31 e observou que “[Ele] tem um conceito
napoleônico de si mesmo e de sua empresa, uma arrogância que deriva do
poder e do sucesso absoluto, sem experiência dura fermentando, sem
reveses.”32 O público tinha visto o suficiente do julgamento - e dos
depoimentos reveladores de Gates - para compartilhar a repulsa do juiz
Jackson.33 Um grupo online chamado SPOGGE ganhou ampla
popularidade. A sigla significa “Society for Preventing Gates from Getting
Everything”. Ações coletivas movidas em 2000 contra a empresa por
discriminação grosseira contra trabalhadores afro-americanos e por incluir
mensagens com acusação racial em seu software prejudicaram ainda mais a
imagem pública marcada por cicatrizes de Gates. O advogado do lendário
demandante Willie Gary reclamou que a Microsoft tinha uma mentalidade
de plantação quando se trata de tratar trabalhadores afro-americanos 34 e
observou que “existem tetos e paredes de vidro para trabalhadores afro-
americanos na Microsoft”.35 Gary resolveu o caso por $ 97 milhões.36
Dois anos depois, os reguladores europeus cobraram uma multa de US $
1,36 bilhão contra a Microsoft, a maior penalidade na história da UE.

Gates reagiu à revolta popular como uma bola de neve pressionando o
Congresso para cortar o orçamento do Departamento de Justiça e
contratando um exército de firmas de relações públicas para suavizar sua
imagem de barão ladrão implacável e dúbio. Como parte de uma ofensiva
orquestrada para reformular sua personalidade pública, Gates e sua esposa
formaram uma instituição de caridade, o Childrens Vaccine Program, com
uma impressionante doação de US $ 100 milhões.37

O Nexus Rockefeller-Gates

Um século antes, o primeiro bilionário da América, John D. Rockefeller,
havia aberto sua própria rampa de saída da aversão pública, má imprensa e
processos antitruste ao lançar uma filantropia médica. O consigliere de John
D. Rockefeller, Frederick Taylor Gates, foi o principal confidente de
negócios e consultor filantrópico de John D. Frederick Gates ajudou
Rockefeller a estruturar sua fundação, aconselhando o magnata que o
descarte judicioso de sua fortuna também pode impedir novas investigações
sobre suas origens.38



Praticamente desde seu nascimento, Bill Gates começou a coordenar as
doações de suas próprias fundações com a organização Rockefeller. Em
2018, Bill Gates fez a observação saliente de que Em todos os lugares em
que nossa fundação foi, descobrimos que a Fundação Rockefeller havia
estado lá primeiro.

No alvorecer do século XX, a sangrenta manobra de Rockefeller - incluindo
suborno, fixação de preços, espionagem corporativa e criação de empresas
de fachada para conduzir atividades ilegais - conquistou para sua Standard
Oil Company o controle de 90 por cento da produção de petróleo dos EUA
e o tornou o homem mais rico em história mundial com um patrimônio
líquido de mais de meio trilhão em dólares de hoje. O senador Robert
Lafayette criticou Rockefeller como o maior criminoso da época.39 O pai
do magnata do petróleo, William “Devil Bill” Rockefeller, era um vigarista
saqueador que sustentava sua família fazendo-se passar por médico e
vendendo óleo de cobra, elixires de ópio, remédios patenteados e outras
curas milagrosas.40 No início dos anos 1900, quando os cientistas
descobriram os usos farmacêuticos para subprodutos da refinaria, John D.
viu uma oportunidade de capitalizar sobre o pedigree médico da família.
Naquela época, quase metade dos médicos e faculdades de medicina dos
Estados Unidos praticavam medicina holística ou fitoterápica. Rockefeller e
seu amigo Andrew Carnegie, o barão ladrão do Big Steel, despacharam o
educador Abraham Flexner em uma viagem pelo país para catalogar a
situação das 155 faculdades de medicina e hospitais da América.

Relatório Flexner de 1910 da Fundação Rockefeller 41 recomendou
centralizar o ensino médico da América, abolir a teoria do miasma e
reorientar essas instituições de acordo com a teoria dos germes - que
sustentava que os germes por si só causavam doenças - e o paradigma
farmacêutico que enfatizava o direcionamento de determinados germes com
drogas específicas em vez de fortalecer o sistema imunológico por meio de
uma vida saudável , água limpa e boa nutrição. Com essa narrativa em
mãos, Rockefeller financiou a campanha para consolidar a medicina
convencional, cooptar a florescente indústria farmacêutica e fechar sua
concorrência. A cruzada de Rockefeller causou o fechamento de mais da
metade das escolas de medicina americanas; promoveu o desprezo público
e da imprensa pela homeopatia, osteopatia, quiropraxia, medicamentos



nutricionais, holísticos, funcionais, integrativos e naturais; e levou à prisão
de muitos médicos em atividade.

Miasma vs. Teoria Germinal

A “teoria do miasma” enfatiza a prevenção de doenças fortalecendo o
sistema imunológico por meio da nutrição e reduzindo a exposição a
toxinas e estresses ambientais. Os expoentes do miasma postulam que a
doença ocorre quando um sistema imunológico enfraquecido fornece
germes um alvo enfraquecido para explorar. Eles comparam o sistema
imunológico humano à casca de uma maçã; com a casca intacta, a fruta
dura uma semana em temperatura ambiente e um mês se refrigerada. Mas
mesmo um pequeno ferimento na pele desencadeia a podridão sistêmica em
poucas horas, à medida que bilhões de micróbios oportunistas -
aglomerando-se na pele de todos os organismos vivos - colonizam o terreno
ferido.

Os aficionados da teoria dos germes, em contraste, atribuem a doença aos
patógenos microscópicos. Sua abordagem para a saúde é identificar o germe
culpado e preparar um veneno para matá-lo. Os miasmistas reclamam que
esses venenos patenteados podem enfraquecer ainda mais o sistema
imunológico ou simplesmente abrir o terreno danificado para um germe
competitivo ou causar doenças crônicas. Eles ressaltam que o mundo está
repleto de micróbios - muitos deles benéficos - e quase todos inofensivos
para um sistema imunológico saudável e bem nutrido. Os miasmistas
argumentam que a desnutrição e o acesso inadequado a água potável são os
fatores de estresse que tornam as doenças infecciosas letais em locais
pobres. Quando uma criança africana faminta sucumbe ao sarampo, o
miasmista atribui a morte à desnutrição; Os defensores da teoria dos germes
(também conhecidos como virologistas) culpam o vírus. A abordagem
miasmista da saúde pública é estimular a resposta imunológica individual.

Para o bem ou para o mal, os campeões da teoria dos germes, Louis Pasteur
e Robert Koch, provaram ser vitoriosos em sua batalha feroz de décadas
com seu rival miasmista Antoine Béchamp. O historiador vencedor do
Prêmio Pulitzer Will Durant sugere que a teoria dos germes encontrou
aceitação popular ao imitar a explicação tradicional para a doença -
possessão demoníaca - dando-lhe uma vantagem sobre o miasma. A
onipresença da pasteurização e da vacinação são apenas dois dos muitos



indicadores da ascendência dominadora da teoria dos germes como a pedra
angular da política de saúde pública contemporânea. Uma indústria
farmacêutica de US $ 1 trilhão promovendo pílulas, pós, picadas, poções e
venenos patenteados e as poderosas profissões de virologia e vacinologia
lideradas pelo próprio Pequeno Napoleão, Anthony Fauci, fortalece a
predominância centenária da teoria dos germes. E assim com a teoria do
micróbio, a “pedra angular foi lançada para a fórmula básica da
biomedicina moderna com seu ponto de partida monocausal-microbiano e
sua busca por balas mágicas: uma doença, uma causa, uma cura”, escreve o
professor de sociologia americano Steven Epstein.42

Como o Dr. Claus Köhnlein e Torsten Engelbrecht observam em Virus
Mania, A ideia de que certos micróbios - acima de todos os fungos,
bactérias e vírus - são nossos grandes oponentes na batalha, causando certas
doenças que devem ser combatidas com bombas químicas especiais, foi
enterrada se profundamente na consciência coletiva. ”43

Os ideólogos imperialistas encontram afinidade natural com a teoria dos
germes. Uma “Guerra aos Germes” racionaliza uma abordagem militarizada
à saúde pública e uma intervenção interminável nas nações pobres que
carregam consigo o fardo de doenças. E assim como o complexo militar-
industrial prospera na guerra, o cartel farmacêutico lucra mais com as
populações doentes e desnutridas.

Em seu leito de morte, o vitorioso Pasteur teria se retratado, “Béchamp
estava certo”, declarando, “o micróbio não é nada. O terreno é tudo. ”44 A
teoria do miasma sobrevive em bolsões marginalizados, porém vibrantes,
entre os praticantes da medicina integrativa e funcional. E a crescente
ciência que documenta o papel crítico do microbioma na saúde e imunidade
humanas tende a justificar Béchamp, e particularmente seus ensinamentos
de que os microrganismos são benéficos para a boa saúde. Köhnlein e
Engelbrecht observam que:

[Mas] mesmo para a medicina convencional, está se tornando cada vez mais
claro que o terreno biológico de nossos intestinos - a flora intestinal, repleta
de bactérias [ou pesando até 1 kg em um ser humano adulto normal,
totalizando 100 trilhões de células] é concedido um papel decisivo, porque
é de longe o maior e mais importante sistema imunológico do corpo.45



Um cânone doutrinário da teoria dos germes atribui às vacinas o declínio
dramático da mortalidade por doenças infecciosas na América do Norte e na
Europa durante o século XX. Anthony Fauci, por exemplo, rotineiramente
proclama que as vacinas eliminaram a mortalidade por doenças infecciosas
do início do século XX, salvando milhões de vidas. Em 4 de julho de 2021,
ele comentou com Chuck Todd da NBC: “Sabe, como diretor do Instituto
Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, era minha responsabilidade
garantir que fizéssemos a ciência que nos levou às vacinas que, sabemos
agora já salvou milhões e milhões de vidas. ”46 A maioria dos americanos
aceita essa afirmação como dogma. Portanto, será uma surpresa saber que
isso é simplesmente falso. A ciência realmente dá a honra de ter vencido a
mortalidade por doenças infecciosas à nutrição e ao saneamento. Um estudo
abrangente desta afirmação fundamental publicado em 2000 na revista de
alta gravidade Pediatrics pelo CDC e cientistas da Johns Hopkins concluiu,
após revisar um século de dados médicos, que “a vacinação não explica o
declínio impressionante na mortalidade por doenças infecciosas. . . no
século 20.47 Como observado anteriormente, outro estudo amplamente
citado, McKinlay e McKinlay - leitura obrigatória em praticamente todas as
escolas de medicina americanas durante a década de 1970 - descobriu que
todas as intervenções médicas, incluindo vacinas, cirurgias e antibióticos
representavam menos de cerca de 1 por cento - e não mais do que 3,5 por
cento - do declínio dramático da mortalidade. Os McKinlays
previsivelmente advertiram que os aproveitadores entre os estabelecimentos
médicos buscariam reivindicar o crédito pela queda na mortalidade por
vacinas, a fim de justificar os mandatos do governo para esses produtos
farmacêuticos.48

Sete anos antes, o virologista mais importante do mundo, o Dr. Edward H.
Kass da Harvard Medical School, membro fundador e primeiro presidente
da Infectious Diseases Society of America e editor fundador do Journal of
Infectious Diseases, repreendeu seus colegas virologistas por tentarem
tomar crédito por esse declínio dramático, repreendendo-os por permitir a
proliferação de “meias-verdades. . . que a pesquisa médica eliminou os
grandes assassinos do passado - tuberculose, difteria, pneumonia, sepse
puerperal etc. - e que a pesquisa médica e nosso sistema superior de
assistência médica foram os principais fatores que aumentaram a
expectativa de vida. ”49 Kass reconheceu que os verdadeiros heróis da
saúde pública não eram a profissão médica, mas sim os engenheiros que nos



trouxeram estações de tratamento de esgoto, ferrovias, estradas e rodovias
para transportar alimentos, refrigeradores elétricos e água clorada.50

As ilustrações na página a seguir representam um desafio indomável ao
dogma central da teoria dos germes e ao apoio absoluto para a abordagem
do miasma à medicina. Esses gráficos demonstram que a mortalidade de
virtualmente todas as grandes doenças mortais, infecciosas e outras,
diminuiu com os avanços em nutrição e saneamento. Os declínios mais
dramáticos ocorreram antes da introdução da vacina.

Observe os declínios de mortalidade ocorridos em doenças infecciosas e
não infecciosas, independentemente da disponibilidade de vacinas.

“Quando a maré está baixando da praia, é fácil ter a ilusão de que se pode
esvaziar o oceano removendo a água com um balde.”

—René Dubos

Como os drs. Engelbrecht e Köhnlein observam:

As epidemias raramente ocorrem em sociedades afluentes, porque essas
sociedades oferecem condições (nutrição suficiente, água potável limpa,
etc.) que permitem que muitas pessoas mantenham seus sistemas
imunológicos em forma de forma que os micróbios simplesmente não
tenham a chance de se multiplicar anormalmente.51



(Cortesia de Brian Hooker, PhD)

Como uma nota lateral final, parece-me que um casamento baseado em
evidências científicas e mutuamente respeitoso incorporando o melhor
desses dois dogmas conflitantes serviria melhor à saúde pública e à
humanidade.

Fauci e Gates; Teoria do Germe como Política Externa

O misterioso conflito entre os teóricos dos germes e miasmas tem
ressonância importante para as políticas de saúde pública no mundo em
desenvolvimento, onde muitos defensores das políticas protestam
veementemente que um dólar gasto em comida e água potável é muito mais



eficaz do que um dólar gasto em vacinas. Como veremos, a abordagem
militarizada de Gates / Fauci à medicina precipitou uma batalha
apocalíptica nos continentes africano e asiático entre as duas filosofias em
um jogo de soma zero que opõe nutrição e saneamento às vacinas em um
conflito de vida ou morte por recursos e legitimidade. O choque histórico
entre essas filosofias conflitantes oferece uma estrutura útil para a
compreensão da abordagem de Bill Gates e Anthony Fauci para a saúde
pública. A fim de avaliar a eficácia de seus projetos de vacinação em massa,
precisaríamos de uma contabilidade disciplinada que compare os resultados
de saúde em populações vacinadas com coortes não vacinadas em situação
semelhante. Esse é o tipo de prestação de contas que nenhum desses
homens se dispôs a fornecer. Os fatos sugerem que é a ausência de tais
métricas confiáveis e análises baseadas em ciência que permitem que Gates
e Fauci se safem com suas alegações duvidosas sobre a eficácia e segurança
de suas prescrições. Qualquer exame imparcial do papel das imunizações na
África deve reconhecer que os programas de vacinação em massa podem
servir a uma agenda mais ampla, na qual as prioridades de poder, riqueza e
controle podem eclipsar as estranhas preocupações com a saúde pública. E,
mais uma vez, foi a Fundação Rockefeller a pioneira na teoria dos germes
como ferramenta de política externa.

O Triunfo da Teoria Germinal

Em 1911, a Suprema Corte decidiu que a Standard Oil constituía um
“monopólio irracional” e dividiu o gigante em 34 empresas que se tornaram
Exxon, Mobil, Chevron, Amoco, Marathon e outras. Ironicamente, a
separação aumentou em vez de diminuir a riqueza pessoal de Rockefeller.
Rockefeller doou US $ 100 milhões adicionais dessa sorte inesperada para
seu grupo filantrópico de frente, o Conselho de Educação Geral, para
cimentar a racionalização e homogeneização de escolas médicas e hospitais.
De acordo com o paradigma farmacêutico, ele concedeu simultaneamente
grandes doações a cientistas para identificar os produtos químicos ativos em
plantas que curam doenças utilizadas pelos médicos tradicionais que ele
havia extirpado. Os químicos de Rockefeller então sintetizaram e
patentearam versões petroquímicas dessas moléculas. A filosofia da
fundação de “uma pílula para um doente” moldou a forma como os
americanos passaram a ver os cuidados de saúde.52



Em 1913, o patriarca fundou a American Cancer Society e incorporou a 
Fundação Rockefeller. As fundações filantrópicas eram uma inovação da 
época, e os detratores criticaram, como evasão fiscal, o esquema de 
Rockefeller de deduzir US $ 56 milhões em sua doação de 72.569 ações da 
Standard Oil para lançar uma fundação que lhe daria o controle perpétuo do 
doado  fortuna. Uma investigação do Congresso descreveu a fundação
como um artifício egoísta que representa uma ameaça ao futuro bem-estar
político e econômico da nação.53 O Congresso negou repetidamente a
Rockefeller uma carta patente. O procurador-geral George Wickersham
denunciou a fundação como um esquema para perpetuar uma vasta riqueza
e totalmente inconsistente com o interesse público.54

Para tranquilizar o público, os políticos e a imprensa sobre seus propósitos
benignos, a Fundação Rockefeller declarou sua ambição de eliminar a
ancilostomíase, a malária e a febre amarela. A Comissão Sanitária
Rockefeller para a Erradicação da Ancilostomíase enviou equipes de
médicos, inspetores e técnicos de laboratório para administrar
medicamentos anti-vermes em onze estados do sul.55 Esses embaixadores
exageraram sistematicamente a eficácia da medicação, encobriram suas
fatalidades regulares e - por meio das graças do exército mercenário de
jornalistas de aluguel de Rockefeller - despertaram interesse popular
favorável o suficiente pela Fundação para justificar a expansão proposta
para o mundo colonizado.

A Fundação Rockefeller lançou uma “parceria público-privada” com
empresas farmacêuticas chamada Comissão Internacional de Saúde, que
começou a inocular febrilmente as infelizes populações dos trópicos
colonizados com uma vacina contra a febre amarela.56 A vacina matou
seus beneficiários em massa e não conseguiu prevenir a febre amarela. A
Fundação Rockefeller silenciosamente largou a vacina inútil depois que o
pesquisador estrela da fundação, o inventor da vacina contra a febre
amarela, Hideyo Noguchi, sucumbiu à doença, provavelmente contraída por
exposição laboratorial descuidada.57 Os escrúpulos flexíveis de Noguchi
untaram seus experimentos arriscados em “voluntários” colonizados e
alimentaram sua ascensão meteórica nas paisagens eticamente estéreis da
virologia. No momento de sua morte, o promotor distrital de Nova York
estava investigando Noguchi por experimentar ilegalmente vacinas contra a



sífilis em órfãos da cidade de Nova York sem o consentimento de seus
responsáveis legais.58

Apesar de tais contratempos, o projeto contra a febre amarela da Fundação
Rockefeller chamou a atenção dos planejadores do exército em busca de
remédios contra as doenças tropicais que prejudicaram o séquito em
expansão das aventuras equatoriais dos militares americanos. Em 1916, o
presidente do conselho fez uma observação antecipada sobre a utilidade da
biossegurança como ferramenta do imperialismo: “Para fins de aplacar
povos primitivos e suspeitos, a medicina tem algumas vantagens sobre as
metralhadoras.”59

As conquistas cuidadosamente anunciadas pela Fundação Rockefeller na
saúde pública eclipsaram a repulsa popular pelos muitos abusos que os
americanos associavam ao império petrolífero da Standard Oil. Após a
Primeira Guerra Mundial, seu patrocínio da Organização das Nações
Unidas para a Saúde deu à Fundação Rockefeller alcance global e um
cortejo impressionante de contatos de alto nível entre as elites
internacionais. À medida que o século avançava, a fundação tornou-se uma
empresa global primorosamente conectada com escritórios regionais na
Cidade do México, Paris, Nova Delhi e Cali. De 1913 a 1951, a divisão de
saúde da Fundação Rockefeller operou em mais de oitenta países.60 A
Fundação Rockefeller era a autoridade mundial de fato sobre a melhor
forma de gerenciar doenças globais, com influência superando todas as
outras organizações sem fins lucrativos ou atores governamentais que
trabalham no campo.61 A Fundação Rockefeller forneceu quase metade do
orçamento para a Organização da Saúde da Liga das Nações (LNHO) após
sua fundação em 1922 e povoou as fileiras da LNHO com seus veteranos e
favoritos. A RF imbuiu a Liga com sua filosofia, estrutura, valores,
preceitos e ideologias, todos os quais seu órgão sucessor, a OMS, herdou
em sua inauguração em 1948.

Na época em que John D. Rockefeller dissolveu a Divisão de Saúde
Internacional da Fundação Rockefeller em 1951, ela havia gasto o
equivalente a bilhões de dólares em campanhas de doenças tropicais em
quase 100 países e colônias. Mas esses projetos eram uma fachada para as
preocupações mais venais da Fundação, de acordo com um relatório de
2017, US Philanthrocapitalism and the Global Health Agenda.62 Essa ideia
fixa estava abrindo mercados mundiais em desenvolvimento para as



multinacionais americanas de petróleo, mineração, farmacêutica,
telecomunicações e bancárias, nas quais a Fundação e a família Rockefeller
também estavam investidas. Esse white paper fez as mesmas reclamações
contra a Fundação Rockefeller que os críticos contemporâneos fazem contra
a Fundação Bill e Melinda Gates:

Mas o FR raramente abordava as causas mais importantes de morte,
notadamente diarreia infantil e tuberculose, para as quais não havia
soluções técnicas disponíveis e que exigiam investimentos de longo prazo
de orientação social, como habitação melhorada, água potável e sistemas de
saneamento. O RF evitou campanhas de doenças que podiam ser caras,
complexas ou demoradas (exceto a febre amarela, que colocava em risco
[os militares e] o comércio). A maioria das campanhas foi estritamente
interpretada de forma que metas quantificáveis (pulverização de inseticida
ou distribuição de medicamentos, por exemplo) pudessem ser definidas,
atendidas e contadas como sucessos, e então apresentadas em relatórios
trimestrais de estilo empresarial. Nesse processo, os esforços de saúde
pública de RF estimularam a produtividade econômica, expandiram os
mercados de consumo e prepararam vastas regiões para investimento
estrangeiro e incorporação ao sistema em expansão do capitalismo
global.63

Aqui estava um modelo de negócios feito sob medida para Bill Gates.

Filantrocapitalismo

Gates apelidou a filosofia operacional de sua fundação de
filantrocapitalismo. Aqui está uma explicação simplificada de como
funciona o filantrocapitalismo: Bill e Melinda Gates doaram US $ 36
bilhões em ações da Microsoft para o BMGF entre 1994 e 2020. 64 Muito
cedo, Gates criou uma entidade separada, Bill Gates Investments (BGI), que
administra sua fortuna pessoal e o corpus de sua fundação. BMGI
renomeado em janeiro de 2015 para incluir Melinda, 65 a empresa investe
predominantemente esse saque em empresas multinacionais de alimentos,
agricultura, farmacêutica, energia, telecomunicações e tecnologia com
operações globais. As leis tributárias federais exigem que o BMGF doe 7%
de seus ativos básicos anualmente para se qualificar para a isenção de
impostos. Gates visa estrategicamente as doações de caridade do BMGF
para dar a ele o controle das agências internacionais de saúde e agricultura e



da mídia, permitindo-lhe ditar as políticas globais de saúde e alimentação
para aumentar a lucratividade das grandes multinacionais nas quais ele e
sua fundação detêm grandes posições de investimento. Seguindo essas
táticas, a Fundação Gates doou cerca de US $ 54,8 bilhões desde 1994, mas
em vez de exaurir sua riqueza, esses presentes estratégicos a
aumentaram.66 A filantropia estratégica aumentou o corpus de capital da
Fundação Gates para US $ 49,8 bilhões em 2019. Além disso, o patrimônio
líquido pessoal de Gates cresceu de US $ 63 bilhões em 2000 para US $
133,6 bilhões hoje.67 A riqueza de Gates aumentou em US $ 23 bilhões
apenas durante os bloqueios de 2020, que ele e o Dr. Fauci desempenharam
papéis importantes na orquestração.

Em 2017, o Huffington Post observou que a Fundação Gates confunde as
fronteiras entre filantropia, negócios e organizações sem fins lucrativos e
adverte que chamar a estratégia de investimento de Gates de filantropia
estava causando a rápida desconstrução do termo aceito.68

Os investimentos farmacêuticos de Gates são particularmente relevantes
para este capítulo. Logo após sua fundação, sua fundação possui
participações em várias empresas farmacêuticas. Uma investigação recente
do The Nation revelou que a Fundação Gates atualmente detém ações
corporativas e títulos de empresas farmacêuticas como Merck, GSK, Eli
Lilly, Pfizer, Novartis e Sanofi.69 Gates também tem posições importantes
na Gilead, Biogen, AstraZeneca, Moderna, Novavax e Inovio. O site da
fundação declara abertamente sua missão de “buscar modelos mais eficazes
de colaboração com os principais fabricantes de vacinas para melhor
identificar e buscar oportunidades mutuamente benéficas”.70

Gates and Fauci: Colonizing the Dark Continent

Depois de selar sua colaboração com um aperto de mão, Gates e o Dr. Fauci
organizaram sua parceria de vacina rapidamente; em 2015, Gates estava
gastando US $ 400 milhões anualmente em medicamentos para a AIDS -
principalmente testando-os em africanos.71 , 72 Se ele pudesse provar que
um remédio para a AIDS realmente funcionava na África, a recompensa
subsequente dos clientes dos Estados Unidos e da Europa seria astronômica.

Para Gates, a vantagem imediata de sua nova aliança com o Dr. Fauci era
clara. O imprimatur de sua parceria com o principal quediva de saúde



pública do governo dos Estados Unidos ungiu os experimentos de saúde
pública de Gates com credibilidade e seriedade. Além disso, o Dr. Fauci era
um corretor de poder internacional que controlava uma banca gigantesca e
empunhava um golpe político brobdingnagiano em toda a África. Um
confidente presidencial de confiança, o Dr. Fauci havia se tornado o criador
de chuva indispensável para o rio de financiamento do HIV que inundava o
continente africano. O Dr. Fauci havia, então, persuadido uma sucessão de
presidentes dos EUA a polir sua bona fides humanitária redirecionando a
ajuda estrangeira dos EUA para longe das causas de nutrição, saneamento e
desenvolvimento econômico e para resolver a crise de HIV na África com
vacinas e medicamentos. Seu sucesso em obter um compromisso de US $
15 bilhões de George W. Bush em 2003 para medicamentos contra a AIDS
na África solidificou a reputação do Dr. Fauci como um corretor global
capaz de entregar dólares americanos a qualquer potentado africano que
cooperasse com sua empresa de AIDS.73 Apesar de seu péssimo histórico
de redução de doenças na década seguinte, ele persuadiu o presidente Bill
Clinton, em maio de 1997, a definir uma nova meta nacional para a ciência,
tornando a cura da AIDS africana sua promessa de sucesso JFK. Em um
discurso que proferiu na Morgan State University, Clinton disse: “Hoje
vamos nos comprometer a desenvolver uma vacina contra a AIDS na
próxima década”.74 Em grande parte devido à influência de Tony Fauci,
Clinton desperdiçaria bilhões de dólares dos contribuintes nessa cruzada
infrutífera durante sua presidência e outros milhões de contribuições
corporativas e filantrópicas por meio da Fundação Clinton durante seus
anos de crepúsculo.75

George W. Bush também confiou no conselho do Dr. Fauci, desviando US $
18 bilhões das contribuições relativamente anêmicas do governo dos
Estados Unidos para os projetos globais de AIDS do Dr. Fauci apenas entre
2004 e 2008.76

Em 2008, o Journal of the European Molecular Biology Organization
publicou um artigo revisado por pares examinando como a parceria Gates /
Fauci distorceu o financiamento do NIH para refletir as prioridades de
Gates, “O Grande Impacto da Fundação Gates. Sessenta bilhões de dólares
e uma pessoa famosa podem afetar os gastos e o foco de pesquisa dos
órgãos públicos. ” Esse artigo mostrou como, após o aperto de mão de
Gates / Fauci, o NIH transferiu US $ 1 bilhão para os programas globais de



vacinas de Gates “em um momento em que o orçamento geral do NIH
experimentou pouco crescimento”. O artigo descreve os detalhes técnicos
da parceria Gates NIH; a Gates Foundation e o Wellcome Trust canalizaram
suas doações por meio da NIH Foundation, que administra o dinheiro
enquanto Gates determina como ele é gasto.77 Dessa forma, Gates ocultou
seus projetos preferidos com o aval e a credibilidade do governo dos
Estados Unidos. Ele efetivamente comprou uma diretoria de agência.

Há poucas evidências objetivas de que todo o tesouro tenha estendido ou
melhorado a vida dos africanos, mas cada centavo foi adicionado à
reputação de Fauci como a Golconda de ajuda estrangeira da África.
Quando se tratava de políticas de saúde pública na África, o Dr. Fauci
possuía as chaves do reino. Gates precisava do Dr. Fauci para destrancar a
porta.

Citando a observação de Ralph Waldo Emerson de que a caridade pode ser
um dólar perverso, o professor de sociologia Linsey McGoey explica que a
filantropia pode ter efeitos negativos quando coloca seus beneficiários sob
uma bota em vez de reconhecer seu direito igual de promover sua própria
independência, para realizar sua individualidade.78 O professor McGoey é
o autor do livro de 2015 No Such Thing as a Free Gift: The Gates
Foundation and the Profits of Philanthropy.

Pharma tinha planos para a África; Bwana Fauci e Bwana Gates vestiram
capacetes de medula, agarraram seus facões, carregaram suas vacinas como
arma e antivirais tóxicos e se tornaram as versões do século XXI dos
exploradores europeus Burton e Speke - concedendo as bênçãos da
civilização ocidental aos Continente escuro e exigindo apenas obediência
em troca. “Eles estão aqui para salvar o mundo”, diz McGoey sobre os
filantrocapitalistas, “contanto que o mundo ceda aos seus interesses”.79
Graças à sua colaboração poderosa, Pharma emergiria como, talvez, o
overlord colonial mais cruel e mortal da África.

O HIV forneceu a Gates e ao Dr. Fauci uma cabeça de ponte na África para
sua nova marca de colonialismo médico e um veículo para os parceiros
construírem e manterem uma rede global poderosa que passou a incluir
chefes de estado, ministros da saúde, reguladores internacionais de saúde, a
OMS, o Banco Mundial, o Fórum Econômico Mundial e os principais
líderes do setor financeiro e os oficiais militares que serviram como centro



de comando do crescente aparato de biossegurança. Seus soldados rasos
eram o exército de virologistas de linha de frente, vacinologistas, médicos e
administradores de hospitais que dependiam de sua generosidade e agiam
como comissários ideológicos baseados na comunidade dessa cruzada.

Império Global do Filantrocapitalismo

Em agosto de 1941, o presidente Franklin Roosevelt forçou Winston
Churchill a assinar a Carta do Atlântico como condição para o apoio dos
Estados Unidos ao esforço aliado na Segunda Guerra Mundial. A Carta -
um emblema encorajador do idealismo americano - exigia que os aliados
europeus abandonassem suas colônias após a guerra. Durante dois séculos,
o acesso desimpedido aos ricos recursos nacionais do mundo colonizado foi
a principal fonte de riqueza europeia. A Carta do Atlântico e os movimentos
de libertação nacionalistas nas décadas de 1950 e 1960 desmantelaram o
modelo colonial tradicional na África. O continente, no entanto, foi
rapidamente reaberto à “colonização suave” por corporações multinacionais
e seus patrocinadores estatais.

Durante a Guerra Fria, as agências militares e de inteligência dos EUA
substituíram em grande parte os exércitos coloniais da Europa nessas
regiões, apoiando virtualmente qualquer ditador tinhorn que provou sua boa
fé “anticomunista” desenrolando tapetes vermelhos para as multinacionais
americanas. Quando o Muro de Berlim caiu, os Estados Unidos já tinham
655 bases militares (atualmente 800) 80 em todo o mundo em
desenvolvimento, e as empresas americanas tinham cheques em branco nas
nações anfitriãs para extrair recursos agrícolas, minerais, petrolíferos e
madeireiros, e grandes mercados para produtos acabados, incluindo,
principalmente, produtos farmacêuticos. Após o colapso do bicho-papão
soviético, o terrorismo islâmico e a biossegurança suplantaram o
comunismo como justificativa para uma presença militar e corporativa dos
EUA contínua em todo o mundo em desenvolvimento.

O desejo aquisitivo da Pharma pelos recursos naturais da África e suas
populações abundantes e complacentes com seus elevados fardos de
doenças ajudaram a impulsionar a ascensão da biossegurança como ponta
de lança do imperialismo corporativo. Bill Gates e o Dr. Fauci ofereceram a
biossegurança como a justificativa subjacente para seu projeto de
neocolonialismo médico. Parafraseando o dogma militar da Guerra Fria,



Gates e o Dr. Fauci alertaram que, se não parássemos os germes na África,
acabaríamos lutando contra eles em Nova York e Los Angeles. Eles
ecoaram, também, a narrativa banal dos cruzados de que eles estavam
resgatando o continente da fome, pestilência e ignorância com know-how
superior e tecnologias inovadoras.

O poder combinado de Gates / Fauci para despejar dólares de ajuda
estrangeira em governos africanos famintos de capital os tornou modernos
vice-reis imperiais no continente. A OMS tornou-se seu vassalo colonial,
legitimando e facilitando suas campanhas para abrir os mercados africanos
para que os fabricantes de medicamentos descartem produtos indesejados e
experimentem novas curas promissoras.

Vacinas contra a AIDS na África

Em janeiro de 2003, enquanto Gates e o Dr. Fauci abriam dezenas de
ensaios clínicos para vacinas experimentais contra a AIDS em toda a
África, o hagiógrafo perene do Dr. Fauci, Michael Specter, escrevendo na
The New Yorker, levantou questões incisivas sobre “os problemas éticos
associados ao longo prazo testes de vacinas no mundo em desenvolvimento
- financiados por doadores ocidentais e projetados, em grande parte, por
cientistas ocidentais ”. Specter pergunta: “A corrida para salvar a África da
AIDS colocou a ciência ocidental em conflito com a ética ocidental?” O
artigo cita líderes africanos perguntando por que seu continente precisava
arcar com o fardo de testar vacinas e medicamentos caros que, se bem-
sucedidos, seriam usados principalmente nos países ocidentais. Eles
reclamaram das empresas farmacêuticas que reduzem automaticamente os
padrões de segurança para os testes clínicos quando entram no continente
africano. POR QUE NÓS um proeminente jornalista africano perguntou a
Specter. “Parece que somos sempre nós. Por quantos anos Uganda tem que
ser o caso de teste? ”81

“Estou muito preocupado com esses testes”, disse Peter Lurie, vice-diretor
do Public Citizens Health Research Group. Lurie e seu colega, Sidney
Wolfe, reclamaram com Specter sobre a atitude arrogante dos pesquisadores
americanos em relação aos assuntos do Terceiro Mundo. “Em vez de se
verem como ativistas por um melhor atendimento na África, os cientistas
usarão a má qualidade do atendimento para justificar o que querem fazer de
qualquer maneira”, disse Lurie. “Mas você não tem permissão para



simplesmente usar assuntos para coletar dados porque é útil para você. Isso
é exploração e abuso. Isso é o que Tuskegee era. ” Lurie estava se referindo
à notória decisão do CDC de deixar centenas de meeiros Black Alabama
com sífilis não tratada por quarenta anos, começando em 1932, a fim de
documentar o curso da doença. (Estou orgulhoso de que meu tio, o senador
Edward Kennedy, desempenhou um papel fundamental na exposição e no
encerramento do experimento em 1973.) Lurie acrescentou: “Se não
tomarmos cuidado, poderemos sofrer a maior injustiça da história da
medicina”.82

Mais tarde naquele ano, a agência do Dr. Fauci anunciou que o mais recente
experimento de vacina contra a AIDS do NIAID havia falhado. “Por favor,
não diga que estou pessimista, porque não sou”, disse Anthony Fauci em
2003, admitindo obliquamente que o HIV e a AIDS não estavam se
comportando da maneira que suas hipóteses previam. “As melhores formas
de vacinar não funcionam com o HIV. Precisamos inventar algo novo.”83

Gates parecia pensar que uma enxurrada de dinheiro novo poderia ensinar o
vírus a se comportar. Em julho de 2006, a Fundação Bill & Melinda Gates
anunciou dezesseis doações, totalizando US $ 287 milhões, para criar uma
rede internacional de consórcios de pesquisa colaborativa com foco na
aceleração do ritmo de desenvolvimento de vacinas contra o HIV,
financiando mais de 165 PIs para conduzir testes de vacinas em dezenove
países.84

Dois anos depois, em 18 de julho de 2008, o Dr. Fauci anunciou o
cancelamento do maior teste em humanos até o momento. De longe, foi a
vacina contra o HIV mais promissora do NIAID. O Dr. Fauci contribuiu
com US $ 140 milhões em dinheiro do contribuinte para desenvolver o jab
Merck, e o NIAID já havia começado a inscrever 8.500 voluntários
americanos. Seria a primeira tentativa de uma injeção de HIV em cidadãos
americanos. O Dr. Fauci disse que pretendia que o novo teste determinasse
se a vacina poderia reduzir significativamente a quantidade de HIV no
sangue das pessoas infectadas. Claro, a Merck e o NIAID já haviam testado
a vacina em 3.000 participantes em nove países africanos. Os dados mais
recentes mostram que o ensaio não correu bem. O Times relatou
timidamente que “O ensaio PAVE foi adiado depois que um teste da vacina
Merck falhou em seus dois objetivos principais: prevenir a infecção e



reduzir a quantidade de HIV no sangue entre aqueles que foram
infectados.”85

Enterrados perto do final do artigo do New York Times estavam alguns
fatos importantes. Descobriu-se que a vacina não era apenas ineficaz, mas
os pesquisadores relataram sinais de segurança alarmantes que fizeram um
comitê de monitoramento de segurança interromper o estudo. Além disso,
em vez de prevenir a infecção, os pesquisadores da Merck / NIAID
relataram dados sugerindo que a vacina realmente aumentava o risco de
contrair o HIV!86

O Dr. Fauci disse que tomou a decisão de abortar o teste que se aproximava
depois de se reunir com cientistas que tentavam entender por que a vacina
da Merck não funcionava bem. Os colegas do Dr. Fauci não puderam
oferecer nenhuma explicação para o fracasso da vacina. Lawrence K.
Altman, do New York Times, relatou que o Dr. Fauci admitiu que, após
uma década de esforços, “os cientistas perceberam que não sabiam o
suficiente sobre como as vacinas contra o HIV e o sistema imunológico
interagem”. O Dr. Fauci disse ao Times que estava ficando mais claro que
seriam necessários mais pesquisas fundamentais e testes em animais antes
que uma vacina contra o HIV fosse comercializada. Essas foram confissões
impressionantes, que pareciam validar as críticas de Duesberg e outros que
previram o fracasso inevitável de uma vacina baseada na hipótese
defeituosa do HIV / AIDS. O Dr. Fauci disse que concluiu que os cientistas
devem dar um passo de cada vez porque ainda não sabiam fatos
fundamentais como quais reações imunológicas são as mais importantes na
prevenção da infecção.87 O cientista da Universidade Cornell Kendall A.
Smith fez uma confissão de erro ainda mais ampla: “Nós realmente não
entendemos o que realmente constitui uma vacina bem-sucedida, apesar dos
mais de dois séculos que se passaram desde que Sir Edward Jenner
descreveu a primeira vacina eficaz para o vírus da varíola em 1798.
Consequentemente, todas as vacinas atualmente em uso foram
desenvolvidas empiricamente, e apenas nos últimos 50 anos, sem uma
compreensão abrangente de como o sistema imunológico funciona. ”88

“Se as hipóteses de Fauci sobre HIV / AIDS fossem verdadeiras, eles
deveriam ter sido capazes de desenvolver uma vacina”, observa o Dr. David
Rasnick, um bioquímico PhD que trabalhou por trinta anos no campo da
biotecnologia farmacêutica. “O enigma fundamental de Fauci é que ele



disse a todos para diagnosticar a AIDS com base na presença de anticorpos
do HIV. Com todas as outras doenças, a presença de anticorpos é o sinal de
que o paciente venceu a doença. Com AIDS, Fauci e Gallo, e agora Gates,
afirmam que é um sinal de que você está prestes a morrer. Pense nisso; se o
objetivo de uma vacina contra a AIDS é estimular a produção de anticorpos,
então o sucesso significaria que cada pessoa vacinada também teria um
diagnóstico de AIDS. Quer dizer, isso é alimento para um pouco de
comédia. É como se alguém desse aos Três Patetas um orçamento anual de
bilhões de dólares! ”

Em 8 de outubro de 2015, o Instituto de Virologia Humana de Gallo da
Escola de Medicina da Universidade de Maryland anunciou o lançamento
de seus testes em humanos de Fase 1 da última vacina candidata contra o
HIV de Gallo. Um consórcio liderado pela Fundação Bill & Melinda Gates
doou US $ 23,4 milhões para a pesquisa de Gallo sobre esta vacina. Outro
dinheiro veio dos amigos de Redfield do Programa Militar de Pesquisa do
HIV dos EUA.89

Gallo lançou seu ensaio clínico em colaboração com a Profectus
BioSciences, uma empresa de biotecnologia que ele recentemente
desmembrou do IHV para permitir-lhe monetizar a pesquisa que conduziu
com financiamento dedutível de Gates e dólares do contribuinte do NIH e
militares.90 , 91

Gallo já havia testado suas novas vacinas contra o HIV em animais e “Os
resultados em macacos são interessantes, mas não são perfeitos”. Sem se
deixar abater pelo desempenho decepcionante da vacina em macacos, Gallo
estava ansioso para testar sua mistura em alguns primatas superiores. “Se
continuarmos usando apenas macacos, nunca iremos a lugar nenhum.
Precisamos que os humanos respondam. ”92 Em maio de 2020, perguntei a
Gallo o que havia acontecido com essa vacina experimental. Gallo afirmou,
no que eu suspeitei ser uma não resposta evasiva, que ainda estava (depois
de seis anos) testando uma resposta imunológica.93

Em 2015, o BMGF estava gastando cerca de US $ 400 milhões por ano em
pesquisas de medicamentos para a AIDS. Gallo me disse que o dele é
apenas um dos mais de 100 grupos que Gates financiou para encontrar a
vacina elusiva. Gates admitiu publicamente à Agence France-Presse que a
busca por uma vacina contra a AIDS demorou mais do que o esperado, com



muitas decepções ao longo do caminho.94 Apesar da série impressionante
de fracassos de Gates e Fauci, Gates permaneceu otimista. “Uma vacina é
uma grande área de financiamento para nossa fundação. Mas mesmo na
melhor das hipóteses, daqui a cinco anos, e talvez até dez ”, ele previu
alegremente durante uma sessão de perguntas e respostas com os jovens.
“Provavelmente a principal prioridade é uma vacina. Se tivéssemos uma
vacina que pode proteger as pessoas, podemos parar a epidemia. ”95

Em 3 de fevereiro de 2020, Julie Steenhuysen da Reuters relatou que o
NIAID havia repentinamente interrompido seu ensaio clínico de sua vacina
contra o HIV mais promissora até o momento. O NIAID estava no meio dos
testes de Fase 3 em mais de 5.000 sul-africanos quando perceberam que,
mais uma vez, a vacina estava aumentando o risco de AIDS em indivíduos
vacinados. O Dr. Fauci emitiu outro de seus prognósticos alegres: “A
pesquisa continua em outras abordagens para uma vacina segura e eficaz
contra o HIV, que eu ainda acredito que pode ser alcançada.”96

Desde 1984, sem se deixar abater por trinta e sete anos de promessas
quebradas, testes clínicos fracassados, bilhões de dólares desperdiçados e
incontável carnificina humana, o Dr. Fauci e seu velho camarada Bob Gallo
continuam a viajar no trem da vacina contra a AIDS. Nenhum dos dois
avançou na busca por uma cura, mas ambos construíram instituições
impressionantes. Questões existenciais sobre sua validade científica ainda
atormentam as duas disciplinas entrelaçadas de virologia e vacinologia para
as quais essas instituições formam os principais centros nervosos. A batalha
do Dr. Fauci contra a AIDS é uma cruzada religiosa enraizada na fé e apela
à autoridade ao invés do empirismo ou provas científicas rigorosas.
Seguindo o caminho das intervenções coloniais anteriores na África, a
campanha evangélica do Dr. Fauci para impor as ortodoxias da guerra
bacteriológica aos africanos é um exercício de poder bruto, dominação e
extração implacável de lucro.

Virologia; Um Novo Corpo de Janízaros

Como com os sultões, cãs, czares, monarcas e imperadores de outrora, o
poder do Dr. Fauci deriva de sua capacidade de financiar, armar, pagar,
manter e efetivamente implantar um grande e extenso exército permanente.
O NIH sozinho controla um orçamento anual de US $ 42 bilhões,
distribuído principalmente em mais de 50.000 doações, apoiando mais de



300.000 posições em pesquisa médica em todo o mundo.97 Os milhares de
médicos, administradores de hospitais, funcionários de saúde e virologistas
de pesquisa cujas posições, carreiras e salários dependem dos dólares da
AIDS que fluem do Dr. Fauci, Sr. Gates e do Wellcome Trust (versão da
Grã-Bretanha da Fundação Gates) são os oficiais e soldados em um exército
mercenário que funciona para defender todas as vacinas e doxologias HIV /
AIDS do Dr. Fauci. Todo o campo da virologia é o Corpo de Janízaros do
Dr. Fauci - os guerreiros de elite que ele pode reunir rapidamente em cada
novo campo de batalha para alcançar novas conquistas e suprimir
impiedosamente a rebelião, dissidência e resistência.

Em 2020, muitos dos testes da vacina Gates / Fauci contra o HIV na África
repentinamente se tornaram testes da vacina COVID-19, quando o tsunami
sem precedentes da pilhagem do novo COVID-19 começou a fluir do Dr.
Fauci para as mesmas legiões disciplinadas da casta da virologia. No início
da pandemia, o Dr. Fauci convocou seu procurador de confiança, Dr. Larry
Corey, para lançar a Rede de Prevenção COVID-19 com o objetivo de
redistribuir os PIs mais confiáveis e confiáveis do Dr. Fauci em uma
campanha de blitzkrieg para obter aprovações de vacinas contra raios para
seus jabs preferidos. Fauci cumpriu essa missão assustadora transformando
seus testes de HIV existentes, praticamente da noite para o dia, em testes de
vacina COVID-19 de Fase 3. Sem diminuir o passo, seu exército de PI
girou para marchar em sincronia com a nova escaramuça viral. Suas fileiras
requintadamente disciplinadas também forneceram os especialistas
independentes que povoaram os comitês do FDA e do CDC que aprovaram
os pokes COVID mal testados, os médicos e especialistas em ética médica
que apareceram na TV para interferir em todas as contramedidas COVID-
19 ordenadas pelo governo: máscaras, bloqueios, distanciamento social e
vacinação - incluindo a justificativa da vacina para crianças e mulheres
grávidas. (Em qualquer universo racional, dar essas injeções de baixa
eficácia não testadas para crianças e mulheres grávidas constituiria
negligência médica e abuso infantil, dado o baixo risco de COVID e o alto
risco da vacina entre essas coortes.) Eles escreveram editoriais em jornais e
artigos em jornais científicos validando as ortodoxias oficiais e
uniformemente rejeitando os dissidentes como malucos, falsos, charlatães e
teóricos da conspiração. De suas fileiras, o Dr. Fauci e Bill Gates
recorreram aos charlatães e biostitutos que conduziram os estudos
fraudulentos que torpedearam a hidroxicloroquina e a ivermectina e



obtiveram a aprovação para seu medicamento de sucesso, remdesivir.
Quando as revelações de que o vírus COVID-19 era provavelmente produto
de engenharia genética ameaçaram desacreditar seu império, Tony Fauci
despachou a elite escolhida a dedo do corpo de oficiais de virologia para
redigir e assinar os editoriais consequentes publicados na Nature 98 e The
Lancet 99 em fevereiro e março de 2020 garantindo ao mundo que a
hipótese de vazamento de laboratório era uma conspiração “maluca”. A
disciplina monolítica da casta da virologia e sua capacidade de aplicar
rigorosamente sua omertà silenciaram efetivamente o debate sobre as
origens do COVID-19 por um ano.

A saga do virologista de Fauci, Kristian Andersen, um PI que construiu sua
carreira com doações em série do NIAID, oferece um exemplo claro do
sistema de recompensas de Fauci. Andersen foi o primeiro donatário a
alertar Tony Fauci, em um e-mail das 22h32 em 31 de janeiro de 2020, para
a forte evidência de que o COVID-19 foi gerado em laboratório e que o
experimento que o criou pode conter as impressões digitais do NIAID.100 ,

101 Depois da meia-noite, o Dr. Fauci avisou seu ajudante-chefe para
manter o telefone ligado e se preparar para algum trabalho importante:
organizar uma reunião de emergência secreta para discutir o controle de
danos com onze dos principais virologistas do mundo, incluindo Andersen e
cinco pesquisadores-chave do Wellcome Confiar.102 O Dr. Fauci foi o
único funcionário do governo dos Estados Unidos nesta ligação. Quatro
dias depois, Andersen, que menos de cem horas antes estava convencido de
que o vírus não vinha da natureza, enviou uma carta - editada secretamente
por Fauci - assinada por cinco virologistas proeminentes - todos IPs NIAID
e Wellcome Trust - ridicularizando a sugestão de que o o coronavírus
circulante poderia possivelmente ter sido gerado em laboratório.103 Um
mês depois, o Dr. Fauci - sem revelar seu envolvimento secreto - citou
aquela mesma carta em uma entrevista coletiva na Casa Branca como prova
de que o COVID-19 evoluiu naturalmente.104 , 105 Nos meses que se
seguiram, o empregador de Andersen, o Scripps Research Institute, recebeu
uma série de doações substanciais do NIAID, totalizando US $ 78 milhões
para o ano civil.106 O NIAID, no final de 2020, havia concedido aos
empregadores de quatro dos cinco signatários do papel um total de quase
US $ 155 milhões. 107 , 108 , 109 , 110 É assim que o jogo é jogado. Os
discípulos e soldados do Dr. Fauci entendem que, enquanto apoiarem o Dr.



Fauci, eles continuarão a se beneficiar do fluxo interminável de espólios de
saúde pública que ele controla - seus despojos da Guerra aos Germes e aos
céticos.

Vacinas anti-HIV: uma nova vida

Em março de 2020, Bill Gates deixou seu cargo no conselho de diretores da
Microsoft, explicando que “agora estava gastando a maior parte de seu
tempo com a pandemia”.111

Gates comemorou sua aposentadoria da Microsoft direcionando um rio de
dinheiro para construir seis fábricas de diferentes vacinas COVID e
financiando testes de vacinas por empresas como Inovio Pharmaceuticals,
AstraZeneca e Moderna Inc., todas pioneiras na corrida para desenvolver
um COVID-19 jab. A Gates Foundation também investiu US $ 480 milhões
em “uma ampla gama de vacinas candidatas e tecnologias de plataforma”
por meio da Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI), fundada por
Gates - com o diretor do Wellcome Trust, Jeremy Farrar.112 Tony Fauci,
por sua vez, assumiu o gerenciamento da Força-Tarefa do Coronavírus da
Casa Branca. Os dois homens atuaram como tag team no noticiário noturno
e em programas de entrevistas dominicais para promover o remdesivir e
permitir que seus anfitriões obsequiosos e o povo americano soubessem que
a única maneira de acabar com a crise global de reféns era cumprir 7
bilhões de pessoas com suas novas vacinas. Ninguém jamais questionou o
pronunciamento mântrico de Gates, que ele repetia como um canto
gregoriano: “Realisticamente, se vamos voltar ao normal, precisamos
desenvolver uma vacina segura e eficaz. Precisamos fazer bilhões de doses,
precisamos distribuí-las em todas as partes do mundo e precisamos que tudo
isso aconteça o mais rápido possível. ”113 Ele reiterou versões dessa
mensagem ad nauseam, como fez novamente na CNN em 22 de março de
2020: “As coisas não vão voltar ao normal até que tenhamos uma vacina
que distribuímos basicamente para o mundo inteiro.”

De volta ao HIV

Mas, apesar de toda a empolgação com COVID, nenhum desses parceiros
esqueceu seu primeiro amor, AIDS. Em 9 de fevereiro de 2021, com o
lançamento da vacina Operação Warp Speed se aproximando da linha de
chegada, o Dr. Tony Fauci fez uma pausa merecida para fazer um anúncio



emocionante. Ele disse a seus estonteantes acólitos da mídia que o NIH
tinha acabado de se comprometer com uma iniciativa conjunta de US $ 200
milhões com a Fundação Gates para financiar a próxima geração de vacinas
contra a AIDS usando a nova tecnologia de mRNA do NIAID: “Esta
colaboração é um passo ambicioso à frente, aproveitando o que há de mais
moderno ferramentas científicas e a considerável infraestrutura global de
pesquisa de HIV do NIH para um dia oferecer uma cura e acabar com a
pandemia global de HIV. ”114 Ignorando quarenta anos de fracasso
abismal, o diretor do NIH, Francis S. Collins, MD, PhD, que interpreta
Robin para o Batman do Dr. Fauci, acrescentou: “Nosso objetivo é crescer
ou voltar para casa”.115 Esse anúncio emocionante ocorreu quase
exatamente quarenta anos após o primeiro relato de AIDS.116 Depois de
quatro décadas de resultados cataclísmicos, bilhões de dólares
desperdiçados, vidas incontáveis perdidas e promessas falhadas, a imprensa
deu a esta produção mais recente o mesmo aplauso extasiado e crédulo com
que saudou os cem outros pronunciamentos indistinguíveis de Teflon Tony
ao longo de quatro décadas. “Ele é o PT Barnum da saúde pública”,
maravilha-se a jornalista Celia Farber. “Ele estala o chicote e diz
Abracadabra, e todos esquecem que já viram o mesmo truque tantas vezes.
É realmente surpreendente. ”117

Naquela época, o arsenal Fauci / Gates de cutucões COVID estavam no
topo das paradas de lucro médico de seus parceiros farmacêuticos, com a
Pfizer sozinha projetando US $ 96 bilhões em vendas de vacinas
COVID.118

Moderna acompanhou a aparição do Dr. Fauci com um comunicado à
imprensa anunciando novas vacinas de mRNA para Zika, Ebola, gripe,
câncer e HIV. Em 25 de julho de 2021, o Dr. Fauci expandiu este
comunicado emocionante anunciando uma nova iniciativa governamental
multibilionária para usar o dinheiro do contribuinte e a tecnologia de
mRNA patenteada pelo NIAID para preparar novas vacinas distintas para
vinte famílias de vírus que podem desencadear futuras pandemias. O Dr.
Fauci revelou que já estava discutindo com a Casa Branca de Biden sobre
sua proposta eletrizante, que ele disse que custará “alguns bilhões de
dólares” além do orçamento existente de US $ 6 bilhões do NIAID. Ele
disse que planejava lançar o projeto em 2022. O Dr. Collins disse que achou
a proposta do Dr. Fauci convincente, repreendendo que À medida que



começamos a contemplar um fim bem-sucedido para a pandemia COVID-
19, não devemos cair na complacência.119 Em 2 de setembro de 2021, Joe
Biden veio para o Dr. Fauci novamente - anunciando um esforço de
resposta à pandemia de $ 65 bilhões. Dr. Fauci será o seu homem de ponta.

O anúncio de Biden eclipsou algumas notícias tristes. Em 31 de agosto de
2021, o Dr. Fauci reconheceu o término prematuro de mais um de seus
experimentos de vacina contra o HIV na África. Um grande ensaio em
2.600 meninas africanas de uma injeção de HIV da Johnson & Johnson -
financiado conjuntamente pelo NIAID e a Fundação Bill e Melinda Gates -
não conseguiu demonstrar um efeito benéfico.120

O legado devastador do colonialismo médico

Rudyard Kipling originalmente cunhou o termo “O fardo do homem
branco” em seu poema de 1897 exortando o imperativo moral dos Estados
Unidos e da Inglaterra de impor as civilizações ocidentais e o cristianismo
aos povos tribais para seu próprio bem.

Todo estudante de história africana está familiarizado com o tema
recorrente de homens brancos bem-intencionados que visitam calamidades
em africanos. Meu interesse pela África começou quando era criança. Viajei
pelo continente por seis décadas e conheci alguns de seus líderes mais
visionários, incluindo Tom Mboya, Jomo Kenyatta, Julius Nyerere e Nelson
Mandela. Esses líderes anticoloniais entenderam que a pobreza é uma
conspiração complexa de males sociais, históricos, políticos, institucionais e
técnicos. Na maioria das vezes, é melhor abordado por meio de
experimentação de tentativa e erro em pequena escala, adaptada localmente.
As soluções ideais são invariavelmente desenvolvidas internamente com
contribuições locais regulares, autoavaliação disciplinada, responsabilidade,
correções de curso frequentes e muita humildade por parte de
administradores, funcionários e, acima de tudo, estrangeiros.

A vacina contra o HIV e o programa antiviral de Gates se devem à sua
escala continental, sem dúvida o pior em uma longa parada de esquemas
ocidentais paternalistas de imperialistas, aventureiros avarentos, golpistas,
golpistas, charlatães, trapaceiros traidores e idiotas bem-intencionados que
regularmente promessa de acabar com o sofrimento africano.



Em vez de abordar a África com humildade, curiosidade, ouvidos abertos e
uma vontade de apoiar iniciativas locais, Gates lidera com a mesma
arrogância weisenheimer que o juiz Penfield Jackson definiu como o traço
de caráter definidor de Gates em sua decisão de 1998. Na melhor das
hipóteses, Gates e o Dr. Fauci são apenas os últimos em uma longa linha de
cruzados, vigaristas e conquistadores que periodicamente aparecem no
continente armados com a convicção de que sabem o que é melhor para os
africanos. Freqüentemente, são projetos de vaidade que servem para todos e
que servem para todos que, no final das contas, só aumentam a calamidade
e aumentam o sofrimento. Na pior das hipóteses, nas palavras de Loffredo e
Greenstein, Gates e sua função de fundação “como um cavalo de Troia para
as corporações ocidentais, as quais, é claro, não têm objetivo maior do que
aumentar o lucro líquido. . . . A fundação parece ver o Sul Global tanto
como um lixão para drogas consideradas inseguras para o mundo
desenvolvido e um campo de testes para drogas ainda não determinadas
como seguras o suficiente para o mundo desenvolvido. ”121

Vacinas mágicas são a solução preeminente de Gates para os males da
pobreza, fome, seca e doenças. O absurdo de injeções caras como remédio
para indigência, bálsamo para desnutrição ou falta de água potável é óbvio
quando se considera que três bilhões de pessoas vivem com menos de dois
dólares por dia. Oitocentos e quarenta milhões de pessoas não têm o
suficiente para comer. Um bilhão não tem água potável ou acesso a
saneamento. Um bilhão são analfabetos. Cerca de um quarto das crianças
nos países pobres não concluem a escola primária.122 A pobreza é um
ambiente rico em alvos, mas os dados sugerem que as vacinas de Gates
erram completamente o alvo. A socióloga Linsey McGoey cita um jovem
pesquisador em saúde da University of Cape Coast, no oeste de Gana: “Do
meu ponto de vista, é mais como se [a Fundação Gates] estivesse vendendo
tecnologia do que resolvendo problemas. A maioria de suas ligações tem a
ver com o desenvolvimento de alguma nova tecnologia ou vacinas. ”123

Como Gates controla a OMS

Pior ainda, Gates usou seu dinheiro estrategicamente para infectar as
agências internacionais de ajuda com suas prioridades distorcidas. Os
Estados Unidos historicamente têm sido o maior doador direto para a OMS,
com uma contribuição de US $ 604,2 milhões em 2018–2019 (últimos anos
para os quais há números disponíveis). Naquele ano, o BMGF deu $ 431,3



milhões e a GAVI, $ 316,5 milhões.124 Além disso, Gates também
direciona fundos para a OMS por meio do SAGE, UNICEF e Rotary
International, elevando suas contribuições totais acumuladas para mais de
US $ 1 bilhão, tornando Gates o principal patrocinador não oficial da OMS,
mesmo antes de a administração Trump em 2020 mover para cortar todo o
seu apoio à organização.

Essas doações de US $ 1 bilhão dedutíveis de impostos dão a Gates
vantagem e controle sobre o orçamento de US $ 5,6 bilhões da OMS e
sobre a política internacional de saúde, que ele direciona em grande parte
para servir aos lucros de seus parceiros farmacêuticos. As empresas
farmacêuticas consolidam a tendência institucional da OMS em relação às
vacinas com aproximadamente US $ 70 milhões de suas próprias
contribuições diretas. “Nossas prioridades são suas prioridades”, declarou
Gates em 2011. 125

Em 2012, a então Diretora Geral da OMS, Margaret Chan, reclamou que,
como o orçamento da OMS é altamente vinculado, ele é “impulsionado
pelo que [ela chama] de interesses dos doadores”.126 De acordo com
McGoey, “de acordo com seu estatuto, a OMS deve prestar contas aos
governos membros. A Fundação Gates, por outro lado, não presta contas a
ninguém além de seus três curadores: Bill, Melinda e o CEO da Berkshire
Hathaway, Warren Buffett. Muitas organizações da sociedade civil temem
que a independência da OMS seja comprometida quando uma parte
significativa de seu orçamento vem de uma organização filantrópica privada
com o poder de estipular exatamente onde e como a instituição da ONU
gasta seu dinheiro. ” McGoey observa que “praticamente todas as decisões
importantes na OMS são primeiro examinadas pela Fundação Gates.”127
Como a ONG britânica Global Justice Now disse a Grayzone, “a influência
da Fundação é tão difundida que muitos atores no desenvolvimento
internacional que, de outra forma, criticariam a política e a prática da
Fundação são incapazes de falar de forma independente como resultado de
seu financiamento e patrocínio . ”128 (Ver também “The Perils of
Philanthrocapitalism,” Eric Franklin Amarante, Maryland Law Review,
2018.)

A obsessão de Gates por vacinas desviou as doações da OMS para o
combate à pobreza, nutrição e água potável para fazer com que a vacina
recebesse sua métrica preeminente de saúde pública. E Gates não tem medo



de jogar seu peso por aí. Em 2011, Gates falou na OMS, ordenando que
“Todos os 193 estados membros, vocês devem fazer das vacinas o foco
central de seus sistemas de saúde”.129 No ano seguinte, a Assembleia
Mundial da Saúde, que define a agenda da OMS, adotou um “Plano Global
de Vacinas”, coautor da Fundação Gates. Mais da metade do orçamento
total da OMS agora vai para vacinas. Esse foco estreito nas vacinas está
aprofundando a crise de saúde da África, de acordo com especialistas em
saúde globais e autoridades africanas.

Seu controle de vários bilhões de dólares em insumos anuais dá a Gates e
Fauci controle efetivo não apenas sobre a OMS, mas também o séquito de
agências quase-governamentais autorizadas que Gates - muitas vezes com a
assistência e apoio de Fauci - criou e / ou financiou, incluindo CEPI, GAVI
, PATH, UNITAID, UNICEF, SAGE, o Programa de Desenvolvimento
Global, o Fundo Global, a Colaboração Brighton e ministérios de saúde
governamentais em dezenas de nações africanas que são amplamente
dependentes da OMS e outras parcerias globais de saúde. Uma análise de
2017 das vinte e três parcerias globais de saúde revelou que sete dependiam
inteiramente do financiamento de Gates e outras nove listavam a fundação
como seu principal doador. A Fundação Gates também controla o Grupo
Consultivo Estratégico de Especialistas (SAGE), o principal grupo
consultivo da OMS para vacinas. Durante uma reunião recente, metade do
conselho de administração da SAGE de quinze pessoas listou conflitos de
interesse com a Fundação Gates.

O mais poderoso desses grupos é o GAVI, o segundo maior financiador não
estatal da OMS. Gates criou a GAVI como uma “parceria público-privada”
que facilita as vendas em massa de vacinas de seus parceiros farmacêuticos
para países pobres.

GAVI é o modelo para a capacidade impressionante de Gates de usar sua
celebridade, credibilidade e riqueza para hipnotizar funcionários públicos e
chefes de estado importantes para dar a Gates o controle sobre seus gastos
com ajuda externa. Gates lançou o GAVI em 1999 com uma doação de US
$ 750 milhões. O BMGF ocupa assento permanente no conselho da
GAVI.130 Outras organizações que Gates controla ou nas quais pode
confiar - OMS, UNICEF, Banco Mundial - e a indústria farmacêutica
ocupam assentos adicionais, dando a Gates autoridade ditatorial sobre a
tomada de decisões da GAVI. O BMGF doou um total de US $ 4,1 bilhões à



GAVI até o momento.131 Mas Gates usou essa contribuição relativamente
trivial - e seu charme pessoal, suponho - para atrair mais de US $ 16 bilhões
do governo e doadores privados, 132 incluindo US $ 1,16 bilhão
anualmente do governo dos EUA, cinco vezes a quantia que Gates doa à
OMS.133

Quando o presidente Trump retirou os Estados Unidos da OMS em 2020,
ele continuou a contribuir com US $ 1,16 bilhão para a GAVI.134 O efeito
cumulativo, portanto, da retirada foi aumentar o poder de Gates sobre a
OMS e sobre a política de saúde global. Uma avaliação recente da GAVI
pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson oferece um poderoso
testemunho da capacidade de Gates de inspirar o tipo de adulação
obsequiosa que levou os líderes ocidentais a entregar a política externa e
grandes hordas de dólares dos contribuintes aos critérios de Gates. Em
agosto de 2021, Johnson declarou que GAVI era a “nova OTAN”.135 A
Suíça, que hospeda a sede global da GAVI em Genebra, concedeu ao grupo
de Gates imunidade diplomática total - um privilégio que a Suíça nega a
muitas nações e seus diplomatas.

Além disso, a magnitude das contribuições financeiras de sua fundação fez
de Bill Gates um líder não oficial - embora não eleito - da OMS.

Em 2017, o poder de Gates era tão completo que ele escolheu a dedo seu
vice, Tedros Adhanom Ghebreyesus, como o novo diretor geral da OMS,
apesar das reclamações de que Tedros seria o primeiro diretor geral da OMS
sem um diploma de médico e apesar da formação duvidosa de Tedros.
Críticos acusam Tedros de comandar um grupo terrorista associado a
violações extremas dos direitos humanos, incluindo políticas genocidas
contra um grupo tribal rival na Etiópia.136 Como ministro das Relações
Exteriores da Etiópia, Tedros suprimiu agressivamente a liberdade de
expressão, incluindo a prisão e a prisão de jornalistas que criticavam as
políticas de seu partido. A principal qualificação de Tedros para o show da
OMS foi sua lealdade a Gates. Tedros atuou anteriormente nos conselhos de
duas organizações que Gates fundou, financiou e controla: GAVI e o Fundo
Global, onde Tedros era o presidente do conselho de confiança de
Gates.137 , 138

GAVI é o resultado mais tangível da parceria que Gates selou com Fauci no
início de 2000. De acordo com os termos da parceria, o Dr. Fauci estufas



uma linha de novas vacinas nos laboratórios do NIAID e as distribui para
cultivo em testes clínicos por seus PIs universitários e pelas multinacionais
farmacêuticas nas quais Gates detém altos investimentos. Gates então
constrói cadeias de suprimentos e cria dispositivos financeiros inovadores
para garantir os mercados dessas empresas em países do Terceiro Mundo.
Uma característica fundamental desse esquema é a capacidade de Gates, por
meio da OMS, de pressionar os países em desenvolvimento a agilizar e
comprar a vacina e a usar a GAVI como um banco por meio do qual os
países ricos fiam consigna a dívida. Antigamente, as nações ocidentais
canalizavam sua ajuda externa por meio de ONGs tradicionais para
alimentação e desenvolvimento econômico. Gates capturou esses “fluxos de
negócios” para a GAVI e seus parceiros farmacêuticos, pressionando os
países ocidentais a repassar sua ajuda externa à GAVI. Com isso, Gates
sequestra o dinheiro da assistência estrangeira de governos ricos,
desviando-o para os fabricantes de remédios.

Em maio de 2012, após duas reuniões com o CEO da GAVI, Dr. Seth
Berkley, Fauci descreveu abertamente o relacionamento próximo entre a
GAVI e o NIH.

“Nós, NIH, trabalhamos no componente upstream do desenvolvimento da
pesquisa fundamental. A GAVI desenvolve uma vacina e a leva aos braços
das pessoas que precisam dela. ” O Dr. Fauci explicou que, embora “o NIH
esteja bem acima, e a GAVI, abaixo”, não há luz do dia entre a organização
de Gates e sua agência. “. . . existem áreas de sinergia e colaboração direta
entre nós para definir o padrão do que é necessário e quais tipos de questões
de pesquisa são importantes para responder. . . . Não queremos colocar
recursos principalmente no mundo em desenvolvimento se a pesquisa não
for implementada, principalmente no que diz respeito à cadeia de frio. A
GAVI tem muito mais força visível e coordenada agora, com muitos
recursos, trabalhando em muitos, muitos países. ” Em contraste com alguns
dos governos africanos menos confiáveis, “É uma organização com a qual
você pode lidar diretamente”.139

“As nações ocidentais conceberam originalmente a Organização Mundial da
Saúde e as Nações Unidas para incorporar ideologias liberais
implementadas por meio de uma estrutura democrática de uma nação, um
voto”, disse-me a principal ativista de direitos humanos da Índia, Dra.
Vandana Shiva. “Gates destruiu sozinho tudo isso. Ele sequestrou a OMS e



a transformou em um instrumento de poder pessoal que ele exerce com o
cínico propósito de aumentar os lucros farmacêuticos. Ele destruiu sozinho
a infraestrutura da saúde pública em todo o mundo. Ele privatizou nossos
sistemas de saúde e nossos sistemas alimentares para servir aos seus
próprios propósitos. ”140

Como Jeremy Loffredo e Michele Greenstein admitem em seu artigo de
julho de 2020, “A Fundação Gates já privatizou efetivamente o organismo
internacional encarregado de criar políticas de saúde, transformando-o em
um veículo para o domínio corporativo. Facilitou o despejo de produtos
tóxicos nas pessoas do Sul Global e até mesmo usou os pobres do mundo
como cobaias para experimentos de drogas. . . . A influência da Fundação
Gates sobre a política de saúde pública depende praticamente de garantir
que as regulamentações de segurança e outras funções governamentais
sejam fracas o suficiente para serem contornadas. Portanto, opera contra a
independência dos Estados-nação e como um veículo para o capital
ocidental. ”141

A Santidade das Patentes

Uma característica singular da manobra da vacina de Gates - em grande
parte despercebida até recentemente pela imprensa global - é seu
compromisso inflexível de proteger os direitos de propriedade intelectual da
indústria farmacêutica. Questionado em uma entrevista à Sky News se
compartilhar propriedade intelectual e a receita de vacinas seria útil, Gates
respondeu sem rodeios: “Não”.

“Há todos os tipos de questões em torno da propriedade intelectual
relacionadas a medicamentos, mas não em termos de quão rapidamente
conseguimos aumentar o volume aqui. . . . Eu faço uma ligação regular com
os CEOs da indústria farmacêutica para ter certeza de que o trabalho está
indo a todo vapor ”.142

Em abril de 2021, sua fidelidade inflexível aos direitos de patente - e lucros
corporativos - finalmente causou rachaduras no apoio monolítico a Gates
entre a grande mídia e o estabelecimento de saúde pública.

Naquele mês, o escritor da New Republic, Alexander Zaitchik, publicou um
extenso artigo, “Monstro da Vacina”, 143 descrevendo como Bill Gates
havia impedido agressivamente o acesso global às vacinas COVID pelas



pessoas mais pobres do mundo, a fim de salvaguardar os privilégios de
patentes lucrativas de seus parceiros farmacêuticos.

Em março de 2020, as nações indianas e africanas, prevendo uma grave
escassez de vacinas de vacinas COVID para suas populações, clamavam
por uma renúncia aos direitos de patente que permitiria aos fabricantes
locais fornecer rapidamente centenas de milhões de vacinas genéricas a
preços que proporcionariam acesso aos pobres. As nações ocidentais se
juntaram ao alvoroço na causa das isenções de patentes, reconhecendo que
a inovação do governo, vastos fluxos de subsídios do contribuinte,
renúncias regulatórias, isenções de responsabilidade, mandatos coercitivos e
monopólios de licenciamento deram origem às vacinas COVID com as
próprias empresas farmacêuticas desempenhando papéis relativamente
menores.

Em agosto de 2020, um movimento global para renunciar a patentes para
vacinas COVID-19 ganhou o ímpeto de uma locomotiva descontrolada. Os
proponentes incluíram grande parte da comunidade de pesquisa global,
grandes ONGs com longa experiência no desenvolvimento e acesso a
medicamentos e dezenas de líderes mundiais atuais e anteriores e
especialistas em saúde pública. Em uma carta aberta em maio de 2020, mais
de 140 líderes políticos e da sociedade civil conclamaram governos e
empresas a começar a reunir sua propriedade intelectual. “Agora não é a
hora. . . deixar essa tarefa enorme e moral para as forças do mercado ”, 144
eles escreveram. No início de março de 2021, as principais autoridades de
saúde pública do mundo lançaram um pool voluntário de propriedade
intelectual dentro da OMS para garantir que os medicamentos e vacinas
COVID-19 estivessem disponíveis universalmente e a baixo custo - o pool
de acesso à tecnologia COVID-19 da OMS, ou C-TAP.

Em maio de 2021, o presidente Biden apoiou o movimento, pedindo uma
suspensão temporária das proteções de patentes para as vacinas COVID-19
para garantir a cobertura entre as nações mais pobres.145 “Acreditamos que
os direitos de propriedade intelectual constituem uma barreira muito
significativa para garantir o acesso equitativo”, disse ele. “Acreditamos que
se pudéssemos ter uma isenção limitada e direcionada para garantir o
aumento da produção em várias partes do mundo, percorreríamos um longo
caminho para garantir que abordaríamos não apenas a prevenção, mas
também o tratamento de COVID- 19 ” A iniciativa de patrimônio líquido de



Biden forçou Gates a se expor. Todo o modelo de negócios do
filantrocapitalismo de Gates se baseia na santidade dos monopólios do
conhecimento; e assim, com o mundo inteiro assistindo, Gates revelou que
a integridade da patente - a fonte dos lucros da vacina para seus parceiros
farmacêuticos - é a condição sine qua non das iniciativas globais de saúde
de Gates. Quando o impulso muda, a proteção de patentes eclipsa suas
preocupações declaradas com a saúde pública.

Seu controle ferrenho da OMS fez com que Gates se opusesse ao
dispositivo C-Tap. O trem desgovernado atingiu uma montanha de granito.
Qualquer pretensão de que a democracia ou a equidade deva determinar a
política de saúde global desmoronou diante do poder bruto e da influência
de Bill Gates. De acordo com a New Republic, “os defensores do pool e da
ciência aberta, que pareciam ascendentes e até mesmo imparáveis naquele
inverno, enfrentaram a possibilidade de terem sido superados e manobrados
pelo homem mais poderoso da saúde pública global”.146

Gates descarrilou o pool C-Tap, substituindo-o por seu próprio programa da
OMS, o COVID-19 Act-Accelerator, que consagrou os direitos de patente
da indústria e relegou os programas de vacinação do mundo em
desenvolvimento aos impulsos de caridade de empresas farmacêuticas e
nações doadoras ocidentais que lutam por sua própria parte das vacinas.
Como resultado previsível da intervenção de Gates, cerca de 130 das 190
nações mais pobres do mundo, 2,5 bilhões de pessoas, tiveram acesso zero
às vacinas em fevereiro de 2021. Como Zaitchik apontou, a crise de
abastecimento era facilmente previsível: “Não apenas os obstáculos
colocados pela propriedade intelectual eram facilmente previsíveis há um
ano, como não faltaram pessoas fazendo barulho sobre a urgência de evitá-
los.” Gates mais uma vez usou sua reputação internacional e autoridade
financeira para proteger a ganância corporativa com um efeito halo.147 ,

148 As autoridades internacionais de saúde alertaram, por exemplo, que
apesar de todas as expressões governamentais de preocupação sobre a
África, “Menos de 2 por cento de todas as doses administradas globalmente
foram na África. Apenas 1,5 por cento da população do continente está
totalmente vacinada. ” (Paradoxalmente, acontece que essas nações têm
mortalidade COVID mais baixa em ordens de magnitude.)



“Nunca houve um ponto em que a Fundação Gates - antes da pandemia, no
início da pandemia e agora no pior momento da pandemia - estivesse
disposta a se render e olhar para a PI como algo que deve ser administrado
de forma diferente para garantir que estamos fazendo o máximo possível ”,
disse Rohit Malpani, membro do conselho da agência global de saúde
UNITAID.149

Gates se opôs à renúncia de algumas disposições do Acordo sobre Aspectos
dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, ou
TRIPS, da Organização Mundial do Comércio. Uma renúncia permitiria
que os países membros parassem de aplicar um conjunto de patentes
relacionadas ao COVID-19 durante a pandemia. “Bill Gates pediu a todos
que bloqueassem a isenção do TRIPS e confiassem em um punhado de
empresas que acumulam propriedade intelectual e know-how”, disse James
Love, diretor da Knowledge Ecology International.150

O compromisso de Gates com os direitos de patente é existencial e
inflexível. Gates defendeu implacavelmente os monopólios de propriedade
intelectual desde suas primeiras batalhas com os hobbistas do código aberto
nos dias de nascimento da Microsoft. Gates construiu sua fortuna e seu
modelo caridoso de filantrocapitalismo com base na santidade das proteções
à propriedade intelectual em software, alimentos e drogas.

Gates fez seu osso com seus parceiros da Big Pharma ao triunfar sobre
Nelson Mandela no combate corpo a corpo durante a terrível crise da AIDS
na África dos anos 1990. A África do Sul foi o marco zero na epidemia
global de AIDS, com as taxas de infecção por HIV afetando um em cada
cinco adultos. Mandela se tornou o paladino em uma cruzada do Terceiro
Mundo para permitir que os fabricantes de medicamentos genéricos dessem
aos pobres do mundo acesso a medicamentos caros para a AIDS. A
reputação de Mandela como uma espécie de santo frustrou as empresas
farmacêuticas, relutantes em defender um modelo de negócios venal que -
segundo eles próprios - era uma sentença de morte para 29 milhões de
crianças e adultos africanos. Disfarçado de autoridade moral como o maior
benfeitor de caridade do mundo, Gates deu um passo à frente como o
campeão da indústria, expondo a causa da propriedade intelectual e dos
monopólios do conhecimento sobre a saúde pública. Aquele terno ghillie de
altruísmo altruísta confundiu com sucesso a imprensa e o público -



especialmente o establishment liberal - sobre os motivos solipsistas de
Gates por mais de duas décadas.

Em dezembro de 1997, o governo de Mandela aprovou uma lei permitindo
que as autoridades de saúde importassem, produzissem ou comprassem
medicamentos genéricos para a AIDS que estavam fora do alcance da
maioria dos africanos. A indústria farmacêutica ficou feliz em testar
medicamentos contra a Aids em africanos, mas o preço do produto final
estava muito fora de seu alcance. A Glaxo, por exemplo, ainda vendia
dosagens anuais de AZT por US $ 10.000. Gates declarou guerra a Mandela
e sua cruzada de medicamentos genéricos apoiando um processo de trinta e
nove multinacionais farmacêuticas que processaram a África do Sul para
impedir que as nações mais pobres tivessem acesso a medicamentos
genéricos contra a Aids para seu povo.151 Mais uma vez, Gates colocou a
auréola na ganância.

The New Republic narrou a luta: “Em Genebra, o processo se refletiu em
uma batalha na OMS, que foi dividida ao longo de uma falha geológica
norte-sul: de um lado, os países de origem das empresas farmacêuticas
ocidentais; por outro lado, uma coalizão da maioria do sul global e dezenas
de grupos líderes de saúde pública, incluindo Médicos Sem Fronteiras e
Oxfam, juntaram-se à batalha em nome de Mandela ”.152

No final, Gates e a indústria farmacêutica ganharam o caso legal, e Gates
ajudou a promover proteção duradoura à prova de bala para patentes
farmacêuticas com seu apoio implacável aos Aspectos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), um acordo internacional
que proibia o uso de genéricos não sancionados para combater a AIDS e
outras doenças.

Hoje, as principais autoridades de saúde pública concordam que o principal
fator para a atual escassez artificial de vacinas COVID-19 é a defesa de
Gates dos direitos de propriedade intelectual para proteger os lucros de seus
parceiros farmacêuticos.

Zaitchik relata como veteranos da saúde pública com cicatrizes de batalha
viram claramente, pela primeira vez, como o vício de Gates em ciência
proprietária e monopólios de mercado facilmente anulou sua preocupação
declarada sobre os impactos da pandemia e das nações pobres e a



desigualdade estrutural no acesso a medicamentos : “COVID19 revela a
profunda desigualdade estrutural no acesso a medicamentos em todo o
mundo, e uma causa raiz é a propriedade intelectual que sustenta e domina
os interesses da indústria à custa de vidas.”153

Zaitchik oferece uma acusação devastadora contra Gates: “Gates tem
certeza de que sabe melhor. Mas seu fracasso em antecipar uma crise de
abastecimento e sua recusa em envolver aqueles que a previram
complicaram a imagem cuidadosamente mantida de um megafilantropo
santo e onisciente. COVAX apresenta uma demonstração de alto risco dos
mais profundos compromissos ideológicos de Gates, não apenas com os
direitos de propriedade intelectual, mas também com a fusão desses direitos
com um mercado livre imaginário de produtos farmacêuticos - uma
indústria dominada por empresas cujo poder deriva de monopólios
politicamente construídos e impostos politicamente . ”154

Depois de descrever como Gates recuou implacavelmente defendendo o 
status quo e interferência efetiva para aqueles que lucram bilhões com seu 
controle das vacinas COVID-19, Zaitchik oferece um vislumbre de 
esperança para o terceiro mais oprimido da humanidade lutando por suas 
vidas contra isso  monstro da vacina ”:“ Há sinais de que o papel de Gates 
na saúde pública e o compromisso vitalício com os direitos exclusivos de 
propriedade intelectual estão atrasados. ”155

Negros para a frente da linha

Na conferência de imprensa de fevereiro de 2021, Francis Collins disse que
a nova geração de vacinas contra o HIV do NIH terá como alvo específico
os africanos e afro-americanos, “para garantir que todos, em todos os
lugares, tenham a oportunidade de ser curados, não apenas aqueles em
países de alta renda”.156 Essas simpatias eram uma preocupação constante
ao longo do nexo Gates / NIH. Melinda Gates lamentou na CNN, em 10 de
abril de 2020, que ela “ficava acordada à noite” se preocupando com as
populações vulneráveis na África.157 , 158 Em junho de 2020, ela disse à
Time Magazine que, nos Estados Unidos, os negros deveriam receber a
vacina COVID-19 primeiro.159 A ideia de que os negros deveriam ser os
primeiros na fila para a vacina - e as ansiedades oficiais de que muitos
negros resistissem a esse privilégio - foram temas persistentes nos
pronunciamentos das principais agências de saúde durante a pandemia.



Como veremos em Capítulo 12 , Gates, Fauci e a agência de inteligência e
parceiros da empresa farmacêutica repetidamente usaram estratégias para
superar a resistência negra prevista em muitas das dezenas de simulações de
pandemia que levaram ao COVID-19. Assim que a pandemia começou, o
HHS recrutou pregadores negros, reitores de faculdades da HBCU, líderes
dos direitos civis e personalidades do esporte como Hank Aaron para
amenizar a hesitação da picada na comunidade negra. Eles organizaram
coletivas de imprensa e confabulações de vacinação de celebridades
altamente divulgadas, além de financiar extravagantemente campanhas
publicitárias do governo dirigidas a negros nos Estados Unidos e na África.
Em dezembro de 2020, o Dr. Fauci repreendeu a resistência na comunidade
negra, dizendo: “Agora é a hora de colocar o ceticismo de lado”. Sem citar
nenhum estudo que demonstre que a vacina é segura, ele disse: “A primeira
coisa que você pode querer dizer aos meus irmãos e irmãs africanos é que a
vacina que você vai tomar foi desenvolvida por uma mulher afro-americana
- e isso é apenas um fato. ”160

Quando Cicely Tyson, Marvin Hagler e o rapper Earl Simmons - também
conhecido como DMX - morreram logo após tomar as vacinas COVID, a
comunidade médica e o CDC correram para garantir à comunidade afro-
americana que as mortes não estavam relacionadas às vacinas. A mídia
social e os principais meios de comunicação censuraram ou removeram
histórias que sugeriam uma associação de vacinas. Organizações de
“verificadores de fatos” financiadas por Gates “desmascararam” qualquer
link. O desespero para desacreditar tal conversa inspirou muitos meios de
comunicação “respeitáveis” a simplesmente mentir. Quando o rei Hank
Aaron, que eu conhecia, morreu dezessete dias depois de receber a vacina
em uma entrevista coletiva no Morehouse College de Atlanta, escrevi que
sua morte estava entre uma onda de mortes de idosos após a vacinação. (Eu
nunca disse que a vacina causou a morte de Aaron.) O New York Times,
CNN, ABC, NBC, Inside Edition e uma centena de organizações de notícias
em todo o mundo correram para me castigar e rejeitar meu artigo como
desinformação da vacina, garantindo ao público que o Fulton County
Coroner havia declarado a morte de Aaron não relacionada para a vacina. ”
Quando liguei para o Fulton County Coroner, o escritório me informou que
nunca tinha visto o corpo de Hank Aaron e que a família de Aaron o
enterrou sem autópsia.161 Depois que publiquei esse fato embaraçoso, nem
uma única agência de notícias postou uma retratação.



A lei federal exige que todos os ferimentos ou mortes após a vacinação
durante os testes clínicos - ou, por extensão lógica, com produtos de uso de
emergência - sejam atribuídos à vacina, a menos que se prove o contrário.
No entanto, em agosto de 2021, o CDC oficialmente considerou a opinião
de Poliana de que nenhuma das mais de 13.000 mortes 162 relatado ao
VAERS após a vacinação em 20 de agosto de 2021, estava relacionado à
vacina.163 Nenhum. Como foi o caso com Hank Aaron, o CDC
aparentemente não fez nada para investigar ativamente qualquer uma dessas
mortes, exonerando as vacinas, em vez disso, por decreto.

Enquanto um número incomum de celebridades negras morria após a
vacinação na América, um número impressionante de líderes políticos
antivax estava morrendo simultaneamente na África. A epidemia de mortes
prematuras entre chefes de estado africanos negros de destaque e ministros
e médicos importantes do governo que se opunham às políticas de Bill
Gates / COVAX provocou uma onda de teorias da conspiração, sugerindo
que esses homens foram assassinados para silenciar os dissidentes. O
fenômeno foi tão impressionante durante o primeiro ano da pandemia que
tanto a Reuters quanto o British Medical Journal (BMJ) publicaram artigos
procurando explicar a tendência preocupante. As especulações de
assassinato na Internet chegaram ao auge após o estranho assassinato do
presidente Jovenel Moïse, do Haiti, por uma equipe de mercenários
colombianos de elite e bem treinados com vínculos com agências de
inteligência dos Estados Unidos. Moïse era um oponente vocal do programa
de vacinas da OMS. Os líderes africanos que morreram repentinamente
após criticar a política de vacinação da OMS incluíram o Presidente John
Magufuli da Tanzânia (17 de março de 2021), o Primeiro Ministro Hamed
Bakayoko da Costa do Marfim (10 de março de 2021), o Presidente Pierre
Nkurunziza do Burundi (8 de janeiro de 2020), e o ex-presidente popular,
influente e antivax de Madagascar, Didier Ignace Ratsiraka (28 de março de
2021). O amado médico do Quênia, Stephen Karanja, presidente da
Associação Católica de Médicos do Quênia - que expôs o programa de
esterilização da OMS em 2014 e criticou o lançamento do COVID da
agência em 2020 - também morreu, supostamente de COVID (29 de abril
de 2021). Um artigo revisado por pares no BMJ intitulado “Por que tantos
líderes africanos morreram de COVID” lista dezessete chefes de estado e
principais ministros da saúde do governo que foram aprovados nos doze
meses entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021. O artigo do BMJ afirma



que quase todas essas mortes resultaram em mudanças dramáticas nas
políticas nacionais de saúde, do ceticismo ao forte apoio à vacinação em
seus respectivos países. O artigo indica que as taxas gerais de mortalidade
(1:33) entre os líderes eleitos africanos da COVID são sete vezes as taxas
para o sexo, idade e dados demográficos da população em geral durante
esse período.164

Não endosso a teoria de que esses homens foram assassinados, nem rejeito
tal especulação imediatamente. É ingênuo acreditar que homens e mulheres
poderosos que ameaçam uma indústria de trilhões de dólares aliada a
militares ocidentais e agências de inteligência o façam sem risco.
Documento o grande interesse da comunidade de inteligência ocidental e
dos militares na empresa de vacinas africanas em Capítulo 12 , “Germ
Games”. O envolvimento histórico de agências de inteligência ocidentais
em golpes e assassinatos de líderes africanos em nome de sua clientela
corporativa está bem documentado. Tenho uma clara memória pessoal da
reação chocada de meu pai e meu tio John Kennedy ao assassinato do
libertador do Congo, Patrice Lumumba, no meu aniversário, 17 de janeiro
de 1961, uma semana antes da posse de meu tio John Kennedy como
presidente dos Estados Unidos. JFK considerava Lumumba como o
“George Washington do Congo”. As mineradoras americanas e europeias
estavam de olho na vasta riqueza mineral do Congo, e Lumumba - um
amado nacionalista que liderou o movimento de libertação do Congo contra
a Bélgica - jurou usar essa riqueza, em vez disso, para beneficiar o povo
congolês. Desde então, soubemos que a CIA e as agências de inteligência
belgas colaboraram no assassinato de Lumumba. (Em 2002, a Bélgica se
desculpou formalmente por seu papel no assassinato.)165 O diretor da CIA
Allen Dulles, que planejava matar Lumumba com pasta de dente venenosa,
sabia que meu tio tinha enorme afeto e admiração por Lumumba. Dulles
temia que JFK interferisse no plano da CIA de liquidar o líder carismático.
Entre outras artimanhas, a CIA derrubou governos em Gana em 1966 e no
Chade em 1982.

As investigações do Congresso na década de 1970 expuseram os anos de
experimentação da CIA para desenvolver venenos indetectáveis e
ferramentas secretas de assassinato. Cientistas da CIA, incluindo o
neurocirurgião do NIH Maitland Baldwin, trabalhando com o diretor do
MKUltra, Sidney Gottlieb, em Ft. Detrick, inventou um arsenal diabólico



de armas de assassinato, incluindo radiação de radiofrequência, micróbios
patogênicos e substâncias químicas dissipadoras, todas destinadas a imitar
mortes naturais. Esse arsenal de toxinas deu à agência a capacidade de
assassinar líderes estrangeiros não cooperativos, evitando suspeitas. Essas
travessuras sugerem que é nosso dever, como cidadãos, permanecermos
alertas aos tempos em que a democracia pode perder o controle de agências
de inteligência desonestas.

Doutor Gates, presumo!

Destinatários da mídia de dólares de publicidade farmacêutica e lucro da
Fundação Gates gostam de caracterizar Gates como um especialista em
saúde pública.166 Mas seis anos depois que Gates convocou o Dr. Fauci
para sua mansão em Seattle, dois repórteres investigativos do Los Angeles
Times, Charles Piller e Doug Smith, empregaram o termo “Carga do
Homem Branco” para descrever o impacto catastrófico da intromissão
médica de Gates na África.167 Esse título sugere que os esforços de Gates
para resgatar as raças das trevas das doenças e da fome mascaram todos os
impulsos familiares para o controle imperial. O estudo abrangente fornece
um testemunho eloqüente do efeito letal da arrogância natal de Gates sobre
as crianças.

Piller e Smith detalham como o desvio sistemático de Gates dos gastos
médicos internacionais da África para suas vacinas de alta tecnologia, alto
preço e muitas vezes não testadas está matando bebês em toda a África. A
priorização de vacinas por Gates secou o fluxo de ajuda estrangeira que
antes fluía para a nutrição básica e financiava os dispositivos médicos
funcionais e baratos que poderiam prevenir muitas mortes. A equipe do Los
Angeles Times documenta como, em um único hospital do Lesoto, um ou
dois bebês morrem de asfixia todos os dias por falta de uma válvula de
oxigênio de $ 35: “Essa válvula salva-vidas está fora do alcance da vacina
anual de $ 400 milhões de Gates —Quase tudo vai para as vacinas contra o
HIV, poliomielite, tuberculose e malária. ” O regime de Gates também
desvalorizou os remédios não patenteados para malária, como a
hidroxicloroquina, que poderia prevenir metade de todas as mortes por
malária a 12 centavos de dólar por dose, bem como mosquiteiros de US $ 4
que podem evitar que uma criança contraia malária. Ele estima que três
dólares em alimentos e remédios convencionais para cada nova mãe
poderiam prevenir cinco milhões de mortes de crianças anualmente.168



A investigação do Times descobriu que os programas de Gates, incluindo os
do Fundo Global e da Aliança GAVI, tiveram consequências negativas na
saúde pública. Na verdade, o Times encontrou uma correlação inversa entre
os dólares gastos pelas instituições de caridade de Gates e o declínio na
saúde infantil. As nações que recebem mais dinheiro de Gates têm os piores
resultados de saúde.169

Ao estreitar o foco da ajuda humanitária internacional para financiar
soluções farmacêuticas para um punhado de doenças de celebridades, Gates
não só reduziu os gastos públicos com equipamentos básicos e alimentos e
água que salvam vidas, como tirou muitos dos melhores profissionais de
saúde e pesquisadores de cuidados básicos que salvam vidas.

O LA Times cita líderes em meia dúzia de nações da África Subsaariana
que enfrentam escassez desesperada enquanto médicos e enfermeiras
perseguem salários extravagantes que o Fundo Global de Gates paga aos
médicos que fornecem terapia antirretroviral, conhecida como ART, para
pacientes com HIV / AIDS: “O resultado a falta de pessoal tem abandonado
muitos filhos de sobreviventes da AIDS para causas mais comuns: sepse de
parto, diarreia e asfixia. ”170

Em Ruanda, relata o Los Angeles Times, enfermeiras que ganham $ 50 a $
100 por mês em clínicas locais trabalham ao lado de enfermeiras apoiadas
por Gates que ganham $ 175 a $ 200 por mês. “Em todo o país, as pessoas
estão furiosas com os incentivos para a equipe de ART”, disse Rachel M.
Cohen, que é chefe da missão Lesoto da Médicos Sem Fronteiras. Sua
organização atende clínicas de saúde do governo.171

O Los Angeles Times conclui que a obsessão de Gates com doenças
evitáveis por vacinas reduziu proporcionalmente os fluxos de assistência
para nutrição, transporte, higiene e desenvolvimento econômico, causando
impactos gerais negativos na saúde pública: “Muitos pacientes com AIDS
têm tão pouca comida que vomitam de graça Comprimidos para AIDS. Por
falta de passagem de ônibus, outras pessoas não podem chegar às clínicas
que oferecem tratamento que salva vidas ”.172

A Fundação Gates aborda esses impactos catastróficos em questões de
saúde mais amplas, impedindo os africanos de falar sobre qualquer
problema que não seja suscetível a uma solução de vacina. De acordo com



o relatório, “os programas de vacinação financiados por Gates instruíram os
cuidadores a ignorar - até mesmo desencorajar os pacientes de discutir -
doenças que as vacinações não podem prevenir. Isso é especialmente
prejudicial em postos avançados, onde uma visita a uma clínica para uma
injeção é o único contato que alguns moradores têm com profissionais de
saúde por anos. ”173

A OMS, a GAVI e o Fundo Global funcionam efetivamente como
comissários ideológicos que reforçam as prioridades de vaidade de Gates. O
repórter do Times descobriu que a supervisão deles fez com que “medidas-
chave de saúde social tenham estagnado em níveis terríveis ou piorado”.174

A afirmação de Gates de que suas vacinas “salvaram vários milhões de
vidas” é um tropo reflexivo para o qual ele não oferece nenhuma prova,
nenhuma validação e nenhuma responsabilidade. A maioria dos mais
proeminentes tomadores de decisão e consultores na organização Gates são
ex-magnatas da indústria farmacêutica e reguladores que, não
surpreendentemente, compartilham sua visão de mundo centrada na
indústria farmacêutica.

Por exemplo, o Dr. Tadataka Yamada, um valentão desagradável que serviu
como presidente do Programa de Saúde Global da Fundação Gates de 2005
a 2011, foi o ex-diretor de pesquisa da GlaxoSmithKline.175 Ele deixou a
GSK apenas alguns passos à frente de um Comitê de Finanças do Senado
dos EUA que buscava questioná-lo sobre várias acusações de que conduziu
uma campanha de intimidação para ameaçar e silenciar médicos
proeminentes que exploravam a farmacêutica britânica por matar
conscientemente cerca de 83.000 americanos com seu medicamento anti-
diabetes, Avandia. . Gates sabia da conduta sórdida de Yamada porque os
funcionários do Comitê do Senado enviaram à sua fundação uma carta
solicitando que Yamada fosse questionado. Um artigo de 2007 de um desses
funcionários, Alicia Mundy, descreve como Yamada mentiu repetidamente
para seus interrogadores.176 , 177 , 178 O sucessor de Yamada na BMGF,
Trevor Mundel, foi executivo da Novartis e da Pfizer. A diretora de
comunicações da fundação, Kate James, trabalhou na GSK por quase 10
anos. Penny Heaton trabalhou para Merck e Novartis antes de Gates nomeá-
la como diretora de Desenvolvimento de Vacinas do BMGF. Portanto, não é
surpreendente que as métricas de sucesso de Gates raramente medem



melhores resultados de saúde, mas apenas o número de vacinas
administradas e o número de comprimidos distribuídos e consumidos.

“Muitos acreditam que o mandato restrito [do Fundo Global] está cada vez
mais se tornando uma camisa de força”, reclama um editorial de 2007 do
Fundo Global no Lancet Infectious Diseases.179 “O fracasso em apoiar os
cuidados básicos de forma tão abrangente quanto vacinas e pesquisas é um
ponto cego para a Fundação Gates”, disse Paul Farmer, que recebeu uma
bolsa de estudos da John D. and Catherine T. MacArthur Foundation e
fundador da Partners in Health, que recebeu Financiamento da Fundação
Gates para pesquisa e treinamento. “Não me surpreende que, como alguém
que fez fortuna desenvolvendo uma nova tecnologia, Bill Gates procurasse
soluções mágicas” em vacinas e medicamentos, disse Farmer. “Mas se não
tivermos um sistema de entrega sólido, esse trabalho será prejudicado.” Ele
acrescentou: “Isso é algo que será difícil para as grandes fundações. Eles
tratam a tuberculose. Eles não tratam a pobreza. ”180

Líderes de saúde pública africanos protestam que Gates se recusa a
financiar suprimentos médicos tradicionais que significam vida ou morte
em clínicas africanas.

O Ministro da Saúde do Lesoto, Mphu Ramatlapeng (agora Vice-Presidente
Executivo da Fundação Clinton) disse ao Times que uma doação anual de
US $ 7 milhões permitiria a ela aumentar o salário de cada profissional de
saúde do governo em dois terços, o suficiente para reter a maioria deles.
Mas esse tipo de necessidade banal entedia o Sr. Gates. Seu Fundo Global
despejou US $ 59 milhões no Lesoto para promover suas prioridades, que
são as vacinas e medicamentos de alto lucro que enriquecem seus parceiros
farmacêuticos. A obsessão do Dr. Fauci e Gates com a AIDS é ótima para
empresas como a Merck e a Glaxo, com as quais os dois são parceiros, mas
tem sido um péssimo negócio para os africanos.181

Como o Dr. Fauci, Gates cria expectativas, mas não assume
responsabilidades e não oferece nenhuma prova convincente de que seus
esquemas tiveram um impacto benéfico nas morbidades, na saúde pública
ou na qualidade de vida. Existem poucos sinais de benefícios tangíveis para
os pobres.



Em vez disso, todos os esforços para medir os resultados de saúde das
intervenções de Gates os expuseram como cataclísmicos para seus
beneficiários. Em 2017, o governo dinamarquês encomendou um estudo
dos resultados de saúde entre as crianças africanas que receberam a vacina
DTP carro-chefe da OMS - a inoculação mais popular do mundo. Eles
descobriram que meninas vacinadas tinham dez vezes a taxa de mortalidade
em comparação com meninas não vacinadas.182

A investigação do Los Angeles Times descobriu que Botswana, um alvo
favorito da generosidade de Gates e seus amigos corporativos, viu poucos
benefícios tangíveis com a atenção. Botswana é uma democracia estável e
bem governada com um padrão de vida relativamente alto e uma população
pequena, mas uma das taxas de infecção de HIV mais altas do mundo. Em
2000, a Fundação Gates fez parceria com a Merck para lançar um programa
piloto de US $ 100 milhões em Botswana para mostrar como o tratamento
em massa da AIDS com vacinas, antivirais patenteados e prevenção
poderiam eliminar a AIDS na África. O desastroso fracasso do piloto se
tornou uma parábola de como a obsessão de Gates por medicamentos caros
está matando africanos. O projeto não produziu redução nas taxas de HIV.
Em 2005, o vírus se espalhou para um quarto de todos os adultos.183

Todos aqueles retrovirais e vacinas mortais da pequena loja de horrores de
Tony Fauci cobraram um preço terrível para mães e bebês de Botsuana. A
taxa de mortes maternas relacionadas à gravidez quase quadruplicou e a
mortalidade infantil aumentou dramaticamente.

O economista de saúde Dean Jamison, ex-editor do livro de referência
financiado pela Fundação Gates, Prioridades de Controle de Doenças nos
Países em Desenvolvimento, reconheceu que a estreita obsessão da
Fundação Gates por medicamentos para Aids pode ter acelerado a morte e a
doença em Botsuana, afastando os principais profissionais médicos do país
de atenção primária e saúde infantil. “Eles têm a oportunidade de dobrar ou
triplicar seus salários trabalhando contra a AIDS”, disse Jamison. “Talvez o
ministério da saúde os substitua [quando deixam o serviço do governo],
talvez não.”184

A Fundação Gates despejou bilhões na África Subsaariana por meio do
Fundo Global, para financiar vacinas e antivirais para o tratamento de AIDS
e tuberculose para 3,9 milhões de pessoas. Mas um paciente de AIDS,



Moleko, disse ao Times: “As clínicas não têm o que precisamos:
comida”.185

Majubilee Mathibeli, a enfermeira do hospital Queen II que dá as pílulas a
Moleko, chorou de frustração ao dizer ao repórter do Times que quatro em
cada cinco de seus pacientes comiam menos de três refeições por dia.



A maioria deles, disse ela, está morrendo de fome. No Lesoto e em Ruanda,
dezenas de pacientes descreveram a fome tão brutal que a náusea os
impediu de engolir seus comprimidos anti-AIDS.186

Mathibeli disse que o Fundo Global de Gates estava fora de alcance. “Eles
têm seus computadores em bons escritórios e são confortáveis”, disse ela,
nervosa por falar sem rodeios. Mas “eles não estão descendo ao nosso nível.
Temos que dizer a verdade para que algo seja feito. ”187

Dra. Jennifer Furin, diretora de Lesoto da Partners in Health, uma ONG
com sede em Boston, fez uma reclamação semelhante. Ao dar remédios
sem comida aos pacientes africanos, ela disse: “Você está condenando essa
pessoa à morte porque ela é pobre”.188

Antipatia em relação aos sistemas de saúde controlados localmente

O Dr. Francis Omaswa, conselheiro especial de recursos humanos da OMS,
estima que os gastos de Gates “poderiam ser cinco vezes mais benéficos”
189 se ele direcionou sua filantropia para abordar a pobreza e apoiar os
sistemas de saúde existentes. Esta é a crítica mais comum entre
especialistas bem-informados em saúde pública. De acordo com o Global
Justice Now, o “grande foco do BMGF no desenvolvimento de novas
vacinas prejudica outras prioridades de saúde mais vitais, como a
construção de sistemas de saúde resilientes”.190 Infelizmente, a ideia de
construir instituições locais para apoiar a democracia e o interesse público é
inconsistente com a abordagem baseada na tecnologia de Gates para a saúde
pública.

Como o Dr. David Legge explicou ao The Grey Zone, Gates “tem uma
visão mecanicista da saúde global, em termos de busca de balas de prata.
Todas as coisas que ele apóia são em grande parte enquadradas como balas
de prata. . . . Isso significa que as principais questões que foram
identificadas na Assembleia Mundial da Saúde não estão sendo abordadas,
incluindo, em particular, os determinantes sociais da saúde e o
desenvolvimento dos sistemas de saúde. ”191

A professora de saúde pública da Universidade de Toronto, Anne
Emanuelle Birn, escreveu em 2005 que a Fundação Gates tinha uma
compreensão estritamente concebida de saúde como o produto de



intervenções técnicas divorciadas dos contextos econômicos, sociais e
políticos.192

“A Fundação Gates há muito defende o envolvimento do setor privado e a
lucratividade do setor privado com a saúde global”, disse Birn ao The Gray
Zone. Um dos representantes seniores da GAVI até relatou que Bill Gates
costumava dizer a ele em conversas privadas que ele é veementemente
contra os sistemas de saúde porque é um total desperdício de dinheiro.193

Katerini Storeng, pesquisadora do Centro de Desenvolvimento e Meio
Ambiente de Oslo, escreve que um funcionário da GAVI disse a ela que a
fundação era uma “voz muito alta e vocal, dizendo que não acreditamos no
fortalecimento dos sistemas de saúde”. “Um ex-funcionário da GAVI e
proponente do HSS [fortalecimento dos sistemas de saúde] contou como ele
e seus colegas costumavam rolar os pôsteres do HSS quando Bill Gates
visitava a sede da GAVI em Genebra porque era conhecido por odiar esta
parte de O trabalho da GAVI, a antipatia de Gates em relação aos sistemas
de saúde pública, reflete um desprezo patológico - quase fanático pelas
instituições e ciência africanas ”, observa o relatório de Storeng. Os padrões
de financiamento de Gates refletem seu preconceito em relação às
instituições brancas ocidentais e sua hostilidade em relação às soluções
africanas baseadas em comunidades indígenas.194 , 195

Linsey McGoey argumenta que um compromisso com “a verdadeira
equidade deve envolver a oferta de dinheiro diretamente para equipes de
saúde capazes baseadas no Sul global, melhor alocação de recursos para
suas universidades, seu acesso à pesquisa científica e sua capacidade de
publicar revistas de ponta de forma mais extensa”.196

Gates parece insensível à importância de cultivar liderança, instituições e
talentos locais. Seus padrões de doação reforçam a arquitetura colonial que
mantém a autoridade de “dar as cartas”, fora da África. Investigando os
gastos globais com saúde da Fundação Gates em 2009, o especialista
britânico em políticas de saúde pública David McCoy descobriu que de 659
bolsas BMGF concedidas a organizações não governamentais ou com fins
lucrativos, 560 foram para organizações em países de alta renda,
principalmente nos Estados Unidos. Apenas trinta e sete doações foram
para ONGs localizadas em países de baixa ou média renda. Da mesma
forma, das 231 bolsas do BMGF concedidas a universidades, apenas doze



foram para universidades localizadas em regiões em desenvolvimento.
Linsey McGoey aponta que o financiamento direto muito limitado para
esses países exclui automaticamente cientistas e gerentes de programa que
melhor entendem os problemas de contribuir com soluções criativas.197

Em seu livro The White Mans Burden, o economista William Easterly,
codiretor do Development Research Institute da New York University,
pergunta: “Quem escolheu o direito humano ao tratamento universal da
AIDS em vez de outros direitos humanos?”198 A resposta a essa pergunta,
é claro, é Bill Gates.

A experiência de Bill Gates em todo o continente com a população africana
é uma longa e trágica piada. Os repórteres do Times apresentam sua piada
devastadora: “Os dados de 2006, os mais recentes disponíveis, mostram
uma relação paradoxal entre o financiamento da GAVI na África e a
mortalidade infantil. No geral, a mortalidade infantil melhorou com mais
frequência em nações que receberam subsídios per capita menores do que a
média da GAVI. Em sete nações que receberam financiamento acima da
média, as taxas de mortalidade infantil pioraram. ”199

Neutralizando a Imprensa

A exposição de Piller e Smith no Los Angeles Times sobre a calamitosa
aventura africana de Gates é um artefato de uma era expirada. O jornalismo
investigativo dessa qualidade probatória é uma curiosa relíquia de uma
época em que editores e produtores ainda permitiam que seus repórteres e
correspondentes expressassem ceticismo em relação a Gates. Mesmo antes
da censura aberta da época COVID, os relatos da mídia dos Estados Unidos
sobre as instituições de caridade de Gates operavam no estreito intervalo
entre a bajulação obsequiosa e a adulação. O que não acontece por acaso.
Em 2006, o tsunami de receitas de publicidade de empresas farmacêuticas -
cerca de US $ 4,8 bilhões anuais - já havia abafado a maioria das vozes de
discordância sobre vacinas na mídia convencional.200 Em 2020, esses
gastos cresceram para US $ 9,53 bilhões.201

Depois do artigo devastador do Los Angeles Times, Gates agiu
agressivamente para neutralizar a imprensa antes independente com
concessões comprometedoras que as organizações de notícias em
dificuldades não podiam recusar. Uma exposição de agosto de 2020 por



Tim Schwab na Columbia Journalism Review mostrou como Gates
distribuiu pelo menos US $ 250 milhões em doações para meios de
comunicação, incluindo NPR, Televisão Pública (PBS), The Guardian, The
Independent, BBC, Al Jazeera, Propublica, The Daily Telegraph , The
Atlantic, The Texas Tribune, Gannett, Washington Monthly, Le Monde, The
Financial Times, The National Journal, Univision, Medium e o New York
Times para diminuir o apetite jornalístico por - bem - jornalismo.202 , 203
Na verdade, a Fundação Bill e Melinda Gates financia toda a seção
“Desenvolvimento Global” do Guardian. Esse investimento astuto
supostamente rendeu ao casal a manchete do Guardian de 14 de fevereiro
de 2017: “Como Bill e Melinda Gates ajudaram a salvar 122 milhões de
vidas - e o que eles querem resolver a seguir”. O Guardian chama Gates e
seu parceiro Warren Buffett de Superman e Batman.204

A fundação também investiu milhões em treinamento de jornalismo e na
pesquisa de maneiras eficazes de elaborar narrativas para a mídia para
apoiar as ambições globais de Gates. Gates, por exemplo, concedeu
subsídios totalizando quase US $ 1,5 milhão de 2015 a 2019 205 ao Center
for Investigative Reporting - aparentemente para desencorajar o jornalismo
investigativo. De acordo com o Seattle Times, “Especialistas treinados em
programas financiados por Gates escrevem colunas que aparecem nos
meios de comunicação do New York Times ao Huffington Post, enquanto
os portais digitais confundem a linha entre o jornalismo e o spin.”206

A Fundação Gates freqüentemente hospeda reuniões de “parceiros de mídia
estratégica” em sua sede em Seattle. Representantes do New York Times,
The Guardian, NBC, NPR e do Seattle Times participaram de uma
convocação em 2013. O objetivo do evento, escreveu Tom Paulson, um
repórter de Seattle, era melhorar a narrativa da cobertura da mídia sobre
ajuda e desenvolvimento global, destacando boas notícias em vez de contos
de desperdício ou corrupção.207 Naquele mesmo ano, o BMGF deu à
colosso de marketing Ogilvy & Mather, uma empresa global de relações
públicas, uma doação de US $ 100.000 para um projeto intitulado “A ajuda
está funcionando: conte ao mundo”.208

Artigos subsequentes no The Nation relataram que Gates havia investido
em um séquito de empresas posicionadas para cunhar lucros inesperados
com a crise do COVID e documentou a relutância de participantes da



comunidade de doadores filantrópicos e instituições de caridade
importantes em criticar seus acordos de auto-serviço. Com medo de sua
destreza e reputação de vingança, instituições de caridade líderes mantêm a
boca fechada sobre a receita de Gates para aumentar seu altruísmo com
lucro. Eles chamam isso de omertà o Bill Chill.209

Gates também fez grandes investimentos estratégicos na Poynter e na Rede
Internacional de Organizações de Checagem de Fatos, que zelosamente
“desmascarou” virtualmente todas as declarações públicas que pareçam
críticas a Gates, sejam elas precisas ou não.210

Em 2008, o chefe de comunicações da PBS NewsHour, Rob Flynn,
explicou que “não há muitas coisas que você poderia tocar na saúde global
hoje em dia que não teriam algum tipo de tentáculo de Gates”. Foi mais ou
menos na época em que a fundação deu à NewsHour US $ 3,5 milhões para
estabelecer uma unidade de produção dedicada a relatar importantes
questões de saúde global.211

Esse tipo de moolah comprou muita boa vontade do Quarto Poder. O
Washington Post de Jeff Bezos chamou Gates de campeão das soluções
apoiadas pela ciência.212 O New York Times jorra que ele é “o homem
mais interessante do mundo”.213 A revista Time o apelidou de “Mestre do
Universo”.214 A Forbes chama Gates de salvador do mundo, que
estabeleceu o padrão para um bom cidadão bilionário.215 Olhando com
admiração, os editores da revista de moda Vogue se perguntaram: “Por que
Bill Gates não está comandando a Força-Tarefa do Coronavirus?”216

Ignorando o fato de que Gates nunca se formou na faculdade, muito menos
na faculdade de medicina, os principais meios de comunicação repetem
unanimemente a avaliação da BBC de que Gates é um especialista em
saúde pública e ridicularizam aqueles que questionam se o mundo inteiro
deveria seguir seus conselhos egoístas sobre bloqueios, máscaras e vacinas.
Apenas no mês de abril de 2020, enquanto o vírus e bloqueios estavam
afetando severamente os Estados Unidos, Gates e Fauci fizeram aparições
de tag-team na CNN, CNBC, Fox, PBS, BBC, CBS, MSNBC, Daily Show
e Ellen DeGeneres Show, reforçando suas mensagens egoístas sobre
bloqueios e vacinas. Nenhum desses repórteres mencionou o fato de que as
quarentenas que Gates estava torcendo em suas redes aumentaram a riqueza
de Gates em US $ 22 bilhões em doze meses.



E os esforços de Gates para promover suas afirmações narrativas contrárias
apenas exacerbam suas limitações. A ênfase de Gates em empréstimos
condicionais, parcerias corporativas, controle de cima para baixo, soluções
padronizadas de alta tecnologia e privilégios de patentes tende a favorecer
nações ricas e corporações multinacionais: “Estas são apenas algumas das
maneiras pelas quais as políticas de desenvolvimento atuais estão falhando
o sul global. ”217

“Se os fluxos de ajuda estão funcionando bem”, pergunta McGoey, “por
que eles precisam de uma campanha de relações públicas magistral para
transmitir essa mensagem de forma eficaz? Muitos observadores à esquerda
e à direita sugerem que o problema não é uma falha de marketing; é uma
falha com o produto subjacente. Ajuda, eles argumentam, não está
funcionando ”.218
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“É como acordar em sua casa com um quarto cheio de fumaça, abrir a
janela para deixar a fumaça sair e depois voltar para a cama.”

—Não Nomeado Especialista Médico

No último capítulo, ouvimos defensores da saúde pública global acusar Bill
Gates e o Dr. Fauci de desviar a agenda de saúde pública da OMS dos
projetos que comprovadamente controlam doenças infecciosas (água
potável, higiene, nutrição e desenvolvimento econômico) e desviar ajuda
para abrir mercados emergentes para seus parceiros multinacionais e para
servir seu fetiche pessoal por vacinas. Este capítulo examinará a afirmação
de Gates de que suas vacinas africanas e asiáticas estão rendendo um
benefício líquido à saúde pública.

Teste de alergia ao placebo

A maioria dos medicamentos não pode ser licenciada sem primeiro passar
por ensaios clínicos randomizados controlados por placebo que comparam
resultados de saúde - incluindo mortalidade por todas as causas - em coortes
medicamentosas e não medicadas. Notavelmente, em março de 2017, me
encontrei com o Dr. Fauci, Francis Collins e um árbitro da Casa Branca (e
separadamente com Peter Marks do CBER da FDA) para reclamar que o
HHS estava, então, exigindo 69 doses de dezesseis vacinas 1 para as
crianças da América, nenhuma das quais jamais havia sido testada para
segurança contra placebos antes do licenciamento. O Dr. Fauci e o Dr.
Collins negaram que isso fosse verdade e insistiram que essas vacinas
foram testadas quanto à segurança. Eles não foram capazes, entretanto, após
várias semanas, de nos fornecer uma citação para um único ensaio clínico
usando um placebo inerte contra uma vacina. Em outubro de 2017, Del
Bigtree e Aaron Siri - que compareceram a essas reuniões - se juntaram a
mim para processar o HHS sob o Freedom of Information Act para produzir
os estudos de segurança há muito prometidos.2 Dez meses depois da
reunião com Fauci e Collins, na escadaria do tribunal, o HHS admitiu que
estávamos, de fato, corretos: nenhuma das vacinas infantis obrigatórias
tinha sido testada para segurança no pré-licenciamento de testes de placebo
inerte.3 As melhores vacinas africanas de Bill Gates estão todas nesta lista.
Mas Bill Gates também usa um grande séquito de vacinas muito mais
perigosas e comprovadamente ineficazes na África - aquelas que os países
ocidentais rejeitaram devido a terríveis sinais de segurança.



Isso significa que ninguém conhece os riscos desses produtos e ninguém
pode dizer, com especificidade ou certeza, que qualquer uma das vacinas
carro-chefe de Bill Gates na verdade evita mais lesões e mortes do que
causam. Além disso, significa que todas as vacinas africanas de Gates são
produtos experimentais. Para Gates e seus comparsas, o continente é um
experimento humano em massa - sem grupos de controle e sem sistemas de
coleta de dados funcionais - para intervenções médicas de alto risco mal
testadas. Sua relutância em medir ou provar a eficácia de suas prescrições
na redução da mortalidade e na melhoria da saúde sugere que Gates
reconhece que suas vacinas não são o milagre da saúde humana que ele
proclama.

Como Gates e o Dr. Fauci sofrem a mesma alergia a estudos de
financiamento que examinam a eficácia de suas vacinas em melhorar a
saúde e reduzir a mortalidade, nenhum dos dois jamais ofereceu evidências
empíricas para apoiar sua afirmação fundamental de que suas vacinas
“salvaram milhões de vidas”. A escassa ciência publicada que examina esta
questão indica que virtualmente todas as vacinas africanas e asiáticas de
sucesso de Gates - poliomielite, DTP, hepatite B, malária, meningite, HPV e
Hib - causam muito mais ferimentos e mortes do que evitam.

Este capítulo oferecerá uma análise aproximada de custo-benefício de cada
uma das vacinas africanas e indianas mais importantes de Bill Gates.

Safari Africano de Bill e Tony

Na era colonial, a África fornecia recintos modelo para testar novas vacinas.
Na década de 1950, os senhores coloniais brancos estenderam o tapete
vermelho para que as empresas farmacêuticas realizassem experimentos
com vacinas em indivíduos de teste compatíveis, na casa dos milhões. As
empresas farmacêuticas gastam cerca de 90 por cento de seus custos de
desenvolvimento de medicamentos em testes humanos de Fase III.4 Cada
atraso no teste consome o período crítico em que o produto goza de
proteção de patente. Na década de 1980, a Pharma, portanto, mudou a
maioria de seus testes clínicos para países pobres, onde cobaias humanas
são baratas e mesmo os ferimentos mais graves raramente atrasarão o
estudo. A cumplicidade do governo e as leis anêmicas de responsabilidade
corporativa permitem que os fabricantes de vacinas descartem os ferimentos
como danos colaterais, com poucas consequências ou responsabilidade.



Hoje, a Pharma ainda considera a África como o namorado ideal para testar
imunizações e como um receptáculo lucrativo para despejar estoques
vencidos e defeituosos.5 Bill Gates desempenhou um papel fundamental na
legitimação desse arranjo ao mesmo tempo em que colaborava com
funcionários da OMS cativos ou corruptos para enganar as nações doadoras
ocidentais para que pagassem a conta e garantindo grandes lucros para as
empresas farmacêuticas nas quais, coincidentemente, ele detém pesadas
posições em ações. Gates - o “maior financiador de vacinas do mundo” 6 —
Está fortemente investido em parcerias lucrativas com quase todas as
maiores empresas de vacinas do mundo.7 Bill e Melinda Gates continuaram
a tradição de experimentação humana na África com a OMS assumindo o
papel de um vassalo colonial habilitado.

Após a era colonial, a maioria dos novos governos nacionalistas da África
considerou a saúde uma prioridade nacional e muitos deles desenvolveram
programas de saúde modelo para suas populações. Durante a década de
1970, as políticas de austeridade do Fundo Monetário Internacional (FMI)
arruinaram o melhor desses programas e deixaram as nações africanas
quase inteiramente dependentes da OMS para financiar os Ministérios
Nacionais de Saúde e programas vitais de HIV.8 Usando seu controle do
fluxo de assistência internacional, a OMS exerce disciplina, recompensa o
cumprimento e pune a resistência às ambições africanas da Pharma. A OMS
usa seu poder de financiamento para intimidar os governos africanos que
negligenciam a adoção de vacinas. O controle generalizado de Gates sobre
a OMS fez da África seu feudo.9 As populações do continente se tornaram
suas cobaias. As vacinas, para Bill Gates, são uma filantropia estratégica
que alimenta seus muitos negócios relacionados a vacinas e lhe dá controle
ditatorial sobre as políticas globais de saúde que afetam milhões de vidas
humanas.

Vacina DTP: Genocídio Africano

Uma onda de terríveis lesões cerebrais e mortes seguiu-se à introdução das
vacinas contra difteria, tétano e coqueluche (DTP) nos Estados Unidos e na
Europa na década de 1970. Já em 1977, um estudo publicado por médicos e
pesquisadores britânicos no The Lancet estabeleceu que os riscos da vacina
de coqueluche de células inteiras (usada na vacina DTP) excedem os riscos
associados à coqueluche selvagem.10



Seis anos depois, um estudo da UCLA financiado pelo NIH em 1983
descobriu que a vacina DTP da Wyeth estava matando ou causando lesões
cerebrais graves, incluindo convulsões e morte, em 1 em cada 300 crianças
vacinadas.11 Os processos judiciais resultantes causaram o colapso dos
mercados de seguros para vacinas e ameaçaram levar a indústria à falência.
A Wyeth - agora Pfizer - afirmou estar perdendo US $ 20 em
responsabilidades posteriores para cada dólar ganho nas vendas de vacinas
e induziu o Congresso a aprovar a Lei Nacional de Lesões por Vacinas
Infantis em 1986, protegendo os fabricantes de vacinas de
responsabilidades.12

Em 1985, o Institute of Medicine (IOM) recomendou o abandono da versão
de célula inteira da vacina contra coqueluche - para evitar a alta incidência
de encefalopatia e mortes.13 Em 1991, os Estados Unidos, os países da UE
e o Japão mudaram para uma vacina de células mortas (atenuada) muito
mais segura (mas menos eficaz) - DTaP - e interromperam o uso do jab de
DTP.14 Enquanto as nações ocidentais retiraram o DTP, a OMS deu rédea
solta à indústria farmacêutica e dinheiro para despejar seus estoques tóxicos
na África, Ásia e América Central, apesar das fortes evidências de seus
impactos mortais.15

Seus perigos à parte, o antigo DTP é mais barato de fabricar e mais
lucrativo para a indústria farmacêutica, então, depois de 2002, Gates e seus
substitutos, GAVI, OMS e o Fundo Global fizeram do DTP o carro-chefe de
seu programa de vacinas para a África e continuaram administrando esse
medicamento neurotóxico e vacina frequentemente letal para cerca de 156
milhões de crianças africanas anualmente.16 , 17 O uso da DTP pela OMS
como sua vacina indicadora - para medir a conformidade nacional com o
calendário de vacinas da OMS - tornou a DTP hoje a vacina mais popular
da Terra.18 Os ministérios da saúde em todo o mundo devem demonstrar
objetivos específicos de aceitação com as recomendações DTP a fim de se
qualificar para a assistência vital da OMS para o HIV e outros tipos de
apoio.

Antes de 2017, nem o HHS nem a OMS realizaram o tipo de estudo
necessário para verificar se a vacina DTP estava realmente produzindo os
resultados benéficos para a saúde de que Gates frequentemente se orgulha.
Naquele ano, o governo dinamarquês e os gigantes da vacina escandinavos,



Statens Serum Institut 19 e Novo Nordisk, comissionou os proeminentes
cientistas escandinavos Søren Mogensen e Peter Aaby - ambos defensores
do programa de vacinas da África - para liderar uma ilustre equipe de
pesquisadores internacionais para examinar todas as causas de mortalidade
após as inoculações de DTP.

Esse estudo massivo desmentiu o encantamento mântrico de Gates de que
seu investimento na vacina DTP salvou milhões de vidas. Em junho de
2017, a equipe publicou um estudo revisado por pares na EBioMedicine,
uma revista de alta gravidade da armada da editora Elsevier. O artigo
analisou dados de uma chamada “experiência natural” na Guiné-Bissau,
onde metade das crianças em certas faixas etárias foram vacinadas e a outra
metade não. A divisão foi randomizada.

Esse estudo de 2017 (Mogensen et al., 2017) 20 mostra que, após a
imunização DTP aos três meses, as meninas vacinadas tiveram mortalidade
dez vezes maior do que as crianças não vacinadas. As meninas estavam
morrendo de uma ampla gama de doenças - pneumonia, anemia, malária,
disenteria - e por duas décadas ninguém percebeu que as crianças
moribundas eram predominantemente aquelas que receberam a vacina. A
vacina DTP - ao mesmo tempo que protege as crianças contra difteria,
tétano e coqueluche - arruinou seus sistemas imunológicos, tornando-os
vulneráveis a uma ampla gama de infecções letais não-alvo. A equipe de
Mogensen chegou a essa conclusão, assim como os pesquisadores do estudo
Lancet de 1977 exatamente quarenta anos antes: “A vacina DTP pode matar
mais crianças por outras causas do que salva da difteria, tétano ou
coqueluche”.21

Em outras palavras, a vacina DTP de Gates - em vez de salvar 10 milhões
de vidas, como ele afirma 22 - pode ter matado desnecessariamente milhões
de meninas africanas. Pelo menos sete outros estudos confirmaram a
associação de DTP com alta mortalidade em meninas vacinadas em
comparação com as não vacinadas.23 Os americanos idealistas que doaram
para o projeto de vacina africana de Gates - acreditando que estavam
salvando bebês africanos - estavam na verdade financiando um genocídio
feminino em todo o continente.24

Depois de concluir o estudo e verificar seus resultados chocantes, Peter
Aaby - uma divindade virtual entre os pesquisadores de vacinas africanas -



fez um apelo apaixonado e cheio de remorso à OMS para reconsiderar a
vacina DTP. “Acho que a maioria de vocês pensa que sabemos o que nossas
vacinas estão fazendo”, disse ele. — Não sabemos.25

Gates, OMS e GAVI ignoraram o apelo de Aaby e redobraram seus esforços
para expandir as vacinações DTP e fortalecer o apoio para a injeção de
matar meninas. The Lancet publicou um comentário do plenipotenciário da
Fundação Gates Chris Elias, Dr. Anthony Fauci e três apparatchiks de
consórcios menores financiados por Gates, Margaret Chan da OMS, Diretor
Anthony Lake da UNICEF e Seth Berkley da GAVI, que retratam seu
programa DTP africano mortal como um triunfo da saúde pública. Esses
charlatões proclamaram o DTP como um dos pontos brilhantes no bem-
estar global e afirmaram que mais crianças estão sendo imunizadas em todo
o mundo do que nunca com o mais alto nível de cobertura de rotina da
história (conforme medido pela cobertura de três doses de difteria vacina
contendo tétano-pertussis (DTP)). ”26 Esse projeto também envolveu a
rebaixamento de reputação de Aaby com uma campanha de difamação.

Uma revisão posterior de um especialista pelo fundador da Colaborativa
Cochrane, Peter Gøtzsche, condenou a tentativa da OMS de minimizar os
riscos da vacina DTP. A OMS, observou ele, rejeitou os estudos que
descobriram efeitos prejudiciais não específicos para a vacina DTP, ao
mesmo tempo que aceitou estudos que encontraram efeitos benéficos não
específicos para a vacina contra o sarampo. A OMS é “inconsistente e
tendenciosa para os efeitos positivos das vacinas. Quando um resultado
agrada à OMS, pode ser aceito, mas não quando um resultado não agrada à
OMS. ”27 Gøtzsche considerou os estudos de Mogensen e Aaby
“superiores em todos os aspectos ao estudo do Lancet gerado por Gates”.

Gates e seus vassalos da OMS continuam a intimidar as nações africanas a
tomarem suas vacinas letais de DTP, ameaçando retirar a ajuda financeira
aos seus departamentos de saúde e programas de HIV se o governo não
conseguir atingir as metas nacionais de aceitação (90 por cento).

Mercury Rising

Muitas vacinas enviadas para países subdesenvolvidos - incluindo hepatite
B, haemophilus influenzae tipo B e inoculações de DTP - contêm doses em
bolus do conservante à base de mercúrio e do adjuvante timerosal.28



As cláusulas de imunidade da Lei de Vacinas de 1986 deram um cheque em
branco às empresas farmacêuticas dos Estados Unidos para promover as
vacinas testadas de maneira mais inadequada, sem consequências ou custos.
A indústria farmacêutica respondeu com uma corrida do ouro para
adicionar novas vacinas lucrativas ao cronograma e, em 1991, a exposição
ao mercúrio de crianças nos Estados Unidos devido ao conservante de
vacina timerosal havia mais do que dobrado.29 Pais, médicos e
pesquisadores culparam o timerosal por uma explosão subsequente de
doenças neurológicas e autoimunes.

Alarmado com a explosão de epidemias de doenças
neurodesenvolvimentais, alérgicas e autoimunes em crianças que
começaram em 1986, o CDC iniciou em 1999 um estudo interno do vasto
repositório de dados de saúde e vacinação dos dez maiores HMOs
armazenados no Vaccine Safety Datalink ( VSD). Uma equipe de pesquisa
do CDC especialmente montada, liderada pelo epidemiologista belga
Thomas Verstraeten, comparou os resultados de saúde em centenas de
milhares de crianças vacinadas e não vacinadas. Os dados brutos do estudo
Verstraeten de 1999 do CDC mostraram que crianças que tomaram vacinas
contra hepatite B contendo timerosal nos primeiros trinta dias sofreram uma
taxa surpreendente de autismo de 1.135% maior do que crianças que não
tomaram.30 Verstraeten também documentou um inventário sombrio de
outras lesões neurológicas, incluindo ADD / ADHD, fala e linguagem,
tiques e distúrbios do sono em crianças expostas ao timerosal. Verstraeten
relatou que esses sinais chocantes o levaram a revisar, pela primeira vez, a
literatura médica publicada, onde ele confirmou que a toxicidade alarmante
do mercúrio (timerosal) para causar essas lesões era biologicamente
plausível.

Uma ciência esmagadora - mais de 450 estudos - até então atestou a
toxicidade devastadora do timerosal.31 Como a testosterona amplifica a
neurotoxicidade da molécula de mercúrio, os meninos sofreram
desproporcionalmente o QI reduzido e uma série de distúrbios do
desenvolvimento - ADD, ADHD, atraso na fala, tiques, síndrome de
Tourette, narcolepsia, ASD e autismo após a exposição ao etilmercúrio no
timerosal. Numerosos estudos associam o timerosal ao aborto espontâneo e
à morte súbita de bebês. Simplesmente não há estudo publicado que
demonstre a segurança do timerosal.



Em 2017, Robert De Niro e eu oferecemos uma coletiva de imprensa lotada
no National Press Club em Washington, DC. Oferecemos uma recompensa
de $ 100.000 a qualquer pessoa que apontasse para tal estudo. Um
prestigioso grupo de cientistas, incluindo o Professor Emérito de
Epidemiologia e Estatística da UCLA Fielding School, Dr. Sander
Groenlândia, toxicologista e ex-diretor do Programa de Toxicologia
Ambiental do Instituto Nacional de Ciências de Saúde Ambiental, Dr.
George Lucier e Dr. Bruce Lanphear de Simon Fraser University e British
Columbia Childrens Hospital concordaram em julgar o estudo. Não houve
compradores.

Em 2001, o Instituto de Medicina recomendou a remoção do timerosal de
todas as vacinas pediátricas. De acordo com a recomendação do IOM, os
fabricantes removeram o timerosal das vacinas infantis - Hib, hepatite b e
DTP - exceto as vacinas multidoses contra a gripe nos Estados Unidos a
partir de 2001. O Japão e os governos europeus já haviam reduzido
drasticamente os níveis de mercúrio em suas vacinas já em 1993.

As proibições na Europa e nos Estados Unidos deixaram a Pharma lutando
para descarregar estoques e encontrar novas maneiras de monetizar ativos
retidos - as centenas de milhões em instalações de produção comprometidas
com vacinas à base de mercúrio. Bill Gates veio em socorro da Pharma.
Gates ajudou as empresas farmacêuticas a descarregar seus estoques de
timerosal, despejando-os nos países em desenvolvimento. A Merck, com a
ajuda de Bill Gates e GAVI, negociou um acordo para doar (despejar) 1
milhão de doses de sua vacina contra hepatite B Recombivax HB contendo
timerosal para a Millennium Vaccine Initiative para países africanos. A
Casa Branca saudou a iniciativa de bem-estar corporativo de Gates como
um “nível sem precedentes de apoio corporativo” em um comunicado à
imprensa publicado em 3 de março de 2000. 32

Apesar da interrupção nas nações ocidentais, Bill Gates e a OMS continuam
a usar seu poder para forçar as crianças africanas a se submeterem a uma
bateria de vacinas pediátricas potencialmente perigosas com mercúrio.
Fortes evidências sugerem que os meninos africanos com mais testosterona
e deficiências crônicas de vitamina D são muito mais vulneráveis à vacina e
aos ferimentos com timerosal do que os brancos.33 , 34 Quando se trata de



lucros farmacêuticos, bebês africanos mortos ou com danos cerebrais são
apenas danos colaterais.

Em 2012, o Dr. Fauci filosofou quando um repórter lhe pediu para
descrever um exemplo de uma de suas colaborações úteis com Gates.
Talvez, ele especulou, o NIAID trabalhasse com Gates e GAVI em um
projeto para remover o timerosal das vacinas africanas. “O que é usado
agora é o timerosal, que é desaprovado por causa das preocupações com o
mercúrio. Então, Seth [Berkley, diretor da GAVI de Gates] e eu estávamos
conversando sobre encontrar um conservante para esses frascos multidoses
sem timerosal, de modo que não teríamos mais a bagagem associada a ele.
”35 Por “bagagem”, ele aparentemente se referia aos milhões de crianças
africanas neurologicamente feridas.36 Não há evidências de que essa
colaboração em particular tenha sobrevivido ao seu natimorto como um
devaneio hipotético. Oito anos depois, os africanos ainda carregam essa
bagagem tóxica. É uma carga esmagadora - geralmente mortal.37

Experimentos de vacinas letais contra malária

A malária ceifa cerca de 655.000 vidas anualmente, principalmente crianças
africanas com menos de cinco anos.38 Em 2010, a Fundação Gates
financiou com $ 300 milhões um ensaio de Fase III da vacina experimental
contra malária Mosquirix da GlaxoSmithKline 39 em sete países africanos,
“voltado para crianças pequenas porque seu sistema imunológico ainda está
em desenvolvimento”.40 GlaxoSmithKline contribuiu com $ 500 milhões,
NIAID contribuiu com dezenas de milhões em uma bateria de doações. Os
financiadores menores incluem USAID, CDC e Wellcome Trust. Gates
investe pesadamente na GSK.41 Aparentemente suspeitando que a vacina
pudesse ser letal, a equipe de Gates decidiu não testá-la com um placebo.
Eles usaram, em vez disso, vacinas contra a meningite altamente
reatogênica e contra a raiva que, eles próprios, nunca foram testados contra
um placebo. A vacina contra a meningite ficou famosa por causar um
número alarmante de ferimentos e mortes. O uso de um placebo reatogênico
- o chamado fauxcebo - é um truque deliberadamente fraudulento que as
empresas de vacinas inescrupulosas implantam para mascarar lesões na
coorte do estudo, induzindo propositalmente lesões na coorte do placebo.
Ensaios clínicos que omitem o marketing de placebos verdadeiramente
inertes disfarçado de ciência. Cerca de 151 bebês africanos morreram no
teste e 1.048 dos 5.049 bebês sofreram efeitos adversos graves - tanto nos



grupos de controle quanto nos de estudo - incluindo paralisia, convulsões e
convulsões febris.42

Ansiosa para garantir a aprovação da OMS necessária para licenciar a
vacina da GSK para distribuição global, a Fundação Bill e Melinda Gates
descartou os resultados letais desses experimentos, declarando o teste uma
leve decepção, mas prometendo continuar com o projeto, que se danem as
vítimas. “A eficácia voltou mais baixa do que esperávamos, mas
desenvolver uma vacina contra um parasita é uma coisa muito difícil de
fazer. O ensaio continua e esperamos obter mais dados para ajudar a
determinar se e como implantar esta vacina. ” Ele demonstrou sua
determinação doando mais US $ 200 milhões 43 para financiar pesquisas
GSK mais defeituosas.

Mesmo com a grubstake generosa de Gates, os desonestos pesquisadores do
ensaio clínico da GSK só conseguiram reunir uma tênue afirmação de 30
por cento de eficácia para seu jab infanticida.44 Destemido, Gates lançou o
Mosquirix em 2019 como a primeira vacina contra a malária na África
Subsaariana. Acabou sendo mais um projeto de “genocídio para meninas”.
De acordo com a publicação Science, “a eficácia e durabilidade do
Mosquirix são medíocres. Quatro doses oferecem proteção de apenas 30%
contra a malária severa, por não mais do que 4 anos. . . . As maiores
preocupações, no entanto, são sobre a segurança da vacina. ” O editor
associado do BMJ, Dr. Peter Doshi, aponta: “Estas foram uma taxa de
meningite naqueles que receberam Mosquirix 10 vezes maior do que
naqueles que não receberam, aumentou os casos de malária cerebral e
dobrou o risco de morte (por qualquer causa) nas meninas. ” O Dr. Doshi
diz que o Malaria Vaccine Study da OMS representa uma “violação grave
dos padrões éticos internacionais”.45 O risco demonstrado preocupou tanto
a OMS que ela desistiu de seu plano de lançar a vacina em toda a África,
em favor de programas-piloto menores em Malaui, Gana e Quênia, que
administrarão a vacina a centenas de milhares de crianças em vez de 100
milhões que o BMGF esperava.46

Virologistas e acadêmicos de todo o mundo mantiveram silêncio sobre as
mortes de Mosquirix de Gates. A bolsa rechonchuda de Gates, suas
conexões impecáveis, seu poder sobre o cartel da virologia e as fraquezas e
necessidades dos governos africanos mais uma vez o isolaram das
consequências de todas essas crianças mortas - com exceção do Dr. Doshi.



Experimentos com vacinas contra meningite letal

Em 2010, Gates financiou uma campanha MenAfriVac na África
Subsaariana. Os agentes de Gates vacinaram à força milhares de crianças
africanas contra a meningite, causando paralisia em aproximadamente 50
entre 500 crianças vacinadas.47 Citando abusos adicionais, os jornais sul-
africanos declararam: “Somos cobaias dos fabricantes de medicamentos”.48
O professor Patrick Bond, economista político que serviu no governo sul-
africano de Nelson Mandela, descreve o negócio impróprio de Gates -
práticas filantrópicas e a agenda da Fundação Gates - como implacável e
imoral.49

Vacinas para população e esterilização

A América do início do século XX viu a popularidade crescente da eugenia,
uma pseudociência racista que aspirava eliminar os seres humanos
considerados “inaptos” em favor dos estereótipos nórdicos. Vinte e sete
governos estaduais consagraram elementos da filosofia como política
oficial, promulgando leis de esterilização e segregação forçadas e restrições
ao casamento. Em 1909, a Califórnia se tornou o terceiro estado a adotar
leis que exigem a esterilização de americanos com deficiência intelectual.
No final das contas, os praticantes da eugenia esterilizaram coercitivamente
cerca de 60.000 americanos ”.50

O grande interesse de John D. Rockefeller, Jr. pela eugenia influenciou sua
paixão pelo controle populacional. O herdeiro do barão do petróleo juntou-
se à American Eugenics Society e serviu como administrador do Bureau of
Social Hygiene. A Fundação Rockefeller despachou pesadas doações na
década de 1920 e no início da década de 1930 para centenas de
pesquisadores alemães, incluindo aqueles que conduziam os notórios
estudos sobre gêmeos de Hitler no Instituto Kaiser Wilhelm de
Antropologia, Hereditariedade Humana e Eugenia em Berlim.51 A
Fundação Rockefeller restringiu as doações às instituições médicas da
Alemanha nazista antes de Pearl Harbor, mas o sucesso de Rockefeller na
promoção do movimento eugênico já havia cativado Adolf Hitler. “Agora
que conhecemos as leis da hereditariedade”, disse Hitler a um colega
nazista, “é possível, em grande medida, evitar que seres insalubres e
gravemente deficientes venham ao mundo. Tenho estudado com interesse as
leis de vários estados americanos sobre a prevenção da reprodução por



pessoas cuja progênie seria, com toda probabilidade, de nenhum valor ou
prejudicial à linhagem racial. ”52

No início dos anos 1950, a Fundação Rockefeller conduziu estudos de
fertilidade na Índia que o historiador Matthew Connolly caracteriza como
um exemplo de ciência social americana em sua forma mais arrogante. Em
uma das colaborações com a Escola de Saúde Pública de Harvard e o
Ministério da Saúde da Índia, a Fundação Rockefeller estudou 8.000 tribos
em sete aldeias na seção Khanna de Punjab para determinar se os
comprimidos anticoncepcionais poderiam reduzir drasticamente as taxas de
fertilidade.53 De acordo com Linsey McGoey, “os moradores foram
tratados como espécimes de laboratório, submetidos a questionamentos
mensais, mas ignorados de outra forma”.54

Os pesquisadores de Rockefeller não informaram inicialmente aos Punjabis
que suas pílulas impediriam as mulheres de ter filhos. McGoey descreve os
moradores como chocados, desanimados e ressentidos ao saber que o
medicamento que eles consumiram com credulidade pretendia torná-los
inférteis: Alguns ficaram irritados com o esforço de limitar sua progênie
futura.55

Nas duas décadas seguintes, a Fundação Rockefeller conduziu programas
anti-fertilidade frequentes na Índia e em outros lugares, ganhando a
crescente animosidade de médicos, ativistas de direitos humanos e
especialistas em pobreza que criticaram a fundação por focar no
crescimento populacional, ignorando as realidades da pobreza persistente
isso torna as famílias numerosas tão indispensáveis para os aldeões indianos
e africanos.56

“Hoje”, acrescenta McGoey, “a Fundação Gates está despejando dinheiro
em testes médicos experimentais que estão enfrentando críticas semelhantes
às dirigidas ao estudo Khanna [da Fundação Rockefeller]. Como as
fundações filantrópicas anteriores, a Fundação Gates tem influência
financeira e política para intervir em nações estrangeiras com relativa
impunidade e permanecer imperturbável quando os experimentos que
financia dão errado. ”57

O fetiche de Gates para reduzir a população é um pedigree familiar. Seu pai,
Bill Gates Sênior, foi um proeminente advogado corporativo e líder cívico



em Seattle com uma obsessão vitalícia por controle populacional. Gates
Sênior fez parte do conselho nacional da Paternidade Planejada, uma
organização neo-progressista fundada em 1916 pela eugenista racista
Margaret Sanger para promover o controle da natalidade e a esterilização e
para eliminar “resíduos humanos” 58 e “criar uma raça de puros-
sangues”.59 Sanger disse que esperava purificar o pool genético eliminando
os inaptos pessoas com deficiência, impedindo que essas pessoas se
reproduzam 60 por esterilização cirúrgica ou outros meios.

Em 1939, Sanger criou e dirigiu o racista Projeto Negro, que
estrategicamente cooptou ministros Negros em papéis de liderança para
promover anticoncepcionais em suas congregações. Sanger declarou em
uma carta a seu colega eugênico, Clarence Gamble (da Procter & Gamble):
“Não queremos que se espalhe que queremos exterminar a população negra
e o ministro é o homem que pode endireitar essa ideia se for sempre ocorre
a qualquer um de seus membros mais rebeldes. ”61

“Quando eu estava crescendo, meus pais sempre estiveram envolvidos em
várias atividades voluntárias”, disse Gates a Bill Moyers em 2003. “Meu
pai era chefe da Paternidade planejada. E foi muito controverso estar
envolvido com isso. ”62

A superpopulação, disse o pai de Gates ao Salon em uma entrevista em
2015, era “um interesse que ele tem desde criança”.63 Em 1994, o mais
velho Gates formou a Fundação William H. Gates (a primeira da família),
voltada para a saúde reprodutiva e infantil no mundo em
desenvolvimento.O controle populacional foi uma preocupação duradoura
da filantropia de seu filho desde o início.

Gates fez um longo desfile de declarações públicas e investimentos que
refletem seu profundo temor de superpopulação. Ele se descreve como um
admirador e defensor do profeta da desgraça populacional Paul Ehrlich,
autor de The Population Bomb, que Gates descreve como “a Cassandra
ambiental mais proeminente do mundo”, ou seja, um profeta que prevê com
precisão infortúnios ou desastres.

A propósito, compartilho do medo de Gates de que, se a humanidade
persistir em justapor a expansão populacional exponencial sobre o
crescimento linear dos recursos, todos cairemos em uma distopia



malthusiana de pesadelo. Estou preocupado, no entanto, com seu aparente
conforto em usar táticas coercitivas e mentirosas para enganar as pessoas
pobres em programas anticoncepcionais perigosos e indesejados. Os
caminhos comprovados para o crescimento populacional zero são a
mitigação da pobreza e o empoderamento das mulheres. Mulheres com
oportunidades alternativas de carreira raramente escolhem o fardo pesado e
perigoso da maternidade em série. Praticamente todas as nações com uma
classe média estável apresentam fertilidade abaixo das taxas de reposição.
Mas as declarações públicas descuidadas de Gates e os programas que ele
habitualmente financia sugerem que Gates se envolveu em campanhas
furtivas para esterilizar mulheres de pele escura e marginalizadas sem seu
consentimento informado - incluindo o uso enganoso de perigosas vacinas
de esterilidade.

Em 20 de fevereiro de 2010, menos de um mês depois de ter comprometido
$ 10 bilhões com a OMS, Bill Gates sugeriu em seu TED Talk “Innovating
to Zero” em Long Beach, Califórnia, que reduzir o crescimento da
população mundial poderia ser feito em parte com “ novas vacinas ”: 64

O mundo hoje tem 6,8 bilhões de pessoas. Isso está chegando a cerca de 9
bilhões [aqui ele está quase citando Bryant et al.]. Agora, se fizermos um
trabalho realmente bom em novas vacinas, cuidados de saúde, serviços de
saúde reprodutiva, poderíamos reduzir isso em, talvez, 10 ou 15 por cento. .
.65 , 66

Os defensores de Gates - e as organizações “Fact Checker” subsidiadas por
Gates - zombam dos críticos que interpretam literalmente a declaração de
Gates de 2010 de que ele esperava usar vacinas para reduzir a população.
Eles explicam que Gates pretendia, por meio dessa construção inarticulada,
sugerir que as vacinas que salvam vidas permitirão que mais bebês
sobrevivam até a idade adulta, garantindo assim aos pais pobres que não
precisam ter tantos filhos. Mas essa hipótese se baseia na premissa
superficial de que suas vacinas reduzem a mortalidade infantil - uma
proposição que Gates nunca demonstrou e que a ciência atual não apóia.
Sua escolha peculiar de palavras alimentou naturalmente as especulações de
que ele estava se engajando em uma campanha premeditada para usar
vacinas para esterilizar mulheres. Suas travessuras questionáveis na
promoção de medicamentos antifertilidade e o uso generalizado de vacinas



de esterilidade furtivas pela OMS alimentam esses sentimentos de maneira
confiável.

Depo-Provera: uma cruel ironia

O controle populacional tem sido a preocupação central da Fundação Gates
desde seu início. Em 1999, o compromisso de US $ 2,2 bilhões de Gates
com o Fundo de População das Nações Unidas dobrou o tamanho da
Fundação Gates.67 No mesmo ano, ele financiou, com uma contribuição de
US $ 20 milhões, a fundação do Johns Hopkins Center for Population.68

Em 2017, a Fundação Gates adotou a meta de administrar anticoncepcionais
a 214 milhões de mulheres em países pobres.69 O anticoncepcional de
escolha de Gates é o agente de infertilidade de longa duração Depo-
Provera. Os planejadores populacionais administraram o Depo-Provera
principalmente a mulheres pobres e negras nos Estados Unidos desde sua
invenção em 1967. Nos Estados Unidos, 84% dos usuários do Depo-
Provera são negros e 74% são de baixa renda.70 O maior promotor da
Depo-Provera, a Paternidade planejada, visa especificamente os negros 71 e
latinas 72 em suas campanhas de marketing. Dados da ONU demonstram
que o Depo-Provera raramente é administrado a mulheres brancas ou ricas
ou meninas nos Estados Unidos ou na Europa.

Depo-Provera é um veneno poderoso, com um inventário devastador de
efeitos colaterais miseráveis: sob a lei federal, o rótulo Depo-Provera deve
conter o aviso de caixa preta mais rigoroso do FDA - devido ao seu
potencial de causar perda óssea fatal. Além disso, as mulheres relataram
períodos perdidos e sangramento excessivo; coágulos sanguíneos nos
braços, pernas, pulmões e olhos; golpe; ganho de peso; Gravidez ectópica;
depressão; perda de cabelo; diminuição da libido; e infertilidade
permanente.73 Alguns estudos associaram Depo-Provera a aumentos
dramáticos (200 por cento) no risco de câncer de mama.74 O FDA alerta as
mulheres para não tomarem Depo-Provera por mais de dois anos, mas o
programa de Gates prescreve pelo menos um curso de quatro anos - ou
indefinidamente - para mulheres africanas e faz de tudo para evitar alertar
as mulheres negras sobre as muitas desvantagens da mistura.75

Entre 1994 e 2006, Bill e Melinda Gates se uniram às Fundações
Rockefeller e Andrew W. Mellon, ao Population Council e à USAID para



financiar um experimento seminal de planejamento familiar administrando
Depo-Provera a aproximadamente 9.000 mulheres pobres na cidade de
Navrongo e distritos de Gana.76 (Embora os princípios básicos declarados
da USAID para o planejamento familiar sejam voluntariado e escolha
informada, nem sempre funcionou assim.)

Uma exposição perturbadora de 2011 da colaboração do Rebecca Project 
for Justice, The Outsourcing of Tuskegee: Nonconsensual Research in 
Africa, documentou como os investigadores de Gates mentiram para as 
mulheres de Navrongo, dizendo-lhes que estavam a receber cuidados de 
saúde de rotina e / ou  observações sociais ”- nunca os informando de que 
faziam parte de um experimento de controle populacional.77 Os
pesquisadores de Gates violaram as leis de pesquisa dos Estados Unidos ao
não administrar formulários de consentimento informado às mulheres que
injetaram Depo-Provera. Nem obtiveram a aprovação do Comitê de
Revisão Institucional (IRB) para um experimento humano que durou
extraordinários seis anos. Sob a direção do PI de Gates, o Dr. James Phillips
e seus colegas da Pfizer e PIs de Gates, deliberadamente fabricaram e
falsificaram dados de pesquisa para provar fraudulentamente a segurança do
Depo-Provera.78 Com base nessas “provas”, em 2011, Gates expandiu seu
projeto para financiar programas Depo-Provera para cerca de 12 milhões de
mulheres na África Subsaariana.79 , 80

Naquele mesmo ano, 2011, um estudo realizado por outra prestigiosa
equipe de pesquisa financiada pelo BMGF & NIH da própria Escola de
Saúde Pública de Gates, em Washington, publicou um artigo na Lancet
Infectious Diseases, Heffron et al. (2012), relatando que mulheres africanas
que usaram Depo-Provera injetável eram muito mais propensas a adquirir
HIV / AIDS em comparação com mulheres não tratadas. As injeções de
Depo-Provera dobram o risco de uma mulher contrair e transmitir o HIV.81
Este resultado não foi uma grande surpresa. Por vinte e quatro anos,
diversos estudos mostraram que Depo-Provera afina a parede vaginal,
facilitando a transmissão do HIV. Além disso, os pesquisadores
descobriram que Depo-Provera agrava as taxas de infecções por HIV /
AIDS para os parceiros sexuais de um receptor. Apesar do financiamento de
Gates, a autora principal do estudo, Dra. Renee Heffron, e seus colegas
pesquisadores recomendaram informar as mulheres infectadas pelo HIV
sobre os graves riscos de Depo-Provera e usar anticoncepcionais



alternativos não baseados em progesterona: “As mulheres devem ser
aconselhadas sobre o potencial aumento do risco de aquisição e transmissão
do HIV-1. ”82 A confirmação do risco por seus próprios cientistas
representou um enigma óbvio para Gates, uma vez que opôs sua paixão
pelo controle da população ao seu compromisso declarado de acabar com a
propagação do HIV na África. A população, ao que parece, supera a
prevenção do HIV no catecismo de Bill Gates.



Sem oferecer nenhuma pesquisa científica para substanciar suas afirmações,
os deputados de Gates, uma conspiração de defensores do controle
populacional extremistas ligados a Gates, trabalharam com intermediários
da Pfizer para atacar ferozmente as descobertas da pesquisa de Heffron. Os
críticos incluíram BMGF, Planned Parenthood, ONU, Universidade Johns
Hopkins, financiada por Ronald Gray of the Gates, James Shelton do Office
of Population da USAID e outros.

Sob esses ataques ferozes dos asseclas de Gates no cartel médico, a Dra.
Heffron e sua equipe de pesquisa corajosamente mantiveram sua posição e
mantiveram sua integridade profissional. O Lancet publicou a resposta
fulminante de Heffron. Dra. Heffron apontou que seus agressores não
citaram nenhuma ciência convincente e que os dois estudos recentes - por
Heffron e a equipe WSPH - culminaram em um quarto de século de
pesquisas publicadas documentando o aumento do risco de HIV entre
mulheres que tomam Depo-Provera.83

Para combater esta crise, a OMS - então, usando a bota de Bill Gates no
pescoço - convocou um grupo de especialistas escolhidos a dedo, todos
jurados em segredo, para uma reunião a portas fechadas em Genebra em 31
de janeiro de 2012, para discutir o controle de danos no O estudo de
Heffron e a montanha de pesquisas sobre o HIV que a apoiaram. Em 16 de
fevereiro de 2012, a OMS e sua misteriosa conspiração de especialistas -
sem surpresa - anunciaram sua decisão predeterminada: Mulheres vivendo
com HIV / AIDS ou em alto risco de HIV / AIDS podem usar o Depo-
Provera com segurança.84

Betsy Hartmann, uma defensora dos direitos reprodutivos de longa data,
ridicularizou as novas e convenientes diretrizes da OMS: “Esta reversão,
apesar de 25 anos de estudos citando um aumento do risco de transmissão
do HIV entre mulheres que o usam, levanta dúvidas se a OMS abandonou a
cautela devido ao incentivo externo de interesse especial grupos. ”85
Hartmann estava se referindo claramente ao BMGF.

Na esteira da declaração de autoatendimento da OMS, Melinda Gates
anunciou em julho de 2012 uma contribuição de bilhões de dólares como
parte do BMGF de uma colaboração de quatro bilhões de dólares com a
USAID, PATH e Pfizer com o objetivo de promover o Depo-Provera da



Pfizer em sub -Saharan Africa.86 A Pfizer e a USAID comprometeram os
US $ 3 bilhões restantes para projetos anticoncepcionais africanos.

Protestos e censuras de dezenas de defensores internacionais dos direitos
das mulheres e grupos de saúde reprodutiva saudaram o anúncio de Melinda
Gates.

De acordo com um relatório detalhado de Jacob Levich, “The Real Agenda
of the Gates Foundation,” “Sra. Gates minimizou o risco comprovado de
contrair HIV / AIDS com Depo-Provera, direcionando o público a uma
Declaração Técnica inventada de oito páginas publicada pelos suplicantes
da Fundação Gates na OMS, garantindo ao público que Depo-Provera é
seguro, e que todos contrariamente à pesquisa científica que ligou Depo-
Provera à infecção por HIV foi inconclusiva.87

Para conter o tumulto crescente, Gates financiou um estudo da OMS para
desmascarar a associação do HIV de uma vez por todas. Desta vez, ele
pulou Heffron para financiar um grupo mais “confiável” de pesquisadores
(os advogados ambientais chamam esse tipo de “biostítulos”). Em 21 de
outubro de 2015, a OMS divulgou sua investigação, que, não
surpreendentemente, concluiu que “Não há evidências de uma associação
causal entre o uso de DMPA e uma incidência no risco de aquisição de HIV
nas mulheres”.88 A OMS então publicou novas diretrizes que refletem
precisamente aquelas recomendadas pela Pfizer, fabricante da Depo-
Provera.

Cerca de quarenta grupos de saúde reprodutiva exigiram que a diretora da
OMS, Margaret Chan, deixasse de lado as novas diretrizes até que o estudo
de Gates pudesse sobreviver a um rigoroso processo de reavaliação. A
OMS ignorou esses apelos.89

A peça central da alcaparra de US $ 4 bilhões do Gates é uma seringa de
“autoinjeção” - uma bolha de plástico presa a uma agulha - para administrar
Depo-Provera. A Pfizer cria o gizmo, mas o legado de Gates, PATH, com
sede em Seattle, o comercializa sob a nova marca “Sayana Press”. O ex-
diretor do PATH, Chris Elias, era então presidente do BMGF. Por meio do
PATH, Gates distribuirá esses dispositivos, ao custo de US $ 1 por dose de
três meses, para 120 milhões de mulheres em sessenta e nove dos países



mais pobres do mundo.90 Com as contribuições que Gates planeja arrancar
desses governos, essas sortudas pagarão pouco ou nada do custo.

A Pfizer, é claro, fará uma matança. De acordo com o Market Watch do
Wall Street Journal, “a Pfizer pode potencialmente ganhar
aproximadamente US $ 36 bilhões em vendas resultantes de um
investimento sem precedentes da Fundação Bill & Melinda Gates (BMGF)
- US $ 560 milhões do BMGF, totalizando US $ 4,3 bilhões com
contribuições do governo - que promove Depo-Provera como o
anticoncepcional ideal para mulheres negras e de baixa renda ”.91

Levich explica que esse esquema é uma estratégia astuta para escapar das
regulamentações dos EUA que exigem que o rótulo da Pfizer inclua seu
terrível aviso de caixa preta com as palavras: FDA, Caixa preta, aviso e
osteoporose e que o médico responsável pela administração informar a
todos os destinatários que a droga oferece risco de vida. Nos Estados
Unidos, os farmacêuticos nunca podem dispensar o Depo-Provera
diretamente a um paciente para autoinjeção, uma vez que a lei exige que a
equipe médica aconselhe cada paciente sobre os riscos. Ignorar essas
salvaguardas na África exporia a Pfizer a um processo criminal e milhares
de processos judiciais sob o Alien Tort Claims Act, que poderia permitir
que mulheres africanas lesadas processassem farmacêuticos norte-
americanos negligentes em tribunais norte-americanos, caso sofressem
ferimentos por falta de advertência.92 A estratégia aparente da Pfizer para
se isolar de responsabilidades é usar o PATH e o BMGF como substitutos
para comercializar seus anticoncepcionais.

Além disso, para promover a aceitação da Depo-Provera entre os negros, a
PATH faz uma série de alegações fora da lei e fora do rótulo que a Pfizer
não poderia fazer legalmente sobre o produto. PATH afirma que Depo-
Provera protege contra câncer endometrial e miomas uterinos e reduz os
riscos de anemia falciforme e anemia por deficiência de ferro - doenças que
prejudicam de forma desigual os negros. O FDA nunca aprovou o Depo-
Provera para a prevenção do câncer ou para qualquer um desses outros
usos. Portanto, é ilegal para a Pfizer promover essas alegações off-label.
Apresentar Gates e PATH como seus intermediários aparentemente também
é a estratégia da Pfizer para contornar as leis dos EUA que proíbem
reivindicações off-label. Levich acrescenta: “Essas declarações, tomadas
em sua totalidade, são contextualmente falsas e projetadas para contornar



especificamente os avisos da caixa preta do FDA. Se o Depo-Provera é
genuinamente um anticoncepcional seguro e eficaz, com apenas efeitos
colaterais mínimos, por que então Gates, Hopkins, USAID, Planned
Parenthood e outros intermediários da Pfizer estão deliberadamente
ocultando os avisos de caixa preta da FDA Black-Letter em seus esforço
para minimizar e ocultar os danos fatais do Depo-Provera? ”93

Falando francamente, Gates e seus confederados estão enganando mulheres
africanas para que tomem anticoncepcionais, enganando-as sobre sua
segurança e mentindo sobre sua eficácia contra doenças que prejudicam
desproporcionalmente os negros - algo pelo qual os executivos da Pfizer
poderiam ir para a prisão. O parceiro disposto de Gates nesta fraude é a
USAID.

O Diretor da USAID, Dr. Rajiv Shah, tem sido um cúmplice em série dos
muitos filmes racistas de Gates. Por uma década antes de sua atuação na
USAID, Shah trabalhou para a fundação de Bill Gates (2001–2010) como o
principal arrecadador de fundos para os Programas Mundiais de Imunização
da GAVI. Shah reconheceu francamente que o selo de aprovação do BMGF
e do PATH no Depo-Provera serve como uma estratégia inteligente para
isolar a Pfizer de processos criminais e civis por violação das
regulamentações do FDA.94 A manobra de Gates visa remover astutamente
a jurisdição do FDA usando o PATH como seu substituto e transferindo
efetivamente a autoridade regulatória para a OMS.

O Rebecca Project for Justice caracteriza o projeto africano de Gates como
“Uma estratégia de planejamento familiar que visa as mulheres negras de
forma antiética proibir o nascimento de lindos filhos [negros], ao não
informar as mães sobre os riscos mortais do Depo-Provera, conforme
exigido pela legislação / regulamentos dos EUA; assim, negando às
mulheres de cor seu direito inalienável de escolher e ter acesso à saúde
reprodutiva segura. ”95

O Depo-Provera conquistou honestamente a sua notoriedade como a
ferramenta preferida dos eugenistas racistas. Israel proibiu o Depo-Provera
em 2013, após um escândalo no qual funcionários de saúde do governo que
buscavam reduzir radicalmente o número de nascimentos negros tinham
como alvo os judeus africanos com o Depo-Provera. Sharona Eliahu Chai,
advogada da Associação dos Direitos Civis de Israel (ACRI), condenou a



política do governo de impedir que os israelenses negros se reproduzissem:
“Os resultados das investigações sobre o uso de Depo-Provera são
extremamente preocupantes, levantando questões de políticas de saúde
prejudiciais com implicações racistas em violação da ética médica. ”96

Em 2002, a Índia baniu essa droga perigosa de todos os programas de bem-
estar familiar após um escândalo semelhante: funcionários do governo
estavam visando indianos de castas inferiores.97 Muitas outras nações,
incluindo Bahrein, Israel, Jordânia, Kuwait, Qatar e Arábia Saudita,
proíbem o uso de Depo-Provera em seus cidadãos. Os países europeus
restringem amplamente o uso de Depo-Provera e exigem a divulgação
completa dos riscos para as mulheres e consentimento informado antes de
seu uso. Gates e a USAID se aproveitaram da desorganização política no
Paquistão para administrar o Depo-Provera “autoinjetado” a mulheres
muçulmanas. Em contraste com sua contraparte americana, a USAID, a
Autoridade Sueca de Desenvolvimento Internacional (SIDA) não financia,
compra ou fornece Depo-Provera para projetos assistidos pela Suécia em
países em desenvolvimento.98

Vacinas de esterilidade / castração química

Os defensores de Gates ridicularizam como teoria da conspiração a
sugestão de que Gates, ou qualquer autoridade de saúde pública respeitável,
usaria vacinas que salvam vidas como um veículo furtivo para tornar as
mulheres inférteis sub-repticiamente. Mas um dos primeiros
empreendimentos filantrópicos de Gates foi um projeto de 2002 para
administrar vacinas antitetânicas a mulheres pobres em 57 países.99 Por
razões que estamos prestes a descobrir, os críticos sugerem com
credibilidade que essas vacinas podem ter sido secretamente misturadas
com uma fórmula que a Fundação Rockefeller desenvolveu para esterilizar
mulheres contra sua vontade.

Em 6 de novembro de 2014, quatro anos depois de Gates se comprometer
em uma TED Talk para usar vacinas para reduzir as taxas de natalidade,
pesquisadores médicos e médicos associados à Conferência de Bispos
Católicos do Quênia (KCCB) e à Comissão Católica de Saúde do Quênia
acusaram a OMS, UNICEF e GAVI de conduzir secretamente um programa
de esterilização em massa contra mulheres quenianas, sob o véu da
erradicação da doença do tétano.100 , 101 O Washington Post relatou



acusações semelhantes da Associação de Médicos Católicos do Quênia
(KCDA).102

Os médicos católicos ficaram desconfiados devido aos desvios flagrantes da
OMS dos protocolos usuais de vacina contra o tétano. Normalmente, uma
única vacina contra o tétano fornece uma década de imunidade. Visto que
homens e mulheres são igualmente suscetíveis, ambos os sexos tomam a
vacina rotineiramente. Mas a OMS instruiu os médicos quenianos a dar a
vacina em cinco administrações, seis meses de intervalo, e apenas para
meninas em idade fértil.

“A defesa de que a OMS pretendia apenas ter como alvo o tétano materno e
neonatal parece estranha, tendo em vista o fato de que os machos são tão
propensos quanto as fêmeas de serem expostos à bactéria que é encontrada
no solo em todos os lugares onde há animais,” 103 observaram um estudo
revisado por pares de 2011 sobre a controvérsia. Os médicos católicos
também notaram outras características incomuns da campanha. Para
começar, a OMS suspeitamente iniciou sua campanha de vacina não em um
hospital ou centro médico ou qualquer um dos estimados 60 centros de
vacinação locais, mas distribuiu injeções do luxuoso New Stanley Hotel em
Nairóbi - um resort exclusivo fora do alcance da maioria dos médicos ou da
saúde pública funcionários.104 A um custo considerável, uma escolta
policial acompanhou os tiros até os locais de vacinação, onde os policiais
supervisionaram estritamente seu manuseio pela equipe de enfermagem e
exigiram que os médicos devolvessem cada frasco vazio aos funcionários
da OMS no único hotel cinco estrelas de Nairóbi sob os olhos vigilantes de
oficiais armados.

Quatro anos depois, em outubro de 2019, a Associação de Médicos
Católicos do Quênia acusou a UNICEF, a GAVI e a OMS de tornar estéril
milhões de mulheres e meninas.105 Os médicos já haviam feito análises
químicas de vacinas para verificar suas alegações. Três laboratórios
independentes de bioquímica credenciados em Nairóbi testaram amostras
da vacina antitetânica da OMS, encontrando gonadotrofina coriônica
humana (hCG) onde nenhuma deveria estar presente. Em outubro de 2014,
os médicos católicos obtiveram seis frascos adicionais e os testaram em seis
laboratórios credenciados, encontrando hCG em metade dessas amostras.



Em 2019, um grupo de pesquisadores independentes do Quênia e da Grã-
Bretanha liderado pelo neurologista da Universidade de British Columbia,
Dr. Christopher Shaw, estudou as acusações e concluiu que “a campanha
anti-tétano do Quênia foi razoavelmente questionada pela Associação de
Médicos Católicos do Quênia como uma frente para a redução do
crescimento populacional. ” Os pesquisadores médicos caracterizaram o
programa da OMS como uma violação ética da obrigação por parte da OMS
de obter consentimento informado dessas meninas e mulheres
quenianas.106

A equipe médica católica fez acusações semelhantes sobre os projetos
antitetânicos da OMS na Tanzânia, Nicarágua, México e Filipinas. Após
negações indignadas de todas essas acusações e denúncias obrigatórias
contra seus acusadores, a OMS relutantemente admitiu que vinha
desenvolvendo vacinas contra esterilidade por décadas. Mesmo assim, a
OMS puniu os médicos quenianos e as autoridades comunitárias que
denunciaram a vacina fortificada, cancelando contratos para trabalhos
futuros.107

A Sórdida História das Vacinas de Esterilidade

Não foi a primeira vez que autoridades médicas católicas acusaram a OMS
de uma campanha furtiva de esterilização contra mulheres africanas. Já em
novembro de 1993, publicações católicas acusavam a OMS de aumentar as
vacinas contra o tétano para castrar mulheres de pele escura em todo o
mundo com abortivos potentes.108 A OMS negou as acusações de
explosivos.

A equipe de pesquisa de Shaw mostrou que os cientistas da OMS e da
Fundação Rockefeller começaram a pesquisar vacinas “anti-fertilidade”
para “controle de natalidade” já em 1972, juntando o hCG com o toxóide
tetânico, que atua como um transportador do hormônio. Naquele ano,
pesquisadores da OMS em uma reunião da Academia Nacional de Ciências
dos EUA 109 , 110 relataram sua criação bem-sucedida de uma vacina de
controle de natalidade que diminui o βhCG essencial para uma gravidez
bem-sucedida e causa pelo menos infertilidade temporária. Experimentos
subsequentes provaram que doses repetidas podem prolongar a infertilidade
indefinidamente.111



Em 1976, os cientistas da OMS conjugaram com sucesso uma vacina
funcional de “controle de natalidade”. Os pesquisadores da OMS relataram
triunfantemente que sua fórmula poderia induzir “abortos em mulheres já
grávidas e / ou infertilidade em receptoras ainda não grávidas”. Eles
observaram que inoculações repetidas prolongam a infertilidade.112 Mais
recentemente, em 2017, os pesquisadores da OMS estavam trabalhando em
vacinas antifertilidade mais potentes usando DNA recombinante. As
publicações da OMS explicam que o objetivo de longo prazo da agência é
reduzir o crescimento populacional em países menos desenvolvidos
instáveis.113

A campanha contra o tétano no Quênia ocorreu logo depois que Gates fez
sua promessa de US $ 10 bilhões para a OMS com o objetivo declarado de
reduzir a população com novas vacinas. Talvez para enfatizar seu
compromisso com o controle da população, Gates recrutou seu vizir mais
influente, Christopher Elias, como presidente de Desenvolvimento Global
da Fundação Gates no ano seguinte. Antes dessa nomeação, o Dr. Elias foi
presidente / CEO da PATH, uma organização sem fins lucrativos de Gates,
que faz parceria com empresas farmacêuticas para distribuir vacinas para
países pobres, persuadindo governos ricos e pobres a entregar dinheiro a
farmacêuticas multinacionais nas quais Gates está investido. Elias dirigiu o
inovador projeto Depo-Provera injetável “Sayana Press” da PATH,
projetado para acabar com as regulamentações de segurança dos Estados
Unidos e, ao mesmo tempo, reduzir a fertilidade das mulheres negras
africanas. Essa ideia rendeu a Elias o prêmio de Empreendedor Social do
Ano da Fundação Klaus Schwab em 2005. A Fundação Gates forneceu
várias doações à PATH, incluindo uma em novembro de 2020 (depois que
Elias mudou para BMGF) “para apoiar o desenvolvimento clínico de
vacinas COVID-19 por fabricantes chineses”.114

Antes do PATH, Elias havia sido associado sênior na Divisão de Programas
Internacionais do Population Council, com a responsabilidade de diminuir a
fecundidade em todo o Sudeste Asiático. John D. Rockefeller III fundou o
Population Council em 1952 em uma conferência que ele convocou para o
sumo sacerdócio do controle populacional, incluindo o diretor da nova
Federação de Paternidade Planejada da América e vários eugenistas
conhecidos. Lamentando que a civilização moderna tenha reduzido a
operação da seleção natural, salvando vidas mais “fracas” e permitindo que



se reproduzissem, resultando em “uma tendência de queda em. . . qualidade
genética ”, o grupo concordou em criar uma organização dedicada à“
redução da fertilidade ”. Enquanto Rockefeller lançou formalmente o
Conselho com uma concessão de $ 100.000 e serviu como o primeiro
presidente, os próximos dois presidentes do Conselho foram Frederick
Osborn e Frank Notestein, ambos membros da American Eugenics Society.
O NIH e a USAID estavam entre os financiadores “iniciais”, e os governos
dos Estados Unidos e estrangeiros logo se tornaram os maiores
financiadores do Conselho.115

O Conselho realiza pesquisas que promovem o uso de métodos
contraceptivos artificiais e aborto, e pesquisas biomédicas para descobrir e
desenvolver novas drogas e tecnologias anticoncepcionais. Colaborou com
a Fundação Ford e a International Planned Parenthood Foundation para
desenvolver programas de DIU em larga escala no exterior, apesar de seus
próprios médicos pesquisadores alertarem sobre os efeitos colaterais
adversos agudos. Mais tarde, o Conselho desempenhou um papel
fundamental no desenvolvimento do implante anticoncepcional hormonal
Norplant extremamente perigoso.116

O historiador Donald T. Critchlow escreveu que o Population Council
cultivou conexões com a elite e evitou a controvérsia pública ao se
identificar como uma organização científica neutra.117

A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
(USAID) conduziu uma parceria de décadas com o Population Council e
cultivou alianças de longo prazo com a Fundação Rockefeller e a OMS,
pesquisando o uso de controles de fertilidade para reduzir a população
mundial, especialmente na África Subsaariana.118 , 119 Em 2014, Gates e
Elias tinham um colaborador confiável no programa federal: o Diretor da
USAID, Rajiv Shah, que, antes de ganhar essa nomeação, trabalhou uma
década para a Fundação Gates, administrando o programa de imunização da
GAVI para crianças africanas.

O Dr. Shah ingressou na Fundação Gates em 2001 e supervisionou sua
aliança com a Fundação Rockefeller no lançamento da Aliança para uma
Revolução Verde na África. Ele dirigiu o Fundo de Financiamento
Internacional para Imunização. O IFFI é uma agência duvidosa que financia
as empresas globais de vacinas de Bill Gates nos países em



desenvolvimento por meio de um esquema de emissão de títulos
diabolicamente inovador que gera dívidas enormes em países pobres para
financiar as vacinas de autosserviço de Gates. Usando um truque de mão, o
IFFI enriquece os parceiros farmacêuticos de Gates com títulos financeiros
ocidentais, repassando os custos para as gerações futuras em países pobres.
Shah arrecadou US $ 5 bilhões por meio dessa fraude para a GAVI. Na
USAID, sua principal responsabilidade era reorganizar a agência para
refletir sua nova direção de biossegurança sob a ordem executiva de Obama
em 2009. Shah deixou a USAID para se tornar presidente da Fundação
Rockefeller em 2017. Shah tem ligações profundas com as agências de
inteligência e os cartéis de petróleo e produtos químicos. Shah atua na
Comissão Trilateral e no Conselho de Relações Exteriores, duas
organizações globalistas amplamente definidas pela aliança Rockefeller /
Kissinger. Shah é membro do conselho do International Rescue Committee,
uma organização sem fins lucrativos com laços de longa data com a CIA.
Em seu livro de 1991, Covert Network: Progressives, the International
Rescue Committee e o professor de economia da CIA, da Universidade de
Massachusetts, Eric Thomas Chester, expõe o IRC como uma fachada da
CIA. Bill Casey, um espião de longa data, que como diretor da CIA de
Ronald Reagan ajudou a administrar o caso Irã-Contras na década de 1980,
presidiu o IRC de 1970 a 1971. O IRC opera em quarenta países prestando
“ajuda humanitária”. De acordo com seu atual CEO, David Miliband, o ex-
secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, a função de Shah no
conselho de alto nível é “monitorar questões políticas e não relacionadas à
saúde relacionadas aos imperativos de prevenção e preparação para uma
epidemia potencial de proporções globais”.120

Em 1974, a USAID e a OMS colaboraram na criação de um “Relatório
Kissinger” ultrassecreto. Henry Kissinger - cujo patrono foi Nelson
Rockefeller e cuja carreira estava profundamente enredada com a Fundação
Rockefeller - redigiu o Livro Branco classificado, 121 que se tornou a
política oficial dos EUA sob o presidente Gerald Ford em 1975. Esse
relatório, conhecido como US National Security Study Memorandum 200,
122 , 123 delineou os incentivos geopolíticos para reduzir o crescimento
populacional nos “países menos desenvolvidos” (LDCs) a quase zero por
meio da “redução da fertilidade”, de modo a salvaguardar os interesses



econômicos dos Estados Unidos e de outras nações industrializadas em
recursos minerais importados.124 , 125

Kissinger observou que o Ocidente industrializado já estava tendo que
importar quantidades significativas de alumínio, cobre, ferro, chumbo,
níquel, estanho, urânio, zinco, cromo, vanádio, magnésio, fósforo, potássio,
cobalto, manganês, molibdênio, tungstênio, titânio, enxofre, nitrogênio,
petróleo e gás natural 126 , 127 com alto custo. O Relatório Kissinger
antecipou o aumento dos preços à medida que o crescimento populacional
gerou instabilidade nas nações africanas.128

O compromisso de alto nível do governo dos EUA explica o compromisso
monumental da OMS com as vacinas de esterilidade. Shaw et al.
encontraram 150 publicações de pesquisa provenientes da OMS em várias
formulações de infertilidade entre 1976 e 2016 com muitos milhares de
citações.

Nos anos de 1993 e 1994, a OMS lançou campanhas de vacinação
antifertilidade na Nicarágua, México, Filipinas, 129 e Quênia em 1995. 130
, 131 Em cada país, a OMS e os médicos do governo local vacinaram
mulheres em idade fértil, dizendo-lhes que o objetivo das imunizações da
OMS era “eliminar o tétano materno e neonatal”.132

Um estudo subsequente da OMS sobre política de controle de natalidade,
Bryant et al., Reconheceu que os “serviços” de planejamento familiar da
OMS envolveram enganar rotineiramente as pessoas “atendidas” 133 com
procedimentos de esterilização sendo aplicados sem consentimento total do
paciente.134 Da mesma forma, um estudo de 1992 intitulado “Vacinas
Reguladoras da Fertilidade” publicado pelo Programa de Treinamento em
Pesquisa em Reprodução Humana da ONU e da OMS, relatou “casos de
abuso em programas de planejamento familiar” datados da década de 1970,
incluindo:

incentivos. . . Mulheres sendo esterilizadas sem seu conhecimento. . . sendo
inscrito em ensaios de anticoncepcionais orais ou injetáveis sem. . .
consentimento. . . [e] não [sendo] informado sobre os possíveis efeitos
colaterais de. . . o dispositivo intrauterino (DIU).135

Os autores desse relatório da OMS aconselharam seus parceiros a não
caracterizarem seu trabalho como “medidas anti-fertilidade para controle



populacional”, observando que descrições mais brandas como
“planejamento familiar” e “parentalidade planejada” eram mais palatáveis
para o apetite do público. Falando em nome da OMS, Bryant et al. admitiu:
“Talvez seja mais favorável a uma abordagem baseada em direitos
implementar programas de planejamento familiar em resposta às
necessidades de bem-estar das pessoas e comunidades do que em resposta à
preocupação internacional com a superpopulação global.”136

As regiões-alvo das campanhas antitetânicas da OMS são principalmente as
mesmas nações em desenvolvimento que o Relatório Kissinger visou. Por
exemplo, um comunicado à imprensa de 2015 pela Associated Press
anunciou “campanhas de imunização [tétano] a ocorrer no Chade, Quênia e
Sudão do Sul até o final de 2015 e contribuir para a eliminação [tétano natal
materno] no Paquistão e no Sudão em 2016, salvando as vidas de inúmeras
mães e seus bebês recém-nascidos. ”137

O cronograma do Quênia era idêntico ao publicado para o conjugado
anticoncepcional da OMS do toxóide do tétano ligado ao βhCG: cinco
doses espaçadas da vacina “TT” em intervalos de seis meses, o que, é claro,
contrasta fortemente com o cronograma publicado para autênticos
esquemas de imunização contra o tétano.138

Rajah Bill e seus Jabs indianos

CONTRA POLIOMIELITE

Após seu encontro seminal com o Dr. Fauci em 2000, Gates lançou uma
campanha global de vacina contra a poliomielite, prometendo US $ 450
milhões por meio do BMGF de um total de US $ 1,2 bilhão e prometendo
erradicar a poliomielite até o final da década. A nutrição melhorada, o
gerenciamento de doenças e o programa de vacinação do UNICEF
“eliminaram” a poliomielite na Índia em 2011, o que significa que a doença
ocorreu em menos de 300 pessoas por ano. Os médicos diagnosticaram
pouco mais de 200 novos casos em 2012. 139 A OMS declarou que a
doença foi erradicada após sua quase ausência de cinco anos em 2016.
Naquele ano, a poliomielite afetava apenas cerca de 2.000 pessoas em todo
o mundo. As últimas centenas de casos de uma doença endêmica são
sempre as mais difíceis e caras de prevenir. Mas, aparentemente, a glória de
reivindicar o triunfo por sua obliteração total apelou para Bill Gates como



um desafio irresistível. Ele jurou, contra o conselho sábio, erradicar a
poliomielite e exortou com sucesso as nações ricas e pobres a financiar sua
causa.

Até mesmo as vacinas antipólio de última geração usadas nos países
ocidentais estão ligadas a ferimentos e doenças que superam os danos
históricos da poliomielite. Uma pequena lista deles inclui o vírus altamente
contagioso do macaco SV-40 140 que os cientistas acreditam ser
responsável pela explosão de cânceres mortais de tecidos moles em baby
boomers e o agente da coriza do chimpanzé que entrou nas vacinas contra a
poliomielite nos laboratórios do Hospital Walter Reed em 1955 e causou a
pandemia devastadora do vírus sincicial respiratório (RSV) que a OMS
estima hoje causa 3 milhões de hospitalizações anualmente e 60.000 mortes
em crianças menores de cinco anos e 14.000 mortes entre adultos com 65
anos ou mais.141 A fim de desencorajar a discussão pública desses
abcessos embaraçosos em sua vaca sagrada, o HHS em 1984 - o ano em que
Anthony Fauci se tornou diretor do NIAID - silenciosamente aprovou uma
regulamentação federal surpreendente que refletia a cultura institucional da
agência de paranóia, sigilo e imperiosidade, mas não Valores democráticos
da América ou a Constituição dos EUA:

Eventuais dúvidas, fundamentadas ou não, sobre a segurança da vacina não
podem existir, tendo em vista a necessidade de garantir que as vacinas
continuem sendo utilizadas na medida máxima compatível com os
“objetivos de saúde pública do país”. ”

—Fed Register Vol. 49 No 107

A maioria dos americanos fica chocada ao saber que hoje esse regulamento
abominável é a lei de nossa terra.

Para complicar esses problemas, as vacinas antipólio de baixo custo que
Gates usa na África e na Ásia são dramaticamente diferentes daquelas
usadas nos países ocidentais. O BMGF comprometeu mais de US $ 1 bilhão
promovendo uma vacina oral contra a poliomielite (OPV) que contém um
vírus vivo da poliomielite em todo o hemisfério sul. Este vírus vivo pode se
replicar dentro do intestino de uma criança e se espalhar em regiões com
saneamento e encanamentos abaixo do padrão. Isso significa que as pessoas
podem contrair o vírus da vacina. O programa de Gates gerou lucros



inesperados para gigantes farmacêuticos que não podiam comercializar tais
produtos perigosos nos países ocidentais.

Especialistas argumentaram que as tentativas de Gates de exterminar a pólio
seriam contraproducentes. Extirpar as infecções finais e cada vez menores e
sem saída requer bombardear regiões inteiras com enormes baterias de
vacinação, aumentando o risco paradoxal de epidemias de poliomielite da
cepa vacinal.

“Não consigo me imaginar como podemos eliminar de forma satisfatória as
cepas derivadas da vacina”, disse o Prof. Donald Henderson, um ilustre
acadêmico do Centro Médico de Biossegurança da Universidade de
Pittsburgh. “Eu simplesmente não acho que isso possa ser feito.”142
Henderson é o renomado epidemiologista da OMS que liderou a campanha
bem-sucedida contra a varíola durante os anos 1960.

Ignorando tal conselho, Gates declarou guerra à pólio na Índia e
implementou uma estratégia de choque e pavor para exterminar os últimos
casos. Gates assumiu o controle do painel de supervisão de vacinas da
Índia, o National Advisory Board (NAB), reunindo-o com fiéis e PIs
amigáveis. Sob seu controle, o NAB ordenou uma enxurrada surpreendente
de cinquenta vacinas contra a poliomielite (mais de cinco) para cada criança
em várias províncias indianas importantes antes que elas atingissem a idade
de cinco anos.

Como Henderson previu, o poliovírus derivado da vacina - uma mutação do
vírus contido na vacina oral - voltou para morder Gates e as infelizes
populações das nações que se submeteram às suas prescrições. Os médicos
indianos culpam a campanha de Gates por uma epidemia de cepa vacinal
devastadora de mielite flácida aguda - uma doença anteriormente
classificada como poliomielite - que paralisou 491.000 crianças nessas
províncias entre 2000 e 2017, em proporção direta ao número de vacinas
contra a poliomielite que Dr Os asseclas de Gates administrados em cada
área.143

A paralisia flácida aguda não-pólio (NPAFP) é “clinicamente indistinguível
da pólio, mas duas vezes mais mortal”, 144 de acordo com Keith Van
Haren, neurologista infantil da Escola de Medicina de Stanford. Van Haren
explica que a mielite flácida aguda (AFM) é um termo educado para a



poliomielite: “Na verdade, se parece com a poliomielite, mas esse termo
realmente assusta o pessoal da saúde pública”.145

Em 2012, o British Medical Journal observou ironicamente que a
erradicação da poliomielite na Índia “foi alcançada renomeando a
doença”.146

Naquele ano, o governo indiano desiludido cancelou o regime de vacinação
de Gates e expulsou seus comparsas e PIs do NAB. As taxas de paralisia da
poliomielite caíram vertiginosamente.147 Depois de desperdiçar metade de
seu orçamento com a epidemia de pólio - sob a direção de Gates - a OMS
relutantemente admitiu que a explosão global da pólio é
predominantemente uma cepa de vacina, o que significa que está
acontecendo por causa do programa de vacinas de Gates. As epidemias
mais assustadoras no Congo, Filipinas e Afeganistão estão todas
relacionadas às vacinas que ele promoveu. A pólio havia desaparecido
completamente de cada uma dessas nações até que Gates reintroduziu a
temida doença com sua vacina.

Na Síria, a GAVI apoiada por Gates comprometeu US $ 25 milhões para a
imunização contra a poliomielite em 2016. 148 No ano seguinte, a OMS
informou que 58 crianças sírias ficaram paralisadas pela forma do vírus
derivada da vacina.149

Outros surtos de poliomielite da cepa vacinal ocorreram na China, Egito,
Haiti e Malásia. Um estudo da Revista de Doenças Infecciosas Clínicas de
Oxford descobriu que a vacina oral contra a poliomielite de Gates não está
apenas transmitindo poliomielite às crianças, mas também “parece ser
ineficaz em interromper a transmissão da poliomielite”. Em 2018, admitiu a
OMS, 70 por cento dos casos globais de pólio vieram das vacinas de
Gates.150

Conforme relatado pelo British Medical Journal em 2012, “os programas
mais recentes de vacinação em massa contra a pólio [na Índia],
impulsionados pela Fundação Bill e Melinda Gates, resultaram no aumento
dos casos [de pólio]”.151

Em entrevista à NPR, o professor de microbiologia Raul Andino disse: “Na
verdade, é um enigma interessante. A própria ferramenta que você está
usando para erradicação da pólio está causando o problema. ”152



O Dr. Henderson argumentou que a campanha inútil de Gates tiraria
dinheiro de outras áreas de necessidade, forçando as nações a priorizar a
imunização contra a poliomielite às custas de outros investimentos na saúde
pública. Arthur Caplan, um eminente bioeticista e fanático por vacinas
contra a poliomielite que sofreu de poliomielite quando criança, também
criticou a obsessão de Gates com a erradicação da poliomielite, apontando
que “orçamentos e recursos governamentais em países pobres são desviados
de outros problemas locais muito mais urgentes para tentar e capturar os
últimos casos marginais. ”153

Donald Henderson observa que apenas as nações ocidentais (e bilionários
como Gates) consideram a eliminação da doença uma prioridade. A
poliomielite mata muito menos pessoas nas regiões em desenvolvimento do
que flagelos como a malária, tuberculose, desnutrição e o maior assassino: a
disenteria devido ao abastecimento insuficiente de água. Quando Gates
lançou seu sonho de erradicar a pólio, os países em desenvolvimento
temiam um desvio de recursos para uma área onde o dinheiro era menos
justificado. 154

“Quando você está contra a poliomielite, não está fazendo outras coisas”,
diz Henderson. “Pelo menos até 2011, em vários países - Nigéria, Índia e
Paquistão - eles estavam dando vacinas contra a poliomielite.”155 “Em
2012, havia apenas 223 casos notificados de poliomielite em todo o mundo.
. . . Em qualquer medida, a poliomielite não é uma das maiores assassinas
do mundo. Os acidentes rodoviários, por exemplo, matam cerca de 1,25
milhão de pessoas a cada ano. O sarampo mata cerca de 150.000 crianças a
cada ano. ”156 “Vários moradores dizem: O que é poliomielite? Nunca
vimos isso - por que estamos preocupados com isso? ”157

Em vez de provocar uma reavaliação, a preocupação de Henderson parece
enfurecer Gates. “Eu tenho que obter minha resposta DA Henderson
melhor,” 158 Gates resmungou para um de seus assessores em 2011, depois
que o conselho editorial do New York Times o entrevistou durante sua
jornada transglobal solicitando que governos ricos e pobres aumentassem
seu compromisso com seu empreendimento contra a pólio. Um repórter
ouviu e relatou o comentário sussurrado de Gates. Essa resposta sugere que
ele está ciente das críticas do homem mais conhecedor da erradicação de
doenças. Em vez de integrar a crítica de Henderson em sua estratégia ou
executar uma correção no meio do caminho, Gates tratou as advertências de



Henderson como um desafio de marketing e seguiu em frente. Sua
impermeabilidade à autoavaliação permite que trate as centenas de milhares
de vítimas de suas políticas como danos colaterais aceitáveis em seus
esquemas de interesse próprio para a humanidade.

Os investimentos estratégicos de Gates o tornaram imune às críticas da
mídia e da comunidade científica e, portanto, apesar dessas atrocidades, a
Fundação Gates conduz a OMS como um destruidor desonesto, avançando
a toda velocidade através do caos e da carnificina de crianças mortas e
paralisadas cujas vidas arruinadas balançam em seu rastro. Em 2020, o
BMGF se gabou de que a OMS agora está fornecendo “níveis sem
precedentes de assistência técnica” para campanhas de vacinação contra a
poliomielite na Nigéria, Paquistão e Afeganistão.159

Vacina HPV

Em 2009 e 2012, a Fundação Gates financiou testes de vacinas
experimentais contra o HPV, desenvolvidas pelos parceiros de Gates, GSK
e Merck, em 23.000 meninas de 11 a 14 anos em províncias remotas da
Índia. Esses experimentos foram parte do esforço de Gates para apoiar as
alegações vagas dessas empresas de que as vacinas contra o HPV protegem
as mulheres contra o câncer cervical que pode se desenvolver na
velhice.160 Gates e sua fundação têm grandes investimentos em ambas as
empresas.161 162 Uma vez que as mortes por câncer cervical ocorrem em
média aos 58 anos nos Estados Unidos e afetam apenas 1 / 40.000
mulheres, e uma vez que praticamente todas essas mortes são evitáveis com
a detecção precoce por esfregaço de Papanicolaou, qualquer vacina dada a
meninas para prevenir o baixo risco de a morte evitável daqui a meio século
deve ser 100 por cento segura - e esta vacina não está nem perto.

Tanto a Merck quanto a Glaxo divulgaram em seus Relatórios de Acionistas
que o desempenho lucrativo de suas vacinas contra o HPV foram os
principais indicadores de valor para o acionista. Gardasil tem sido um
campeão de vendas da Merck, obtendo vendas globais totais de US $ 1,2
bilhão em 2011, 163 um ganho inesperado para a empresa que está se
debatendo para se recuperar de um acordo judicial de US $ 7 bilhões
relacionado a acusações criminais que a empresa matou conscientemente
entre 100.000 e 500.000 americanos por fraudar clientes sobre a segurança
de sua pílula analgésica de sucesso, Vioxx.164 Os executivos da Merck



apelidaram a vacina do HPV de Ajude a Pagar pelo Vioxx e a colocaram no
mercado após testes de segurança inadequados sob pressão de analistas de
Wall Street ansiosos para rebaixar as recomendações de compra da Merck.

Pelo menos 1.200 das meninas no estudo de Gates - 1 em 20 - sofreram
efeitos colaterais graves, incluindo distúrbios autoimunes e de
fertilidade.165 Sete morreram - cerca de 10 vezes as taxas de mortalidade
dos EUA por câncer cervical, que quase nunca mata os jovens. O Ministério
Federal da Saúde da Índia suspendeu os julgamentos e nomeou um comitê
parlamentar de especialistas para investigar o escândalo. Investigadores do
governo indiano descobriram que pesquisadores financiados por Gates no
PATH cometeram violações éticas generalizadas: pressionando meninas
vulneráveis de vilarejos para o julgamento, intimidando pais analfabetos e
forjando formulários de consentimento. Gates forneceu seguro saúde para
sua equipe do PATH, mas não para os participantes dos testes, e recusou
atendimento médico para centenas de meninas feridas.166

Os pesquisadores do PATH almejaram meninas em ashram paathshalas
(internatos para crianças tribais), para evitar a necessidade de buscar o
consentimento dos pais para as vacinas.167 Eles deram às meninas “Cartões
de imunização contra HPV” impressos em inglês, que elas não sabiam ler.
Eles não contaram às meninas que faziam parte de um ensaio clínico e, em
vez disso, enganaram-nas com a mentira de que eram “injeções de bem-
estar” que garantiriam “proteção vitalícia” contra o câncer. Mas não era
verdade. A PATH conduziu os testes em áreas rurais empobrecidas que não
tinham mecanismos para rastrear os efeitos adversos e não tinham sistema
para registrar as principais reações adversas às vacinas, algo legalmente
obrigatório para testes clínicos em grande escala.168

Em 2010, o Conselho Indiano de Ética Médica concluiu que o grupo Gates
havia violado os protocolos éticos da Índia. Em agosto de 2013, um comitê
parlamentar especial criticou o PATH, declarando que o “único objetivo da
ONG tem sido promover os interesses comerciais dos fabricantes de
vacinas contra o HPV que teriam colhido lucros inesperados se o PATH
tivesse tido sucesso em incluir a vacina contra o HPV no UIP [universal
programa de imunização] do País ”.169 De acordo com o Dr. Colin
Gonsalves, advogado sênior da Suprema Corte da Índia,



O parlamento indiano formou um comitê, o que seria uma decisão bastante
surpreendente, porque geralmente não há um inquérito de alto nível sobre
questões que afetam os pobres. E esse foi um relatório tão extraordinário.
Não creio que o Parlamento indiano alguma vez tenha feito um relatório tão
contundente. E os funcionários do governo saíram e disseram: “Não
deveríamos ter autorizado isso, lamentamos, e não vamos permitir de novo”
- e agora eles estão de volta, fazendo seus velhos truques novamente.170

Em 2013, dois grupos separados de ativistas de saúde e defensores dos
direitos humanos entraram com petições de litígio de interesse público
(PIL) pedindo ao Supremo Tribunal da Índia que investigue os julgamentos
de HPV e determine se PATH e outras partes interessadas responsáveis pelo
julgamento devem ser responsabilizadas por danos financeiros em relação
com as famílias das sete meninas falecidas.171

Um dos peticionários principais, Amar Jesani, médico que dirige o Centro
de Estudos em Ética e Direitos em Mumbai, disse ao professor McGoey que
lamenta não ter adicionado a Fundação Gates como réu. “As diretrizes
éticas do Conselho Indiano de Pesquisa Médica falam sobre
responsabilidade total. Ele define a responsabilidade total em termos de
todos - o que significa patrocinador. . . envolvidos ”, disse Jesani. “Segundo
esse princípio, todos devem ser responsabilizados. Também não há
evidências no momento de que a Fundação Gates tomou qualquer medida
para disciplinar o PATH para as pesquisas que realizou na Índia. . . . Acho
que, até certo ponto, a Fundação Gates acha que o PATH não fez nada de
errado. E isso é uma preocupação. É preciso chamar a atenção para a
Fundação Gates. ”172 O caso está agora no Supremo Tribunal do país.

O CDC citou as avaliações animadoras da Merck e de Gates sobre os
grotescos experimentos indianos para ajudar a justificar sua recomendação
ampliada para a vacina Gardasil. Antes da COVID-19, Gardasil foi a vacina
mais perigosa já licenciada, respondendo por cerca de 22 por cento das
lesões cumulativas de todos os eventos adversos relatados ao Sistema de
Notificação de Eventos Adversos de Vacinas (VAERS) dos EUA. Durante
os testes clínicos, a Merck não conseguiu demonstrar que o Gardasil era
eficaz contra o câncer cervical.173 Em vez disso, os estudos mostraram que
a vacina realmente aumenta o câncer cervical em 46,3% em mulheres
expostas ao HPV antes da vacinação - talvez um terço de todas as
mulheres.174 De acordo com os relatórios de ensaios clínicos da Merck, a



vacina foi associada a doenças auto-imunes em uma em cada trinta e nove
mulheres.175 Desde a introdução dessa vacina em 2006, milhares de
meninas relataram doenças autoimunes debilitantes e as taxas de câncer
dispararam em mulheres jovens.176

Vacinas contra HPV e fertilidade

O forte patrocínio de Gates às vacinas contra o HPV (Gardasil e Cervarix)
aprofundou as suspeitas de que ele estava usando a vacina contra a
fertilidade humana como arma. Os ensaios clínicos da Merck mostraram
fortes sinais de danos reprodutivos do Gardasil.177 , 178 As pessoas no
estudo sofreram problemas reprodutivos, incluindo falência ovariana
prematura em taxas dez vezes maiores. A fertilidade feminina caiu
vertiginosamente a partir de 2006 nos Estados Unidos, coincidindo com a
absorção do Gardasil.179 , 180 Quedas históricas na fecundidade ocorreram
em todas as nações com alta absorção do Gardasil.181

Hepatite B

A conspiração da GAVI, OMS e UNICEF para forçar a Índia a impor
vacinas contra a hepatite B é mais uma ilustração de como, sob a
hegemonia de Bill Gates, os lucros da indústria de vacinas superam a saúde
pública. A OMS recomendou inicialmente a vacinação contra a hepatite B
apenas em países com alta incidência de carcinoma hepatocelular (CHC), a
espécie de câncer de fígado que a vacina promete abolir. Como o CHC é
raro na Índia, o país não se classificou nos critérios iniciais da OMS, que
recomendava a vacina apenas em nações com CHC significativo. A política
da OMS significava que os fabricantes de vacinas perderiam um mercado
de 1,3 bilhão de pessoas.

Apesar de tais preocupações sobre os altos custos e benefícios escassos da
vacina, Gates, por meio de seus representantes na GAVI, PATH e OMS,
conseguiu convencer o governo indiano em 2007–8 a introduzir as vacinas
contra a hepatite B.

A GAVI pressionou a OMS a mudar a política oficial para uma
recomendação universal, o que significa que mesmo os países com baixa
carga de doenças seriam obrigados a vacinar. A GAVI esperava que isso
reabrisse os mercados indianos. A OMS gentilmente mudou sua
recomendação para incluir a imunização universal com a vacina contra



hepatite B para todos os países, mesmo aqueles onde o CHC não era um
problema. O governo indiano obedientemente adotou a recomendação da
OMS.

Acadêmicos indianos e funcionários de saúde pública condenaram as
ordens do governo contra a hepatite B, citando a carga extremamente baixa
do CHC na Índia. O Indian Cancer Registry (ICMR) mostra que a
incidência de carcinoma hepatocelular devido à infecção por hepatite B é de
apenas 5.000 casos por ano. Cientistas independentes e médicos indianos
argumentaram contra a imunização de 25 milhões de bebês a cada ano para,
teoricamente, prevenir 5.000 casos de CHC. As vacinas anticancerígenas
têm um desempenho insatisfatório e não há nem mesmo provas escassas de
que a vacina pode prevenir qualquer tipo de câncer. Dr. Jacob M. Puliyel,
MD, Presidente do Departamento de Pediatria, Hospital St. Stephens, Delhi,
me disse que - mesmo se a vacina fosse 100 por cento eficaz - a necessidade
de administrar 15.000 vacinas a bebês para prevenir uma única morte por O
CHC que pode ocorrer décadas depois parece intuitivamente uma forma
antieconômica de gastar os escassos recursos de saúde.

Em um comentário publicado em 17 de julho de 1999 no BMJ, o Dr.
Puliyel observou que a vacina indiana contra a hepatite B mais barata custa
360 rúpias (US $ 5,00) para três doses. O Dr. Puliyel aponta que “um terço
da população [da Índia] ganha menos de 57 rupias (83p) per capita por mês.
As principais causas de morte na Índia são diarreia, infecções respiratórias e
desnutrição ”. Puliyel diz: “A imunização contra a hepatite B deve ter
prioridade sobre o fornecimento de água potável?”182

O estudo da introdução forçada de vacinas contra hepatite B por Gates na
Índia mostrou que a vacina não reduziu a hepatite B. A frequência de
portadores crônicos (positividade para HBsAg) foi semelhante nos não
vacinados e nos vacinados. O estudo sugeriu ainda que a imunidade
materna estava protegendo os bebês recém-nascidos da infecção no
momento em que são mais vulneráveis a desenvolver uma condição de
portador crônico e CHC, e que o programa de vacinação reduz essa
imunidade natural. Paradoxalmente, portanto, há uma probabilidade
substancial de que a vacina de Gates esteja aumentando a incidência de
CHC no país. Essas descobertas demonstraram a absurda futilidade da
vacinação contra hepatite B na Índia. “Não importa”, diz Puliyel, “a opinião
de Gates era a única coisa que importava”. A OMS se manteve firme,



assumindo a posição de que todos os países devem incluir a vacina contra
hepatite B em seu programa de imunização, mesmo que a vacina seja
desnecessária.

Haemophilus influenzae b

A OMS seguiu seu desastre de hepatite B com uma recomendação muito
mais fraca para a vacinação contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib). A
OMS recomendou vacinas contra o Hib apenas em países que sofriam de
graves doenças. Em editorial no Boletim da OMS, médicos indianos
questionaram a necessidade da vacina contra Hib na Ásia, onde a incidência
da doença invasiva por Hib era extremamente baixa (Lau 1999).183 Em
2002, o Dr. Thomas Cherian, que agora é o Coordenador da OMS do EPI,
escreveu que, com base nos dados disponíveis, a vacina Hib não deve ser
recomendada para uso de rotina na Índia.

Para superar tal intromissão da comunidade médica intrometida da Índia,
em 2005 Gates financiou, por meio da GAVI, um estudo de quatro anos e
US $ 37 milhões de vacinação em massa com vacina de Hib em Bangladesh
com a intenção de mostrar os benefícios da vacina.184 , 185 O estudo da
GAVI em Bangladesh saiu pela culatra, não mostrando nenhuma vantagem
da vacinação contra o Hib. Em resposta, um círculo formidável de
superestrelas especialistas em saúde internacionais - todos eles, por
coincidência, de organizações financiadas por Gates, OMS, GAVI,
UNICEF, USAID, Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg,
Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres e CDC —Emissionou
uma proclamação enganosa que afirmava fraudulentamente que o estudo de
Bangladesh provou que uma injeção de Hib protege as crianças do fardo
significativo de pneumonia e meningite com risco de vida.186 Médicos
indianos proeminentes responderam com comentários indignados no British
Medical Journal e no Indian Journal of Medical Research, descrevendo o
estudo financiado por Gates como um artifício tortuoso.187 , 188 Com base
na astúcia orquestrada de Gates, a OMS em 2006 assumiu a posição oficial
de que a “vacina contra Hib deveria ser incluída em todos os programas de
vacinação de rotina”.189 Mais uma vez, o governo indiano cedeu a Gates e
exigiu vacinas contra o Hib na Índia, onde a doença invasiva do Hib era
quase inexistente.



Em artigos de autocongratulação, a GAVI se vangloriou triunfantemente de
seu papel no resgate do projeto de vacina contra Hib na Índia depois que o
estudo de Bangladesh provou que a vacina era um desperdício de dinheiro
sem valor (GAVI 2007; Levine et al. 2010).190 , 191 O artigo da GAVI
observa que, uma vez que havia pouca incidência da doença por Hib na
Índia, foi um grande desafio conseguir apoio para a recomendação da OMS.
GAVI se gabou - em jargão tecnocrático - que torceu o braço da OMS para
revisar a política de vacina contra o Hib da OMS a partir de uma declaração
permissiva fraca 192 a uma recomendação firme que pede a introdução
universal da vacina em todos os países.193 A reviravolta da OMS arrastou
reticentes oficiais de saúde indianos para recomendar a vacina inútil. O Dr.
Puliyel reclama que o incidente “destaca a influência da GAVI e de outras
organizações financiadas por fabricantes de vacinas, como a Iniciativa Hib,
sobre a OMS e como ela impacta a adoção de vacinas
internacionalmente”.194

Puliyel protesta que a Fundação Gates privatizou e monetizou a política de
saúde pública internacional, transformando as recomendações da OMS em
mandatos eficazes e obrigando os países pobres a pagarem tributo anual aos
senhores farmacêuticos estrangeiros. Puliyel me disse que a Índia e outras
nações asiáticas são agora efetivamente obrigadas a administrar a vacina e
aumentar as metas de absorção de Hib, independentemente da carga de
doença de um país individual, não obstante a imunidade natural alcançada
dentro do país contra a doença, e sem levar em consideração os direitos dos
Estados soberanos de decidir como usar seus recursos limitados. ” Ele
acrescenta que “o mandato e a sabedoria de emitir tal diretriz, para uma
doença que tem pouco potencial de se tornar uma pandemia, precisam ser
questionados”.

O comentário do Dr. Puliyel no BMJ denunciou Gates e GAVI por
promover a vacina Hib em países em desenvolvimento e por falsificar a
caracterização dos dados de pesquisa em seu comunicado à imprensa: “A
diretiva veio após uma série de tentativas fracassadas de convencer a
comunidade científica do necessidade desta vacina na Ásia. ” Puliyel
descreveu a saga HiB como “um estudo de caso sobre as pressões visíveis e
invisíveis exercidas sobre os governos para implantar novas vacinas
caras”.195



Vacina pentavalente

Apesar da vitória de Gates em obter recomendações para Hib e hepatite B
na Ásia, as taxas reais de aceitação desapontaram os farmacêuticos.
Desafiando as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde Indiano,
os médicos locais bloquearam o golpe. A maioria dos indianos nunca tinha
ouvido falar de nenhuma dessas doenças. O Dr. Puliyel me disse: “Os
médicos indianos não ficaram impressionados com a necessidade de vacina
contra Hib ou hepatite B e raramente os recomendavam aos pacientes”. A
resistência dos médicos impediu as autoridades de saúde indianas de
atender às medidas de aceitação da OMS para as vacinas recém-
recomendadas. Para superar esse problema, a Pharma introduziu uma
estratégia diabolicamente astuta de sacrificar três pássaros com uma pedra.
As empresas retiraram suas vacinas contra Hib e hepatite B e relançaram
uma nova mistura que combinava essas imunizações com o DTP, que,
apesar de sua popularidade, havia se tornado outro saco de areia nas
ambições de lucro da Big Pharma.

Em 2008, a patente DTP da Pfizer havia expirado há muito, e havia sessenta
e três fabricantes produzindo a vacina em quarenta e dois países com
grandes excedentes e margens muito baixas. A conspiração de Gates
resolveu esses problemas de lucro ao preparar uma nova vacina (cinco
doenças), misturando as fórmulas DTP, Hib e hepatite B em uma única
seringa. Essa nova combinação tornou-se uma nova vacina. A Aliança
Global para Vacinas e Imunizações (GAVI) e a OMS batizaram a nova
mistura não testada e não licenciada de “Vacina Pentavalente” e
recomendou seu uso em países em desenvolvimento para substituir a vacina
DTP. Ministérios de saúde indianos em conformidade eliminaram o DTP,
que era popular entre os médicos. Agora, se algum médico ou indivíduo
desejasse DTP, sua única opção seria a vacina pentavalente.

Em seu site, a GAVI admitiu que o motivo subjacente para essa trapaça foi
aumentar a absorção das vacinas contra hepatite B e Hib nesses países,
pegando carona na bem aceita vacina DTP. Foi uma conivência engenhosa
para ganhar dinheiro. A competição havia reduzido o custo do DTP para
15,50 rúpias - cerca de 14 centavos dos EUA. A vacina contra hepatite B
foi vendida por 45 rúpias e a Hib por 25. Portanto, o custo combinado de
todas as três vacinas, se adquiridas separadamente, era de Rs 185. No
entanto, a nova vacina pentavalente - feita pelo amigo de Gates Cyrus



Poonawalla, proprietário do Serum Institute of India - custa Rs 550, um
aumento de 1.440% nos lucros para cada vacina vendida!196

A Food and Drug Administration (FDA) não licenciou a vacina combinada
para segurança ou eficácia, e os países desenvolvidos não a usam. Uma
meta-análise da Cochrane mostrou que a combinação é menos eficaz do que
as vacinas administradas separadamente. Além disso, a vacina pentavalente
apresenta risco de vida para bebês.

Antes de sua estreia na Índia, Butão, Sri Lanka, Paquistão e Vietnã fizeram
uma prévia do jab pentavalente. Em cada um desses países, mortes
inexplicáveis ocorreram após a imunização. O Butão suspendeu o programa
de imunização em outubro de 2009, depois que cinco casos de encefalopatia
/ encefalite ocorreram após a vacina. A OMS persuadiu as autoridades de
saúde a retomar o programa, insistindo que a meningoencefalite viral
causou as mortes. O Butão obedeceu e quatro crianças morreram. O Butão
não usa mais a vacina pentavalente. O diretor de Saúde Pública, Dr. Ugen
Dophu, observa que não houve mais casos de meningoencefalite em bebês
após a retirada da vacina.197

O Sri Lanka lançou a vacina pentavalente em janeiro de 2008 e suspendeu o
programa quatro meses depois, após a morte de cinco bebês. Sob pressão da
OMS, o Sri Lanka reintroduziu a vacina em 2010. Entre 2010 e 2012,
houve quatorze mortes adicionais após a vacina, perfazendo o número total
de mortes no Sri Lanka dezenove.198

O Vietnã introduziu o jab pentavalente em junho de 2010 e suspendeu o jab
em maio de 2013, após 27 mortes infantis.199

A experiência no Paquistão foi semelhante, incluindo pelo menos três
mortes relatadas.200

A Índia introduziu a vacina pentavalente em dezembro de 2011. Até o
primeiro trimestre de 2013, as autoridades de saúde relataram oitenta e três
eventos adversos graves após a imunização (AEFI). Vinte e um bebês
morreram na Índia após a imunização com a vacina pentavalente.201

Gates e a OMS simplesmente banalizam as mortes como coincidências
tristes ou danos colaterais. A vacina reduziu efetivamente a incidência da
doença por Hib na Índia. No entanto, houve um aumento proporcional nas



cepas não Hib de H. influenzae, incluindo cepas não sorotipáveis, causando
doença invasiva na era pós-vacina contra o Hib. Como de costume, não
houve contabilidade.

Este é apenas um dos muitos exemplos da Fundação Gates priorizando o
mandato para vacinas de alto custo nos programas nacionais de imunização
que Bill Gates controla efetivamente. Pondo de lado as questões sobre os
custos e benefícios líquidos dessas vacinas perigosas, McGoey concorda
com Puliyel que o desvio do dinheiro do saneamento e nutrição também é
mortal: “O problema é que, ao priorizar a entrega de vacinas caras, outras
intervenções comprovadas saem perdendo.”202

Evidências do mundo real, incluindo seus investimentos em produtos
farmacêuticos, petróleo, produtos químicos e OGM, alimentos processados
e sintéticos, sugerem que a obsessão de Gates com vacinas não evidencia
qualquer compromisso genuíno com populações saudáveis. De acordo com
Amy Goodman, Gates possui investimentos em 69 das empresas mais
poluentes do mundo.203 Sua obsessão obstinada por vacinas parece servir a
seu impulso de monetizar sua instituição de caridade e obter o monopólio
da política de saúde pública global. Suas estratégias e alianças corporativas
nos setores de alimentação, saúde pública e educação também podem
refletir a convicção messiânica de que ele foi ordenado para salvar o mundo
com tecnologia, soluções centralizadas de cima para baixo para problemas
humanos complexos e uma vontade divina de experimentar com as vidas de
humanos inferiores.

E o cartel de vacinas de Gates acumulou riquezas semelhantes às da Midas. 
No início de 2021, uma entrevistadora de TV, Becky Quick, observou que 
Gates havia gasto US $ 10 bilhões em vacinas nas últimas duas décadas e 
perguntou a Gates: “Você descobriu o retorno do investimento para isso e 
isso me surpreendeu. Você pode nos explicar a matemática?  Gates 
respondeu: “Vemos um histórico fenomenal. . . houve mais de um retorno 
de 20 para 1. Então, se você apenas olhar para os benefícios econômicos, 
esse é um número muito forte. ” O entrevistador o pressionou: “Se você 
colocasse esse dinheiro em um S&P 500 e reinvestisse os dividendos, 
chegaria a algo em torno de $ 17 bilhões de dólares, mas acha que são $ 200 
bilhões de dólares.” Gates continuou: “Aqui, sim”, apressando-se em 
acrescentar que “ajudar crianças pequenas a viver, obter a nutrição certa, 



contribuir com seus países, isso tem um retorno que vai além de qualquer 
retorno financeiro típico”.204

A chave para tudo isso, ele acrescentou, é “Ter aquele grande portfólio”.

E a chave para grande parte desse portfólio é ter Anthony Fauci.
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HYPING PHONY EPIDEMICS: “CRYING WOLF”

“Os governos gostam de epidemias, da mesma forma que gostam de guerra,
na verdade. É uma chance de impor sua vontade sobre nós e deixar todos
nós com medo, de modo que nos amontoemos e façamos o que nos
mandam. ”

—Dr. Damien Downing, presidente, British Society of Ecological Medicine
(Al Jazeera, 2009)

“O medo é um mercado. Incutir medo nas pessoas também tem vantagens.
Não só em termos de uso de drogas. Pessoas movidas pela ansiedade são
mais fáceis de governar. ”

—Gerd Gogerenzer, Diretor Emérito do Instituto Max Planck de Pesquisa
Educacional (Torsten Engelbrecht, Virus Mania, 2021)

Em 1906, as doenças infecciosas causaram um terço de todas as mortes
anuais nos Estados Unidos e 800-1000 de cada 100.000 americanos
morreram de doenças infecciosas. Em 1976, menos de cinquenta
americanos por cem mil morriam de doenças infecciosas, e o CDC e o
NIAID estavam sob extrema pressão para justificar seus orçamentos.
Hyping pandemias tornou-se uma estratégia institucional em ambas as
agências. Empresas farmacêuticas e agências internacionais de saúde,
empreiteiros bancários e militares logo encontraram opções no ecossistema,
e pandemias aleatórias descobriram sua própria lógica de autoperpetuação.
Os críticos do Dr. Fauci o repreendem por rotineiramente exagerar - e até
mesmo inventar - surtos de doenças globais para exagerar o pânico
pandêmico, elevar a agenda de biossegurança, aumentar o financiamento da
agência, promover vacinas lucrativas para seus parceiros farmacêuticos e
ampliar seu próprio poder. O registro histórico apóia essas acusações.

Gripe Suína de 1976

Como chefe da Seção de Fisiologia Clínica do Laboratório de Investigação
Clínica do NIAID, o Dr. Fauci foi, em 1976, um espectador da linha de
frente durante a falsa pandemia de gripe suína do NIH. Naquele ano, um
soldado em Fort Dix morreu de uma doença pulmonar após uma marcha
forçada. Os médicos do exército enviaram algumas amostras ao CDC, que
identificou a doença como uma gripe suína. O chefe do NIAID do Dr.



Fauci, Richard Krause (que o Dr. Fauci iria substituir em breve), trabalhou
com seu homólogo do CDC, David Sencer, para espalhar o terror de uma
pandemia catastrófica e iniciar a demanda pública por uma vacina. O chefe
do NIAID convocou sessões internas de estratégia com o icônico
desenvolvedor de vacinas da Merck, Maurice Hilleman, e outros nababos
da indústria de imunização.1 Os investigadores do Congresso
posteriormente obtiveram as notas dessas consultas, nas quais o Dr.
Hilleman confessa abertamente que a vacina resultante não tinha nada a ver
com ciência e tudo a ver com política. Na Rolling Stone de agosto de 2020,
Gerald Posner, autor de Pharma: Greed, Lies, and the Poisoning of
America, 2 relatou como a Merck e outros fabricantes utilizaram sua
reunião secreta com os reguladores para traçar um esquema que garantiria
os lucros da indústria enquanto protegia a Pharma de responsabilidades.3
Essa inovação - agora uma característica persistente do modelo de negócios
da Big Pharma - acabou sendo carta branca para comportamento negligente
e até mesmo criminoso.

Pharma e NIAID disseram ao Congresso, à Casa Branca e ao público que a
gripe suína de Fort Dix foi a mesma cepa responsável pela pandemia de
gripe espanhola de 1918, que, alertaram, matou 50 milhões de pessoas em
todo o mundo.4 Eles estavam mentindo; os cientistas de Fort Dix, do CDC
e do HHS sabiam que o H1N1 era um vírus comum de porco que não
apresentava risco para os humanos.5 No entanto, o NIAID conduziu uma
campanha de venda dura alertando sobre um milhão de mortes nos Estados
Unidos. Trabalhando com as empresas farmacêuticas, NIAID, CDC e
Merck persuadiram o presidente entrante Gerald Ford a assinar um projeto
de lei destinando US $ 135 milhões para os fabricantes de vacinas
inocularem 140 milhões de americanos contra a peste.6

A pedido de reguladores federais, Ford apareceu na TV instando todos os
americanos a se vacinarem. As referências obrigatórias da Ford às
fatalidades em massa da gripe espanhola em 1918 inspiraram cerca de 50
milhões de cidadãos americanos a irem rapidamente ao centro de saúde
local para injeções de vacinas de responsabilidade zero elaboradas
apressadamente, mal testadas e que HHS e Merck conspiraram para chegar
ao mercado. O diretor do CDC, David Sencer, montou uma “sala de guerra”
contra a gripe suína para aumentar o medo público entre uma mídia
entusiasmada.7 O governo lançou uma campanha promocional em grande



escala, incluindo comerciais de TV assustadores retratando pacientes
arrependidos que se esquivaram da vacinação e sofreram doenças graves.
Um comunicado à imprensa do CDC afirmou que a popular estrela de TV
Mary Tyler Moore havia levado a vacina. Moore disse ao 60 Minutes que
evitou o tiro devido às suas preocupações sobre os efeitos colaterais. Ela
disse que ela e seu médico estavam muito felizes por ela não ter entendido.8

No final, o número real de vítimas da pandemia de gripe suína em 1976 não
foi de 1 milhão, mas de um. O Dr. Harvey Fineberg, que escreveu a pós-
morte abrangente do governo em 1978 da resposta do NIAID a essa falsa
pandemia, disse ao Boletim da OMS: “Em 76, o vírus foi detectado em uma
única instalação militar, em Fort Dix, New Jersey. Nas semanas e meses
seguintes, nenhum caso relacionado de gripe suína foi relatado em qualquer
outro lugar em New Jersey, nos EUA ou em qualquer outro lugar do
mundo. . . . Ao mesmo tempo, os tomadores de decisões políticas pensavam
consistentemente que os cientistas não estavam dando a eles escolha a não
ser ir em frente com um programa de imunização em massa ”.9

O bacteriologista e virologista sênior do NIH, especialista em vacinas
contra influenza e gripe, Dr. John Anthony Morris, informou a seus chefes
do HHS que o susto da gripe era uma farsa e que a campanha do NIAID era
um desastre para promover uma vacina contra a gripe perigosa e ineficaz
para uma indústria gananciosa. O Dr. Morris havia trabalhado por 36 anos
em agências federais de saúde pública, começando em 1940. Seu escritório,
na época do “surto” de 1976, ficava a algumas portas do corredor de Tony
Fauci. Morris atuou como chefe de vacinas do governo e liderou a pesquisa
sobre as vacinas contra a gripe e contra a gripe para o Bureau of Biologics
Standards (BBS) do NIH e, posteriormente, do FDA. Morris teve uma
carreira notável pesquisando doenças respiratórias virais. Quando o Dr.
Morris protestou contra a fraude, seu superior direto ordenou que ele se
retirasse, aconselhando Morris “a não falar sobre isso”.10 Seus chefes do
NIH ameaçaram o Dr. Morris com a perda do emprego e ruína profissional
se ele não mantivesse a boca fechada. Quando os receptores da vacina
começaram a relatar reações adversas, incluindo a Síndrome de Guillain-
Barré (GBS), o Dr. Morris desobedeceu às ordens. Declarando
publicamente que não havia nenhuma evidência de que a gripe suína de
Fort Dix era contagiosa para humanos, ele reiterou, a vacina poderia induzir
efeitos colaterais neurológicos.11 Em resposta, funcionários do HHS



confiscaram os materiais de pesquisa do Dr. Morris, mudaram as fechaduras
do laboratório, mudaram-no para uma pequena sala sem telefone,
realocaram sua equipe de laboratório, proibiram-no de receber visitantes,
exceto com permissão, e bloquearam seus esforços para publicar suas
descobertas.12 Finalmente, após meses de ameaças e pequenos assédios, o
HHS demitiu Morris por insubordinação, citando uma longa lista de
acusações acumuladas, incluindo a falha em devolver os livros da biblioteca
a tempo.13

No CDC, o cientista Dr. Michael Hatwick também estava alertando os
figurões do HHS que a vacina contra a gripe poderia causar lesões cerebrais
generalizadas.

A vacina contra a gripe suína de 1976 estava tão repleta de problemas que o
HHS interrompeu a vacina após vacinar 49 milhões de americanos.
Segundo a imprensa, a incidência da gripe foi sete vezes maior entre os
vacinados do que entre os não vacinados. Além disso, a vacina causou cerca
de 500 casos da doença degenerativa do nervo, Síndrome de Guillain-Barré,
32 mortes, 14 mais de 400 paralisações e até 4.000 outras lesões.15

Autoridades de saúde pública retiraram a vacina. O presidente Ford demitiu
David Sencer.

Os contribuintes americanos acabaram pagando pela vacina contra a gripe
suína indo e vindo, por meio de lucros garantidos para a Merck na ponta
inicial e despesas para pilhas de processos judiciais de vítimas de lesões
vacinais do outro lado.

O governo pagou US $ 134 milhões pelo programa de vacina contra a gripe
suína. Os autores feridos ajuizaram 1.604 ações judiciais. Em abril de 1985,
o governo havia pago $ 83.233.714 e gastou dezenas de milhões de dólares
julgando e processando essas reivindicações.16 Em 1987, o Dr. Morris
testemunhou perante o Congresso: “Esses números dão uma ideia das
consequências resultantes de um programa em que o governo federal
assume a responsabilidade de um produto conhecido por produzir, em um
número indeterminado de destinatários, sérios danos à saúde. . . . Quando
deixei o FDA em 1976, não havia nenhuma técnica disponível para medir,
de maneira confiável e consistente, a neurotoxicidade ou a potência da
maioria das vacinas então em uso, incluindo vacinas DTP. Hoje [1987], 11



anos depois, a situação permanece essencialmente a mesma. ”17 A pesquisa
do Dr. Morris descobriu que as vacinas contra a gripe costumam induzir
febre em crianças e mulheres grávidas e causar sérios danos ao feto. Ele
temia que houvesse riscos ocultos para todos porque a vacina estava
literalmente carregada de bactérias estranhas.18 De acordo com o Dr.
Morris, “há muitas evidências que provam que a imunização de crianças faz
mais mal do que bem”.19 No que serve como um epíteto conciso para seus
cruzamentos, Dr. Morris afirmou: “Há uma ligação estreita entre cientistas
do governo e cientistas da indústria. Meus resultados estavam prejudicando
o mercado de vacinas contra a gripe ”.20

Em 1977, o Dr. Morris abriu um processo de demissão injusta. O tribunal
anulou todas as acusações do NIH contra ele. Posteriormente, um comitê de
reclamações decidiu por unanimidade que seus supervisores haviam
assediado e demitido injustamente o Dr. Morris.21 Um grupo de ex-
cientistas do FDA e do NIH endossou as críticas do Dr. Morris à agência. O
New York Times citou um colega cientista, BG Young, que caracterizou as
represálias do NIH contra cientistas honestos como “supressão, assédio e
censura de investigadores individuais. . . . Finalmente percebi que ou você
tinha que se comprometer ou ir embora. Morris e (Bernice) Eddy são os
verdadeiros heróis naquele lugar porque ficaram e lutaram. Os outros
votaram com os pés e foram embora ”.22

Até sua morte em julho de 2014, o Dr. Morris permaneceu um crítico franco
do programa anual de vacinação contra a gripe do CDC. Em 1979, o Dr.
Morris disse ao Washington Post: “É uma fraude médica. . . . Acredito que
o público deve ter informações verdadeiras com base nas quais pode
determinar se deve ou não tomar a vacina. . . . Acredito que com todas as
informações, eles não vão tomar a vacina ”. O obituário do New York
Times de 2014 do Dr. Morris relatou sua declaração: “Os produtores dessas
vacinas [contra a gripe] sabem que não valem nada, mas continuam
vendendo-as de qualquer maneira”.23

O Dr. BG Young disse ao New York Times que a cultura dominada pela
indústria do NIH na divisão de vacinas afastou todos os reguladores
honestos - aqueles dispostos a enfrentar a indústria farmacêutica. O Dr.
Fauci, em contraste, é o raro cientista que durou cinquenta anos no HHS.
Ele fez isso em grande parte alinhando-se com os senhores da indústria
farmacêutica do NIH e transportando água para a indústria.



As mesmas armas que o NIH usou para silenciar o Dr. Morris - isolamento
forçado, desgraça, proibindo-o de publicar artigos, fazer apresentações em
conferências ou falar com a imprensa, mudar suas fechaduras de laboratório
para evitar pesquisas futuras - já eram peças de um Soviete estabelecido.
modelo de estilo para silenciar cientistas dissidentes no NIH. A agência
desembainhou essas armas pela primeira vez na década de 1950 para
destruir a carreira de sua virologista premiada, Dra. Bernice Eddy, a
descobridora do vírus da poliomielite - que mais tarde descobriu um vírus
de macaco causador de câncer nas vacinas da pólio Salk e Sabin. Quando
sua pesquisa revelou problemas com a segurança da vacina, os funcionários
do NIH baniram a Dra. Eddy de seu laboratório, mudaram as fechaduras de
seu escritório e ordenaram que ela se abstivesse de entrevistas e discursos.
Depois de silenciar Eddy, o NIH deu a vacina contaminada a 99 milhões de
baby boomers, que sofreram um aumento de dez vezes nos cânceres de
tecidos moles, resultando em um desastre de saúde pública que supera os
danos da poliomielite.24 , 25 O Dr. Fauci e os reguladores de saúde do
governo mais tarde usaram essas mesmas técnicas para amordaçar um
desfile de cientistas internos, incluindo a Dra. Judy Mikovits, o pesquisador
contratado do NIH, Dr. Bart Classen, e o pesquisador da vacina contra
varicela (catapora) do CDC, Dr. Gary Goldman, que ousou contar duras
verdades sobre a segurança e eficácia da vacina.

O evento da gripe suína em 1976 foi a primeira vez que o governo federal
concordou em atuar como segurador farmacêutico. O episódio ensinou ao
público uma lição importante: a imunidade à responsabilidade civil
incentiva vacinas perigosas e ineficazes. A indústria e a classe magistral
aprenderam uma moral inteiramente diferente com o trágico episódio. Em
1986, eles fizeram do modelo de vacina contra a gripe suína o modelo para
a Lei Nacional de Lesões por Vacinas Infantis, que protegia todas as vacinas
obrigatórias de qualquer responsabilidade.

No início da carreira do Dr. Fauci, ele aprendeu que tanto as pandemias
quanto as pandemias falsas oferecem uma oportunidade de expandir o
poder da burocracia e de multiplicar a riqueza de seus parceiros
farmacêuticos.

Gripe Aviária de 2005



Em 2005, o Dr. Fauci reviveu o roteiro do NIAID do desastre de 1976.
Desta vez, o vilão foi uma gripe aviária, o H5N1. Como um Chicken Little
agitado, o Dr. Fauci vinha alertando o mundo sobre a iminente pandemia de
gripe aviária desde 2001. Naquele ano, em um artigo, “Doenças infecciosas:
considerações para o século 21”, o Dr. Fauci previu uma transmissão de ave
para humanos de um flagelo da gripe que dizimaria as populações globais,
começando com Hong Kong.26 Ele previu uma carnificina sem precedentes
dessa nova cepa do vírus da gripe A entrando em uma população que é
relativamente ingênua para o micróbio em questão.

Em 2004, Jeremy Farrar, Diretor da Unidade de Pesquisa Clínica da
Universidade de Oxford no Vietnã - que mais tarde ascenderia ao título de
cavaleiro e ao comando do poderoso Wellcome Trust - e seu colega
vietnamita, Tran Tinh Hien, identificaram o ressurgimento da mortal gripe
aviária , ou H5N1, em humanos. “Era uma menina. Ela o pegou de um pato
de estimação que morreu e ela desenterrou e enterrou de novo ”, disse
Farrar ao Financial Times.27

O Wellcome Trust financiou pesadamente o projeto de Oxford no Vietnã. O
desenvolvedor de medicamentos Sir Henry Wellcome estabeleceu a
Wellcome Trust com uma doação de suas ações da Burroughs Wellcome, a
gigante farmacêutica britânica. Em 1995, o Trust vendeu suas ações para o
principal concorrente da Burroughs Wellcome, GlaxoSmithKline, 28 para
facilitar a fusão das duas gigantes farmacêuticas da Inglaterra. Doação de
US $ 30 bilhões da Wellcome Trust 29 o torna a quarta maior fundação do
mundo e o financiador de pesquisas biomédicas mais prodigioso do mundo.
Como a Fundação Gates, a Wellcome direciona suas doações para
promover os interesses da indústria farmacêutica.

Em 2007, o jornalista médico britânico John Stone levantou a questão das
pandemias falsas em uma carta ao BMJ online como parte da pós-morte da
gripe suína: “Sempre resta a questão de saber se os sustos estão sendo
promovidos por causa de uma avaliação sóbria de risco ou porque
constituem outra bonança para a indústria farmacêutica. Precisamos de
melhores meios institucionais para detectar a diferença, mas até agora a
pandemia de gripe tem desapontado os comerciantes de terror. . . . Alguém
se lembra da moral da história do menino que gritou lobo? Bem, é o que a
indústria faz o tempo todo. ”30



Em 2020, Farrar faria parceria com Bill Gates para financiar o modelador
Neil Ferguson, o epidemiologista que produziu as previsões exageradas de
morte do COVID-19 que ajudaram a aumentar a campanha de medo do
COVID-19 e racionalizar bloqueios draconianos.31 Como menciona
Schwab, Farrar estava no centro do fiasco anterior envolvendo a gripe
aviária, gerado em torno do medo delirante de que o vírus cruzasse a
barreira das espécies.32

Ferguson é o empresário de modelagem na criação de pandemias falsas. Seu
currículo inclui:

Em 2005, Ferguson previu que até 150 milhões de pessoas poderiam ser
mortas pela gripe aviária.33 No final, apenas 282 pessoas morreram em
todo o mundo com a doença entre 2003 e 2009. 34

Em 2001, uma projeção publicada do Imperial College por Ferguson
desencadeou o abate em massa de onze milhões de ovelhas e gado durante o
surto de 2001 da febre aftosa. Em 2002, ele projetou mortes de 136.000
pessoas no Reino Unido devido à doença das vacas loucas. O governo do
Reino Unido abateu milhões de vacas. O número real de mortes foi de 177.
35

Em 2009, a Fergusons projetou que a gripe suína mataria 65.000 britânicos.
A gripe suína matou 457 pessoas no Reino Unido.36

Em 2020, Ferguson previu a famosa previsão de até 2,2 milhões de mortes
por COVID-19 nos Estados Unidos somente em 2020.37 , 38 O Dr. Fauci,
em muitos países ocidentais, usou a projeção de Ferguson para justificar
bloqueios e outros mandatos draconianos.39

Farrar desempenhou um papel fundamental na campanha do Dr. Fauci para
encobrir as evidências do envolvimento do governo na geração potencial de
laboratório do COVID-19. 40 , 41

Em 2005, o Dr. Fauci gritou que sua tão esperada gripe aviária finalmente
havia chegado. Usando dados de Ferguson, ele alertou que mataria milhões
de pessoas em todo o mundo 42 a menos que ele e seus parceiros
farmacêuticos pudessem implantar uma vacina para inviabilizar o
holocausto que se aproxima. Líderes de torcida do establishment político e



médico se mobilizaram para o agora conhecido exercício de pandemia de
pandemia.

Repetindo a ansiedade do Dr. Fauci quanto aos pássaros, ministérios de
governos de países como Estados Unidos, Canadá e França e a Organização
Mundial da Saúde lamentaram que o H5N1 era “altamente contagioso” e
mortal. A Organização Mundial da Saúde e o Banco Mundial gritaram que
a praga poderia custar ao mundo US $ 2 trilhões!43 Anthony Fauci
profetizou que o H5N1 é “uma bomba-relógio esperando para explodir”.
Klaus Stohr, então coordenador do programa de influenza na Organização
Mundial da Saúde (OMS), ampliou o augúrio do Dr. Fauci, prevendo que
entre 2 a 7 milhões de pessoas morreriam e que bilhões ficariam doentes em
todo o mundo.44 Em setembro de 2005, o Der Spiegel citou o coordenador-
chefe das Nações Unidas, David Nabarro, que a nova pandemia de gripe
“pode matar até 150 milhões de pessoas”.45 The New Yorker ofereceu
corpos exagerados de milhões de mortes por um dos maiores perigos que os
Estados Unidos enfrentam.46 O especialista em pandemia Robert Webster
invocou o vernáculo militar que se tornou obrigatório para afrouxar os
cordões da bolsa pública na era de biossegurança pós-11 de setembro:
“Temos que nos preparar como se estivéssemos indo para a guerra - e o
público precisa entender isso claramente. Este vírus está desempenhando
seu papel de bioterrorista natural. ”47

Em resposta às previsões espinhosas do Dr. Fauci, a Casa Branca divulgou
uma lista de Natal para o curandeiro favorito da família Bush, incluindo US
$ 7,1 bilhões para proteger os americanos de sua peste aviária.48 , 49 O
presidente George W. Bush advertiu que “Nenhum país pode se dar ao luxo
de ignorar a ameaça da gripe aviária”.50 O Dr. Fauci revelou sua velha e
confiável afirmação de que a nova versão da gripe aviária poderia ser tão
letal quanto a epidemia de gripe espanhola de 1918, que matou de 50 a 100
milhões de pessoas.51

O Dr. Fauci tinha motivos para saber que esse bicho-papão cansado era um
canardo. Em 2008, ele foi coautor de um estudo para o Journal of Infectious
Disease, confessando que virtualmente todas as vítimas da gripe em 1918
não morreram de fato de gripe, mas de pneumonia bacteriana e meningite
brônquica, que são, hoje, facilmente tratadas com antibióticos indisponíveis
em 1918. 52 A gripe espanhola que os virologistas do governo invocaram



para aterrorizar gerações de americanos com a conformidade da vacina é,
afinal, um tigre de papel.

Bush disse ao Congresso dos EUA que o país precisava de US $ 1,2 bilhão
para uma vacina de vírus aviária suficiente para inocular 20 milhões de
americanos. Além disso, ele acrescentou US $ 3 bilhões para as novas
vacinas contra a gripe sazonal do Dr. Fauci e US $ 1 bilhão para o
armazenamento de medicamentos antivirais.53 Bush também exigiu que o
Congresso aprovasse a “Lei de Desenvolvimento de Vacinas e
Medicamentos para Biodefesa e Pandêmica de 2005”, concedendo isenção
de responsabilidade aos fabricantes de vacinas. As empresas farmacêuticas
disseram à Casa Branca que se recusariam a fabricar vacinas sem um
escudo impermeável contra responsabilidade civil.54 A lei proibiu ações
judiciais até mesmo contra o comportamento mais negligente, imprudente e
repreensível dos fabricantes de vacinas, mesmo para vacinas administradas
à força. A cláusula de imunidade era um cheque em branco para a ganância
e os lucros criminosos da Big Pharma. O National Vaccine Information
Center chamou o esquema de “o sonho de um acionista de uma empresa
farmacêutica e o pior pesadelo de um consumidor”.55 O Dr. Fauci
conseguiu contratos valiosos de vacinas com a Sanofi e a Chiron para
sustentar a frágil “empresa de vacinas”.56

Mais uma vez, a pandemia do Dr. Fauci não apareceu. Quando tudo acabou,
a OMS estimou que, em 16 de maio de 2006, a gripe aviária do Dr. Fauci
havia matado apenas 100 pessoas em todo o mundo.57 Como o jornalista
investigativo e advogado Michael Fumento observou em sua autópsia sobre
a farsa do Dr. Fauci sobre a gripe aviária: “Dr. Os pesadelos recorrentes da
doença de Fauci muitas vezes não se materializam. ”58 Fumento relatou na
revista Forbes: “Em todo o mundo, as nações acataram os avisos e gastaram
grandes somas no desenvolvimento de vacinas e na preparação de outros
preparativos.”59

Gripe suína de Hong Kong de 2009

Em 2009, o Dr. Fauci mais uma vez anunciou uma epidemia fraudulenta.
Desta vez, foi a gripe suína de Hong Kong. Naquele ano, em um clássico
“isca e troca”, que o Dr. Fauci e o Wellcome Trust ajudaram a arquitetar, a
OMS - então sob o controle da indústria farmacêutica e seu financiador
emergente, Bill Gates - declarou uma pandemia de gripe suína. Três anos



antes, Gates havia nomeado o diretor da GlaxoSmithKline, Tachi Yamada,
para administrar o Programa de Saúde Global de sua fundação. Yamada
também fez parte da diretoria da unidade de Neil Ferguson, o Imperial
College London, que executou a modelagem fraudulenta que inflou
gravemente a projeção de mortes a partir do surto de gripe suína em 2009
60 (e mais recentemente para COVID-19).61 Gates é um dos maiores
financiadores do centro de modelagem do Imperial College London.62 Neil
Ferguson, o epidemiologista que produziu as projeções fraudulentas,
também fez parte da equipe da Wellcome Trust com Jeremy Farrar. Não
havia sinal de pandemia. Em maio daquele ano, a OMS detectou alguns
casos excessivos de gripe sazonal, mas os sintomas eram leves e as taxas de
mortalidade eram muito baixas - menos de 145 pessoas em todo o mundo
durante onze semanas desde seu primeiro aparecimento.63 No entanto, a
agência decidiu, em reuniões secretas, declarar uma pandemia global.

A declaração da OMS ativou US $ 18 bilhões em contratos de dormente 64
que a OMS - e outras organizações de Gates - pressionaram vários países
africanos e europeus a assinarem com a GlaxoSmithKline e outras empresas
farmacêuticas.65 Esses acordos secretos obrigaram as nações signatárias,
incluindo Alemanha, Grã-Bretanha, Itália e França a comprar 18 bilhões de
dólares de várias vacinas experimentais e não testadas contra a gripe H1N1
de responsabilidade zero, mais notavelmente o produto da Glaxo,
Pandemrix, caso a OMS declarasse uma pandemia de Classe 6. Então, bem
a tempo de acionar os contratos adormecidos, a OMS - em uma troca
desprezível - mudou a definição de “pandemia” de Classe 6, excluindo as
palavras e a exigência de “mortes em massa ao redor do globo”. “Agora
você poderia ter uma pandemia com zero mortes”, 66 explicou Michael
Fumento na revista Forbes.

Sob forte pressão dos críticos apopléticos do boondoggle, a OMS negou e,
então, timidamente admitiu que havia rebaixado sua definição em consulta
com cientistas do governo e da indústria. Os nomes dessas pessoas,
explicou a OMS, deveriam permanecer ultrassecretos por motivos que a
OMS não explicou. Até o momento, a OMS se recusou a revelar a
identidade de seus confidentes de confiança. Havia uma suspeita
generalizada de que a maioria desses funcionários eram PIs na folha de
pagamento da Glaxo e de outros fabricantes de vacinas. De acordo com o
British Medical Journal, a forma como a Organização Mundial da Saúde



lidou com a pandemia de gripe suína foi “profundamente marcada pelo
sigilo e conflito de interesses com as empresas farmacêuticas”.67 O BMJ
descobriu que os especialistas que escreveram as diretrizes da OMS sobre o
uso de medicamentos antivirais receberam honorários de consultoria dos
dois principais fabricantes desses medicamentos, Roche e GlaxoSmithKline
(GSK). Entre as forças motrizes por trás da declaração de pandemia estava
Sir Roy Anderson, 68 membro do conselho da GlaxoSmithKline e reitor do
Imperial College London, que desempenharia um papel proeminente na
preparação da gripe suína de 2009 e das crises do COVID-19 de 2020. A
declaração de pandemia da OMS forçou cinco europeus 69 e vários países
africanos 70 para comprar milhões de doses da perigosa vacina contra a
pandemia da Glaxo, rendendo à Glaxo uns fantásticos e rápidos US $ 13
bilhões. A Sanofi relatou lucro de € 1,95 bilhão em sua receita com vacinas
contra a gripe suína. De acordo com um relatório sobre o episódio do
Bureau of Investigative Journalism, com sede em Londres, a OMS violou
suas próprias regras ao não divulgar publicamente os conflitos entre seus
principais assessores quando elaborou as diretrizes. 71, 72

Notícias contemporâneas identificam o Dr. Fauci como o principal
proponente da vacina multibilionária contra a gripe H1N1 dada naquele ano
a milhões de americanos. O Dr. Fauci é “mais responsável do que qualquer
outra pessoa pelo desenvolvimento acelerado desta nova vacina contra a
gripe”, de acordo com um relatório contemporâneo de Richard Knox, da
National Public Radio.73 , 74

Como de costume, a bajuladora mídia dos EUA espalhou obedientemente o
medo e as mentiras para promover os jabs de H1N1 do Dr. Fauci. A NBC
previu severamente que “a gripe suína pode atingir até 40% dos americanos
nos próximos dois anos e até várias centenas de milhares de pessoas podem
morrer se uma campanha de vacinação e outras medidas não forem bem-
sucedidas”.75

O historiador Dr. Russell Blaylock escreve: “O Ministério do Medo (o
CDC) estava trabalhando horas extras vendendo desgraça e tristeza,
sabendo que pessoas amedrontadas não tomam decisões racionais - nada
vende vacinas como o pânico.”76

Em uma conferência de janeiro de 2019 organizada pelo Centro de
Segurança de Saúde Global financiado pela Fundação Gates na Chatham



House de Londres, Marc Van Ranst, um virologista belga e insider da
indústria farmacêutica financeira e ideologicamente contratado pela GSK,
Sanofi-Pasteur, J&J e Abbott, descreveu seu papel durante a farsa da gripe
suína uma década antes. Chatham House é um think tank exclusivo para
elites globalistas e corporativistas. Suas deliberações são tão bem guardadas
que seu nome é sinônimo de sigilo.

Em 2009, Van Ranst atuou como comissário da gripe da Bélgica,
encarregado de gerenciar a comunicação de crises. Para gargalhadas
audíveis e de admiração, Van Ranst disse ao seu público corps delite como
encenar uma pandemia: “Você tem uma oportunidade de fazer isso direito.
Você tem que ir para uma voz, uma mensagem. . . . Você tem que ser
onipresente naquele primeiro ou primeiros dias, para atrair a atenção da
mídia. . . e eles não vão procurar vozes alternativas. ” Ele explicou que
“falar sobre fatalidades é importante porque. . . as pessoas dizem uau, como
assim, pessoas morrem por causa da gripe? Esse foi um passo necessário a
ser dado. Então, é claro, alguns dias depois, você teve a primeira morte de
H1N1 no país e a cena estava montada. ” Ele continuou: “Eu abusei do fato
de que os principais clubes de futebol da Bélgica de forma inadequada e
contra todos os acordos tornavam seus jogadores de futebol pessoas
prioritárias. Eu poderia usar isso, porque se a população realmente acredita
que essa vacina é tão desejável que até esses jogadores de futebol seriam
desonestos para tomar a vacina, tudo bem, posso brincar com isso. Então eu
fiz um grande alarido sobre isso. . . . Funcionou."77

Em 2020, esse tipo de pensamento rendeu a Van Ranst indicações para o
“Grupo de Avaliação de Risco” (RAG) belga e para o “Comitê Científico
Coronavirus”, que assessora as autoridades sanitárias belgas no combate ao
vírus. Ele se tornou o rosto público da resposta da Bélgica ao COVD-19.

Em outubro de 2009, muitas pessoas reclamaram de uma onda de doenças
devastadoras causadas pelas vacinas contra a gripe. Desde o início da
pandemia planejada, o Dr. Fauci e outros funcionários de saúde pública de
confiança enfatizaram que as mulheres grávidas corriam um risco especial
de contrair a gripe suína em comparação com a gripe sazonal.78 Isso era
uma mentira, mas mães apavoradas faziam fila em massa para receber a
vacina.



Muitos deles se arrependeriam de sua escolha. A pesquisa do Goldman em
2013 documentou um aumento de onze vezes nos relatórios de perda fetal
após a temporada de gripe pandêmica de 2009-2010, quando mulheres
grávidas receberam duas vacinas contra a gripe sazonal durante a gravidez e
a vacina H1N1.79

Um estudo do CDC de 2017 relaciona o aborto às vacinas contra a gripe,
especialmente no primeiro trimestre. Mulheres grávidas vacinadas nas
temporadas de gripe 2010/2011 e 2011/2012 tinham duas vezes mais
chances de aborto espontâneo dentro de 28 dias após receberem a vacina.
Em mulheres que receberam a vacina H1N1 na temporada anterior de gripe,
a chance de aborto espontâneo em 28 dias foi 7,7 vezes maior do que em
mulheres que não receberam a vacina contra a gripe durante a gravidez.80

Para acalmar o clamor, o Dr. Fauci foi ao YouTube para assegurar ao
público global que as vacinas contra a gripe foram rigorosamente testadas,
perfeitamente seguras e que os riscos de eventos adversos graves para a
vacina contra a gripe são “muito, muito, muito pequenos” 81 Esta
afirmação não tinha base científica. Pesados conflitos de interesse
prejudicaram os estudos subjacentes, que receberam aprovação acelerada
sem nenhum controle funcional duplo-cego com placebo.82 O Dr. Fauci
continuou explicando: “A vacina contra a pandemia de gripe H1N1 é feita
exatamente da mesma forma pelos mesmos fabricantes, com o mesmo
processamento e os mesmos materiais, como fazemos a vacina contra a
gripe sazonal, que tem um histórico de segurança extraordinariamente
bom.”

Dois meses depois que o Dr. Fauci fez essas garantias públicas, uma
explosão de graves efeitos colaterais, incluindo abortos espontâneos,
narcolepsia e convulsões febris, estava causando carnificina em vários
países.83 De acordo com a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), 84
Pandemrix causou mais de 980 casos de lesões neurológicas graves,
paralisia da síndrome de Guil-lain-Barré, narcolepsia debilitante e
cataplexia, incluindo em mais de 500 crianças. A vacina da Glaxo matou e
feriu tantas crianças e profissionais de saúde com várias formas de danos
cerebrais que forçou a Glaxo a retirar a vacina.85 , 86

A pandemia de gripe suína H1N1 de 2009 foi outra fraude de contágio
global que nunca se materializou.



O epidemiologista Dr. Wolfgang Wodarg, presidente do Comitê de Saúde
da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (PACE), declarou que a
“falsa pandemia” de 2009 foi “um dos maiores escândalos da medicina do
século”.87 O diretor do Centro Colaborador da OMS para Epidemiologia
em Munster, Alemanha, Dr. Ulrich Kiel, classificou a pandemia como uma
farsa meticulosamente planejada. “Estamos testemunhando uma gigantesca
má alocação de recursos (US $ 18 bilhões até agora) em termos de saúde
pública”, disse Kiel.88 Escrevendo na revista Forbes, o jornalista médico
Michael Fumento concluiu que “Não se tratava apenas de excesso de
cautela ou simples erro de julgamento. A declaração de pandemia, e todo o
toque de Klaxon desde então, refletem pura desonestidade motivada não por
questões médicas, mas políticas. ”89

Wolf-Dieter Ludwig, professor de medicina e presidente da Comissão de
Medicamentos da Profissão Médica Alemã, declarou que “Os conselhos de
Saúde foram levados por uma campanha das empresas farmacêuticas que
simplesmente queriam ganhar dinheiro com a suposta ameaça.”90

Como de costume, não houve investigação do Dr. Fauci ou de outras
autoridades médicas que coreografaram essa fraude multibilionária. As
empresas farmacêuticas saíram com bilhões, cobrando governos e
contribuintes com o custo ruinoso de indenizar os ferimentos da vacina
contra a gripe.

Em seu artigo de 2011 sobre o escândalo no jornal do Dr. Med. Mabuse,
The Power of Money: A Fundamental Reform of the WHO is Overdue, o
psicólogo Thomas Gebauer escreveu que Cada vez mais, dinheiro privado
ou doações reservadas de estados individuais estão decidindo sobre os
objetivos e estratégias da OMS. A extensão de sua influência foi
recentemente demonstrada pela forma como a OMS lidou com a “gripe
suína”. O artigo abre com uma foto de Bill Gates.

Em seu livro Virus Mania, o jornalista Torsten Engelbrecht cita a
epidemiologista Angela Spelsberg, especialista em manipulação de
pandemias e corrupção da indústria farmacêutica, que a “pandemia de gripe
suína foi deliberadamente usada pela indústria farmacêutica para fins de
marketing”.91

Zika 2016



Em março de 2016, o Dr. Fauci novamente enganou o público - desta vez,
fazendo-o acreditar que o vírus Zika estava causando uma epidemia de
microcefalia entre bebês recém-nascidos no Brasil. De uma coisa sabemos
com certeza: o Zika não causa microcefalia. O Dr. Fauci deve ter aprendido
isso. O Zika foi endêmico na América Central e em grande parte do Sul da
Ásia por muitas gerações, sem relatos de associação com microcefalia. Os
críticos do Dr. Fauci afirmaram que uma vacina experimental DPT
administrada a mulheres grávidas em 2015-2016 nas favelas do nordeste do
Brasil foi a provável culpada pela onda de microcefalia. O uso extensivo de
pesticidas altamente tóxicos naquele canto do país também pode ter
contribuído. Eles acusaram o Dr. Fauci de apontar o dedo para o zika para
desviar a atenção dos culpados mais prováveis e de extrair bilhões de
dólares do Congresso para desenvolver outra vacina quimérica. A mídia
servil, engordando com a publicidade farmacêutica, deliciando-se com a
epidemia assustadora que rendeu crianças com cabeças minúsculas e
grandes avaliações para as redes, gentilmente amontoou combustível para a
cruzada de terror do Dr. Fauci sobre o zika. O medo impulsiona a audiência.
Como o diretor técnico da CNN, Charlie Chester, explicou aos analistas da
indústria durante a crise do COVID-19, “COVID? Gangbusters com
classificações, certo? É por isso que temos o número de mortos ao lado. ”92

O Dr. Fauci anunciou que estava puxando fundos de programas de pesquisa
de malária, gripe e tuberculose para financiar “uma série de quatro ou cinco
vacinas” para resgatar os Estados Unidos do Zika. Ao atiçar as chamas da
pandemia de pânico, Dr. Fauci, apoiado por seu parceiro Bill Gates, 93
solicitou uma dotação adicional do Congresso de quase US $ 2 bilhões ao
NIAID para desenvolver uma vacina contra o zika.94 , 95 Esse dinheiro
aumentou o orçamento de sua agência para o zika para cerca de US $ 2
bilhões e enriqueceu seus parceiros farmacêuticos.96 O Dr. Fauci canalizou
US $ 125 milhões para uma nova startup em Cambridge, Massachusetts,
então chamada Moderna Therapeutics, para desenvolver uma vacina de
mRNA para o zika. Gates apareceu na CNBC para divulgar a Moderna e
promover seus esforços para aplicar uma vacina contra o zika.97 Ele
investiu US $ 18 milhões em um projeto com o Wellcome Trust para
financiar uma empresa americana, a Oxitec, sediada perto da Universidade
de Oxford, no Reino Unido, 98 para liberar milhões de mosquitos
geneticamente modificados no Brasil e nas comunidades 99 para exterminar



a espécie de mosquito acusada de espalhar o Zika.100 , 101 Este foi o
seguimento de um estudo ainda um pouco mais sinistro, financiado por
Gates em 2008, pelo Professor Hiroyuki Matsuoka, da Jichi Medical
University, no Japão, para projetar mosquitos que podem atuar como
seringas voadoras para injetar vacina contra a malária nas pessoas - tanto os
dispostos quanto os relutante.102 Em 2021, Gates expandiria esse projeto
macabro investindo US $ 25 milhões em um esforço para modificar
geneticamente os mosquitos para entregar furtivamente a vacina contra o
coronavírus para os que hesitam em vacinar.103 , 104 Eu não estou
brincando.

As previsões febris de um flagelo da microcefalia no Brasil logo
fracassaram. O porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Christopher
Dye, disse à NPR que, embora “aparentemente víssemos muitos casos do
vírus Zika em 2016, não havia microcefalia”.105 Com pico de cerca de
5.200 casos em 2016, 106 os Estados Unidos registraram um total de cerca
de 550 casos de zika desde então, com cerca de 80% dos casos ocorrendo
em 2017, 107 sem microcefalia relatada. A doença nunca se espalhou para
além da Flórida e do Texas, e nenhum caso de microcefalia associada ao
zika jamais se materializou.

Destemido, o Dr. Fauci alertou que a doença “voltará” aos Estados Unidos e
que o país “absolutamente [tem] que estar preparado” para ela.108

Em 2019, as autoridades de saúde relataram apenas 15 casos de Zika nos
Estados Unidos, todos sem microcefalia. A Clínica Mayo, por sua vez,
relatou em dezembro 109 que, apesar dos gastos de US $ 2 bilhões do Dr.
Fauci, não há vacina funcional para a doença. Em 2020, o Dr. Fauci não
podia mais culpar o Zika pela epidemia de microcefalia e parou de falar
sobre sua vacina. Em junho de 2020, o Dr. Fauci, sob interrogatório perante
o Congresso, explicou timidamente: “Isso nunca foi levado a pleno vigor
porque o Zika desapareceu”.110

Dengue 2016

O golpe Gates / Fauci Zika esbanjou bilhões do dinheiro do contribuinte.
Mas a colaboração da vacina Gates / Fauci contra a dengue teve um
resultado muito mais grave: desta vez, a “vacina que salva vidas” foi uma
armadilha mortal em uma seringa. Durante um período de duas décadas, o



NIAID trabalhou com a Fundação Gates para desenvolver uma vacina
contra o vírus da dengue transmitido por mosquitos, a doença tropical mais
disseminada depois da malária. Apenas um mês depois que a agência Fauci
apresentou seu primeiro de 305 pedidos de patente em novembro de 2003,
para “desenvolvimento de mutações úteis para atenuar os vírus da dengue e
os vírus quiméricos da dengue, a Fundação Gates anunciou uma doação de
US $ 55 milhões para apoiar a Iniciativa de Vacina Pediátrica contra a
Dengue.111 Em setembro de 2006, a Sanofi Pasteur firmou parceria com a
Iniciativa.112

Em julho de 2007, o protótipo da vacina candidata contra a dengue do
NIAID emergiu de testes pré-clínicos com o que o Dr. Fauci chamou de um
futuro promissor. O NIAID concedeu a “vários patrocinadores da indústria
na Europa e no Brasil” licenças não exclusivas para suas formulações. No
início do ano seguinte, o Dr. Fauci emitiu outro de seus avisos de pandemia
histérica em um comentário para o jornal da American Medical
Association, “[Uma] doença da qual a maioria dos americanos nunca ouviu
falar pode se tornar mais prevalente se a dengue, uma doença semelhante à
gripe que pode tornam-se mortais, continuam a se expandir em climas
temperados e aumentam em severidade. ” Os esforços para controlar os
mosquitos transmissores foram insuficientes, disse Fauci, e “o aparecimento
generalizado da dengue no território continental dos Estados Unidos é uma
possibilidade real”. Para combater a doença, “os desafios formidáveis de
compreender a patogênese da dengue e de desenvolver terapias e vacinas
eficazes devem ser enfrentados”.113

O NIAID anunciou seu ensaio clínico de vacina contra o vírus da dengue
em agosto de 2010, na Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg,
financiada por Gates, em Baltimore e na Universidade de Vermont. Fauci
disse: “Com o aumento das taxas de infecção e gravidade da doença em
todo o mundo e a descoberta da dengue em partes da Flórida, encontrar uma
maneira de prevenir a infecção da dengue é uma prioridade importante.”114

A OMS de Gates alimentou o furor febril da dengue do Dr. Fauci,
alertando: “Em 2012, a dengue foi classificada como a mais importante
doença viral transmitida por mosquitos com potencial epidêmico no mundo.
Houve um aumento de 30 vezes na incidência global de dengue durante os
últimos 50 anos, e seus custos humanos e econômicos são impressionantes.
” No entanto, referindo-se aos projetos Gates / Fauci, a OMS previu o



progresso em vacinas que induzem imunidade protetora de longa
duração.115

O Dr. Ralph Baric, o guru do ganho de função, era o queridinho americano
do NIAID e da Defense Advanced Research Project Agency (DARPA). Seu
laboratório na UNC – Chapel Hill recebeu US $ 726.498 da Fundação
Gates pelo uso de vírus recombinantes da dengue para avançar no
desenvolvimento da vacina contra a dengue. Com origem em fevereiro de
2015, a concessão de três anos estava programada para terminar no início
de 2018. 116

Em julho de 2014, Lance Gordon, diretor do BMGF para Doenças
Infecciosas Negligenciadas em seu Programa de Saúde Global, divulgou a
notícia de que a vacina experimental contra dengue da Sanofi Pasteur,
financiada por Gates e Dr. Fauci, apresentava resultados clínicos positivos.
Em meio a sua previsão ensolarada, Gordon fez uma alusão sinistra que
teria soado como DEFCON 1 para qualquer pessoa que decodificasse suas
implicações. Os ensaios clínicos do NIAID no Brasil, ele reconheceu,
mostraram sinais de “priming patogênico”. Essa frase de presságio descreve
uma resposta imune aprimorada que pode desencadear inflamação em todo
o sistema e morte quando o indivíduo vacinado é reexposto ao vírus
selvagem.

Especialistas em doenças infecciosas e reguladores de saúde reconheceram
o potencial mortal do priming patogênico desde a década de 1980, quando
um estudo mostrou que respostas mais graves foram encontradas para ser
15-80 vezes mais prováveis em infecções secundárias de dengue do que em
infecções primárias.117 Em 2004, uma vacina experimental MERS
produziu uma resposta robusta de anticorpos em crianças durante um ensaio
do NIH e, em seguida, uma doença catastrófica e morte quando os
pesquisadores expuseram as crianças ao vírus selvagem.118 Da mesma
forma, em 2012 e 2014, uma colaboração de pesquisadores chineses e
norte-americanos desenvolveu vacinas contra o coronavírus que produziram
anticorpos em furões e gatos e os mataram quando encontraram o
coronavírus selvagem real.

Mas a admissão de Gordon não disparou um alarme. A OMS, sob o firme
controle de Gates, estava empenhada em acelerar o desenvolvimento do
projeto Gates / Fauci para a dengue. O Dr. Fauci também não se intimidou.



Omitindo qualquer menção aos sinais de perigo, o Dr. Fauci proclamou em
janeiro de 2016 que o projeto continuaria: “Pesquisadores do Laboratório
de Doenças Infecciosas do NIAID passaram muitos anos desenvolvendo e
testando vacinas candidatas contra a dengue projetadas para eliciar
anticorpos contra todos os quatro serótipos do vírus da dengue.”119

Artigo publicado no American Ethnologist traz um título curioso:
“Globalismo quimérico: Saúde global à sombra da vacina contra a dengue”
(abril de 2015).120 O artigo descreveu o esforço do NIAID: “Uma vacina
contra a dengue quimérica projetada em laboratório entrou em testes
clínicos de estágio final no final dos anos 2000”. O artigo pediu aos leitores
que considerassem as implicações de quando o desenvolvimento de vacinas
não é inteiramente impulsionado por uma aspiração de saúde pública, mas
pela “lógica divergente do capital farmacêutico, humanitarismo e
biossegurança”.

O empreendimento da dengue não correu bem para a Sanofi Pasteur. Com o
apoio da Fundação Gates, 121 a empresa farmacêutica francesa gastou vinte
anos e cerca de US $ 2 bilhões para desenvolver o Dengvaxia, testando a
vacina em vários grandes ensaios em mais de 30.000 crianças em todo o
mundo.122 Quando o Dr. Scott Halstead, que estudou a dengue por mais de
cinquenta anos com os militares dos EUA, leu o ensaio de dados de
segurança clínica no New England Journal of Medicine, 123 ele soube
imediatamente que algo estava muito errado. Algumas crianças que
contraíram dengue após serem vacinadas apresentaram piora dramática dos
sintomas. Para crianças nunca antes expostas à dengue, Dengvaxia também
parece aumentar o risco ao longo da vida de uma complicação mortal
conhecida como síndrome de vazamento de plasma, que catapulta uma
pessoa em choque profundo antes de matá-la. O Dr. Halstead estava tão
preocupado que levantou o alarme em seis editoriais separados para revistas
científicas.124 Ele até fez um vídeo alertando o governo filipino, que estava
prestes a iniciar uma campanha de vacinação em massa.125 Gates, Dr.
Fauci e Sanofi ignoraram os avisos frenéticos de Halstead.

A Sanofi respondeu publicando uma refutação ao Dr. Halstead e
prometendo mais estudos. Sem esperar pela pesquisa, em abril de 2016, os
subordinados de Bill Gates na OMS passaram a recomendar o Dengvaxia
para todas as crianças de 9 a 16 anos. 126 Já em dezembro anterior, a
Iniciativa de Vacina contra a Dengue - apoiada por fundos da Fundação



Gates - anunciou que o governo filipino logo se tornaria o segundo país
(depois do México) a aprovar as injeções de Dengvaxia.

Um ano e meio depois, a Sanofi anunciou que tinha novas informações
sobre a segurança da vacina. Confirmando os temores do Dr. Halstead, a
empresa fez a admissão alarmante de que a Dengvaxia de fato aumentava o
risco de hospitalização e síndrome de vazamento citoplasmático.127 A essa
altura, as autoridades de saúde já haviam inoculado cerca de 800.000
crianças filipinas. Pelo menos 600 morreram.128

A OMS acabou mudando sua recomendação, dizendo que o Dengvaxia era
seguro apenas para crianças que haviam tido uma infecção anterior de
dengue e admitindo que 100.000 não deveriam ter recebido a injeção. Após
autópsias em 600 crianças falecidas, o promotor público filipino indiciou
quatorze funcionários do governo filipino e seis executivos da Sanofi por
homicídio criminoso.129

Acostumado como estava a esse tipo de dano colateral em sua guerra contra
os insetos, o Dr. Fauci colocou uma cara alegre nas crianças mortas,
dizendo ao Wall Street Journal em janeiro de 2018: “Não achamos que isso
vai ser um empecilho de qualquer forma ou forma. ” Embora, ele
acrescentou, claramente não será uma viagem tão tranquila. Operando com
sua estratégia consistente de que a melhor defesa é um bom ataque, o Dr.
Fauci anunciou a toda velocidade nos testes de Dengvaxia no Brasil -
preparação patogênica que se dane! Ele se gabou de que “a vacina
candidata do NIAID contra a dengue está em um ensaio clínico em estágio
final envolvendo 17.000 participantes no Brasil” e que “induziu uma
resposta imunológica em testes contra todos os quatro tipos de dengue”. A
vacina do NIAID “foi licenciada para várias empresas, incluindo a Merck,
que disse que planeja iniciar seu próprio teste este ano”.130

Em dezembro de 2018, a Merck e o Instituto Butantan - o principal
produtor de vacinas no Brasil - anunciaram um acordo de colaboração após
licenciar certos direitos do Instituto Nacional de Alergia e Doenças
Infecciosas (NIAID) para desenvolver vacinas tetravalentes vivas atenuadas
para dengue. O Instituto Butantan, sem fins lucrativos, “receberá um
pagamento adiantado de US $ 26 milhões da Merck e está qualificado para
receber até US $ 75 milhões pela realização de certos marcos relacionados
ao desenvolvimento e comercialização da vacina experimental da Merck,



bem como royalties potenciais sobre as vendas. . . . Atua em parceria com
várias universidades e entidades como a Fundação Bill & Melinda Gates
para o cumprimento de seus objetivos institucionais. ”131

Em maio de 2019, o FDA aprovou a vacina Dengvaxia da Sanofi para uso
nos Estados Unidos, Porto Rico, Guam e Ilhas Virgens Britânicas - com a
ressalva de que os médicos primeiro têm a prova de uma infecção anterior
de dengue para garantir que a vacina não representasse quaisquer riscos
para a criança.132

As 600 crianças filipinas morreram como resultado de priming patogênico
ou realce dependente de anticorpos. Padron-Regalado et al. relatam dezenas
de artigos em que as vacinas SARS e MERS em desenvolvimento levaram
ao aumento dependente de anticorpos (ADE) em testes com animais após o
desafio viral.133 Uma plataforma de vacina de vírus SARS inativada levou
a imunopatologias consistentes com ADE em camundongos desafiados com
o vírus.134 Uma vacina candidata baseada em uma proteína N de SARS
resultou em imunopatologia com infiltrados pulmonares eosinofílicos em
camundongos após o desafio de SARS-CoV.135 O vírus vaccinia que
expressa a proteína S da SARS mostrou fortes respostas inflamatórias que
levam à hepatite nos fígados de furões vacinados após o desafio com o
SARS-CoV.136 Vacinas baseadas na proteína S solúvel sozinha provocaram
aumento dependente de anticorpos em estudos in vitro envolvendo células
B humanas, levando os autores a justificarem a preocupação em relação ao
desenvolvimento de vacinas humanas.137 Uma vacina de vírus MERS
quimicamente inativada levou a patologia pulmonar (infiltrados
eosinofílicos) com um desafio de vírus em estudos em camundongos por
Agrawal et al.138 Uma vacina baseada na proteína de pico transgênica de
MERS quando administrada a camundongos levou à hemorragia pulmonar
após um desafio com o vírus MERS-CoV.139 Conclusão: “O
desenvolvimento de vacinas altamente eficazes e seguras para COVID-19
deve considerar aspectos como a possibilidade de ADE e outros efeitos
adversos previamente observados com SARS e MERS. Embora essas
características tenham sido observadas apenas em alguns modelos animais e
regimes de vacinação, a possibilidade ainda existe a ser considerada para
COVID-19. ”

Em abril de 2020, logo após o início da pandemia COVID-19, o magnata da
vacina e porta-voz da Merck, Dr. Paul Offit, Diretor do Centro de Educação



em Vacinas do Hospital Infantil da Filadélfia, alertou sobre os efeitos
semelhantes de uma vacina SARS-CoV-2. “Vimos isso com a vacina contra
a dengue”, disse Offit a um entrevistador. “Em crianças que nunca foram
expostas à dengue antes, [isso] realmente as fez piorar quando foram
expostas ao vírus natural. Muito pior, causando uma coisa chamada
síndrome do choque hemorrágico da dengue. Crianças morreram, crianças
vacinadas com menos de 9 anos de idade. ”140

Um alerta sobre a tendência das vacinas de coronavírus em induzir priming
patogênico apareceu em um artigo de 2009 na Expert Review of Vaccines
republicado no site do NIH em janeiro de 2014: “O maior medo entre os
vacinologistas é a criação de uma vacina que não é apenas ineficaz, mas
que agrava a doença. Infelizmente, as vacinas de CoV têm um histórico de
agravamento de doenças, principalmente com CoVs felinos ”.141

Campeonatos pandêmicos

Há um velho ditado sobre um corno com um rancor assassino contra um
domador de leões, mas sem coragem para homicídio. Durante anos, ele
segue o circo na esperança de estar presente naquele dia inevitável em que
um felino ofendido vira o treinador. Quando décadas de espera frustrada
pela justiça divina finalmente exaurem sua paciência, ele foge para o
camarim do domador de leões para borrifar pimenta em sua peruca em pó.
Naquela noite, o leão espirra e decapita seu tratador mulherengo.

A evidência convincente sugerindo que COVID-19 emanou de uma
Pequena Loja de Horrores financiada pela Fauci em Wuhan, China, levanta
a possibilidade irônica de que o homem a quem dois presidentes dos EUA
acusaram de liderar a resposta global à pandemia de COVID-19 pode ser o
mesmo homem que o gerou. Esse estranho paradoxo pode levar alguns a
ponderar cinicamente sobre a lógica por trás das decisões peculiares do Dr.
Fauci de desafiar a moratória de ganho de função do presidente Obama em
2014, para se esquivar do comitê de revisão de segurança interna do NIH,
para lavar dinheiro para cientistas chineses com afiliações militares por
meio de armas biológicas incompletas grifter, para financiar experimentos
criminosos imprudentes criando patógenos turbinados em um laboratório
chinês pobre com protocolos de segurança frouxos. Temos razão em nos
perguntar se Tony Fauci, depois de décadas planejando pandemias
desdentadas, estava finalmente apimentando a peruca?



Mas, deixando de lado o envolvimento do Dr. Fauci com Wuhan e suas
décadas de criação de contágios no flop, devemos reconhecer que, em 2020,
ele finalmente tirou a sorte grande com COVID-19. Entre os documentos
mais reveladores no despejo de e-mail do Dr. Fauci em junho de 2021 está
um esquema aproximado (oposto) que o Dr. Fauci assinou “Tony F.” 142
retratando uma chave de torneio no estilo March Madness marcando os
competidores pestilentos durante duas décadas de contágios principalmente
falsos. COVID-19 finalmente emerge como campeão. O doodle é intitulado
“Dr. Escolhas de suporte da March Madness da Fauci ”e datado de 11 de
março de 2020. Em sua piscina macabra, o Coronavirus - semeado na
região Leste - derrota todo o campo que inclui sua longa lista de doenças
planejadas, incluindo varíola, varicela, gripe aviária, gripe suína, Zika,
hepatite B, varíola, MERS e sarampo . O desenho sugere o orgulho do Dr.
Fauci em uma vitória final satisfatória após uma longa e muitas vezes
triunfante carreira de pandemias globais da engenharia:
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“Aqueles que abririam mão da liberdade essencial, para adquirir um pouco
de segurança temporária, não merecem nem liberdade nem segurança.”

- Benjamin Franklin
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resposta curta é: nunca. Nada jamais retornará ao sentido “quebrado” de
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global. ”

—Klaus Schwab, The Great Reset (julho de 2020)
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“Quero ser franco com você: não haverá retorno ao velho normal no futuro
previsível.”

—Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor Geral da Organização Mundial da
Saúde

História das bioarmas

Os Estados Unidos começaram sua primeira pesquisa de armas biológicas
ofensivas em grande escala durante a Segunda Guerra Mundial, na
primavera de 1943, por ordem do presidente Franklin Roosevelt, como uma
colaboração entre os militares dos EUA e seus parceiros da indústria
farmacêutica. O titã da indústria farmacêutica, George W. Merck, dirigia o
programa de armas biológicas ofensivas do Pentágono, ao mesmo tempo
em que dirigia seu gigante na fabricação de medicamentos. A Merck se
gabou de que sua equipe poderia entregar agentes de guerra biológica sem
grandes despesas ou construção de enormes instalações. Outra vantagem
das armas biológicas, observou ele, era que seu desenvolvimento poderia
prosseguir sob o disfarce de pesquisa médica legítima.

As agências de inteligência estiveram envolvidas no programa ultrassecreto
desde o início. O funcionário ativo de George Merck, Frank Olson, era um
bacteriologista americano, cientista de guerra biológica e oficial da CIA.1
Ele trabalhou para os Laboratórios de Guerra Biológica do Exército dos
Estados Unidos (USBWL) em Fort Detrick com a Merck e os militares dos
EUA desenvolvendo as armas biológicas e o arsenal de guerra psíquica dos
EUA. O Projeto Alcachofra era um programa experimental de
interrogatório da CIA que usava drogas psicoativas como LSD em busca de
métodos de interrogatório “aprimorados”. O projeto fazia parte de um
programa maior da CIA que explorava abordagens para controlar
indivíduos e populações. Olson se envolveu com o Projeto Alcachofra com
dúvidas morais, começando em maio de 1952: depois de assistir a um
documentário sobre o líder da reforma protestante Martin Luther, um
consciente Olson informou a seus chefes que pretendia abandonar o
programa de guerra biológica.2

Na época desse anúncio, o colega de Olson na CIA, Sidney Gottlieb, chefe
do programa MKUltra da CIA, secretamente o administrou com LSD. Uma
semana depois, em 28 de novembro de 1953, Olson mergulhou para a morte



de uma janela do Hotel Statler, em Nova York. O governo dos Estados
Unidos descreveu sua morte como suicídio e, em seguida, como desventura.
Em 1975, o governo admitiu sua culpa pelo assassinato e ofereceu à família
de Olson um acordo extrajudicial de US $ 1.250.000, mais tarde reduzido
para US $ 750.000, que eles aceitaram com um pedido oficial de desculpas
do presidente Gerald Ford e do então diretor da CIA William Colby.3

Em 1969, o programa de armas biológicas dos EUA havia desenvolvido
armas de “equivalência nuclear”, de acordo com David Franz, que, por 23
anos, serviu como comandante do Instituto de Pesquisa Médica de Doenças
Infecciosas do Exército dos EUA (USAMRIID).4 A principal limitação,
Franz reconheceu, era a dificuldade de manejar as bioarmas de forma a
evitar uma fuga acidental. Ironicamente, Franz mais tarde desempenharia
um papel fundamental nos programas de ganho de função do Pentágono /
Fauci que levaram à pandemia de COVID-19.

Tudo acabou - aparentemente - no final de 1969, quando o presidente Nixon
viajou para Fort Detrick para anunciar o encerramento do programa de
armas biológicas da América por razões morais e estratégicas. Os Estados
Unidos assinaram a Convenção de Armas Biológicas em 1972 - proibindo o
desenvolvimento, uso e armazenamento de armas biológicas - e desativou a
maioria de seus laboratórios.5 Mas o acordo - um suplemento à Convenção
de Genebra - deixou milhares de cientistas, empreiteiros militares e califas
do Pentágono como ativos perdidos ansiando pelo renascimento do
programa.

O tratado também incluía uma brecha enorme: ele permitia a produção de
antraz e outros agentes de guerra biológica para a produção de vacinas. Os
espiões do Pentágono e da CIA continuaram a cultivar estoque de sementes
de armas biológicas. Entre 1983 e 1988, o CEO da Searle Pharmaceuticals,
Donald Rumsfeld, atuando como enviado de Ronald Reagan no Iraque,
providenciou o envio ultrassecreto de toneladas de armamentos químicos e
biológicos, incluindo antraz e peste bubônica, para o presidente iraquiano
Saddam Hussein, na esperança de reverter seu iminente derrota para o
exército iraniano de um milhão de homens. As forças iranianas vitoriosas
do aiatolá Khomeini estavam derrotando Saddam em sua guerra no Golfo
Pérsico. O governo Bush temia o impacto sobre o fornecimento global de
petróleo se o Irã prevalecesse nesse conflito.6



O Nascimento da Agenda de Biossegurança

Após o colapso da União Soviética em 1988–1991, o complexo militar-
industrial começou a vasculhar em busca de um inimigo mais confiável
para justificar permanentemente sua grande parte do PIB. Enquanto a
maioria dos americanos esperava ansiosamente o alardeado “dividendo de
paz”, os mandarins do Pentágono e seu empório de empreiteiros podem ter
considerado com consternação que outra pessoa estaria gastando dinheiro
que era deles por direito. O dividendo da paz nunca se materializou.
Começando com o primeiro atentado ao World Trade Center em 1993 e
culminando no 11 de setembro, o terrorismo islâmico substituiu os
soviéticos como o adversário essencial na política externa dos Estados
Unidos. Pode ter proporcionado consolo aos militares e seus contratados, o
fato de que o “terrorismo” era um inimigo de longo prazo mais confiável do
que os soviéticos. Já que o terrorismo é uma tática, não uma nação, um
“terrorismo” imprecisamente definido tinha o fascínio de um inimigo que
nunca poderia ser vencido. Podemos imaginar o alívio dos empreiteiros da
defesa quando o vice-presidente Dick Cheney declarou a Longa Guerra 7
—Um, ele prometeu, duraria por gerações — com campos de batalha
“espalhados em mais de 50 nações”.8

Os empreiteiros militares se mantiveram firmes em seu trem da alegria com
a missão de construir um novo arsenal caro de tecnologias anti-terrorismo.
Mas o terrorismo tinha sua própria deficiência, ou seja, o desafio de
sustentar o medo público o suficiente para justificar o gasto de porções
substanciais do PIB para enfrentar uma ameaça que matava menos
americanos anualmente do que relâmpagos. Em 1999, alguns planejadores
previdentes do Pentágono já estavam olhando para a prosperidade mais
exuberante e sustentável que viria com uma guerra contra os germes.

A maioria dos historiadores data o nascimento da moderna “Agenda de
Biossegurança” com os ataques de antraz de outubro de 2001. Mas, anos
antes, planejadores do complexo industrial médico e militar já estavam
conceituando biossegurança como uma estratégia potente para alavancar
potenciais pandemias ou bioterrorismo em vastos aumentos de
financiamento e como um dispositivo para metamorfosear a América, a
democracia exemplar do mundo, em um estado de segurança nacional com
domínio global .



Robert Kadlec: “Let The Games Begin”

O especialista em bioarmas Robert P. Kadlec 9 é um médico americano e
coronel aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos que atuou como
Secretário Adjunto de Saúde e Serviços Humanos para Preparação e
Resposta de agosto de 2017 até janeiro de 2021, e que administrou a crise
COVID-19 durante a administração Trump. Perdendo apenas para seu
amigo de longa data e camarada de armas Anthony Fauci, Robert Kadlec
desempenhou um papel de liderança histórico em fomentar a lógica
contagiosa de que as doenças infecciosas representavam uma ameaça à
segurança nacional que exigia uma resposta militarizada. Desde o ataque
terrorista ao World Trade Center em 1993, Kadlec vinha evangelizando
sobre um ataque iminente de antraz que condenaria o estilo de vida
americano. Em meados da década de 1990, Kadlec serviu como parte de
uma unidade de operações de elite da Força Aérea de inspetores de armas
da ONU que caçavam infrutiferamente no deserto iraquiano os supostos
estoques de antraz e botulismo de Saddam Hussein após a Primeira Guerra
do Golfo Pérsico.

* * *

Às 2:47 da madrugada de 1º de fevereiro de 2020, quatro horas depois de
seu fiel donatário, o virologista Kristian Andersen, informar ao Dr. Fauci
que ele e outros biólogos importantes acreditavam que a sequência genética
responsável pela clivagem da furina no vírus “Proteína de pico” - a
estrutura peculiar que permite ao organismo se ligar fortemente e infectar
células com o receptor ACE-2 - era altamente improvável de ser o produto
da seleção natural, Dr. Anthony Fauci enviou um e-mail cuidadosamente
redigido para Kadlec. Os outros e-mails do Dr. Fauci daquela noite sugerem
que ele estava intensamente preocupado que os experimentos chineses que
podem ter criado essa estria no novo coronavírus apresentassem suas
impressões digitais. Se a pesquisa de ganho de função do Dr. Fauci tivesse
de fato cunhado o COVID-19, então Kadlec também estaria implicado.
Kadlec serviu no pequeno chamado P3CO Committee encarregado de
aprovar os experimentos de ganho de função do NIH, e está claro no e-mail
do Dr. Fauci que o assunto também estava na mente de Kadlec. Dr. Fauci
anexou um artigo 10 para seu e-mail para Kadlec. Foi o esforço enganoso
da Mulher Morcego Shi Zhengli para minimizar a hipótese de vazamento de
laboratório. “Bob: Isso acabou de sair hoje”, disse o Dr. Fauci a seu



confederado de ganho de função. “Dá uma visão equilibrada.”11 Os
eventos subsequentes provaram que o autor daquele artigo mentiu
deliberadamente para ocultar a manipulação do laboratório de Wuhan dos
patógenos do coronavírus que eram quase idênticos ao micróbio que causou
o COVID-19. Tanto Kadlec quanto Fauci estiveram envolvidos, por mais de
uma década, na promoção e financiamento desses experimentos perigosos
por meio do NIAID e da Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento
Biomédico Avançado (BARDA), a agência de financiamento de
biossegurança que Kadlec ajudou a criar, incluindo o funil de milhões de
dólares em Financiamento dos EUA para Zhi, o infeliz escritor do artigo de
desculpas. O e-mail do Dr. Fauci mostra esses dois tecnocratas, e outros,
juntando evidências para a duvidosa história oficial que eles contariam ao
mundo. Nas semanas seguintes, o Dr. Fauci puxaria as velhas alavancas
confiáveis que ele havia manipulado por décadas para transformar boatos
convenientes em ortodoxias oficiais. As cosmologias inventadas que ele
construiu durariam um ano inteiro antes de finalmente começarem a se
desfazer.

* * *

Kadlec é uma imitação do Dr. Strangelove com laços profundos com
agências de espionagem, Big Pharma, o Pentágono e empreiteiros militares
que lucram com a disseminação do alarmismo das armas biológicas. O
historiador e jornalista da agência de inteligência Whitney Webb descreve
Kadlec como um homem enredado no mundo da inteligência, inteligência
militar e corrupção corporativa, cumprindo devidamente a visão de seus
amigos em cargos importantes e à porta fechada.12 Em 1998, Kadlec criou
um documento de estratégia interna para o Pentágono, promovendo o
desenvolvimento de patógenos pandêmicos como uma arma furtiva que o
Pentágono poderia usar contra seus inimigos sem deixar impressões
digitais:

As armas biológicas sob a cobertura de uma ocorrência de doença endêmica
ou natural fornecem a um atacante o potencial de negação plausível. O
potencial da guerra biológica de criar perdas econômicas significativas e
consequente instabilidade política, juntamente com a negabilidade
plausível, excede as possibilidades de qualquer outra arma humana.13

* * *



Kadlec, em 1999, organizou sua paranóia em vários “cenários ilustrativos”
para demonstrar a vulnerabilidade dos Estados Unidos ao ataque biológico.
Em uma das fantasias apocalípticas de Kadlec, apelidada de “Terrorismo do
Milho”, a China espalha clandestinamente a praga das sementes de milho
sobre o Meio-Oeste proveniente de aviões comerciais. Kadlec avisa: “A
China ganha uma participação significativa no mercado de milho e dezenas
de bilhões [de] dólares de lucros adicionais com sua safra”, enquanto deixa
o Cinturão do Milho dos EUA em ruínas. Outro cenário Kadlec, intitulado
“Vinho nojento”, prevê “vinicultores europeus descontentes” secretamente
liberando piolhos de uva escondidos em latas de patê para atingir os
produtores de vinho da Califórnia.14

Em um estudo de abril de 2001 para o National Defense University
National War College, Kadlec recomendou com urgência a criação de um
Estoque Estratégico Nacional para armazenar contramedidas, incluindo
vacinas e antibióticos, e recomendou mudanças regulatórias para fornecer
vacinas obrigatórias e quarentenas coercivas no caso de uma pandemia .
Essas idéias o ajudaram a ganhar uma nomeação como Assistente Especial
para Planejamento de Biodefesa do Presidente George W. Bush após os
ataques de antraz pós-11 de setembro no mesmo ano.15 A partir dessa
sinecura, o lobby fervoroso de Kadlec persuadiu o Congresso a estabelecer
um Estoque Nacional Estratégico, cujo conteúdo atualmente vale US $ 7
bilhões. Kadlec viria a controlar as compras desse estoque e - seguindo o
exemplo de seus camaradas Bill Gates e Tony Fauci - ele usaria esse poder
para enriquecer seus amigos da indústria de vacinas e marginalizar a saúde
pública. Como observou o jornalista Alexis Baden-Mayer, “Kadlec criou o
complexo industrial de biodefesa como o conhecemos. E ele governa como
um czar. 16

Biossegurança financiada por Bill Gates / Anthony Fauci: “Let the War
Games Begin”

Em 1999, o Dr. Kadlec organizou uma simulação de um ataque terrorista de
varíola em solo norte-americano para um exercício conjunto do Centro
Johns Hopkins para Estratégias de Biodefesa Civis e do Departamento de
Saúde e Serviços Humanos (HHS). O fundador do Centro foi DA
Henderson, famoso por liderar o programa que erradicou a varíola em 1977.
O membro sênior e cofundador do Johns Hopkins Center era um caça-
feitiço da CIA e lobista da indústria farmacêutica chamada Tara OToole.



Ela assumiu como chefe quando Henderson saiu. O terceiro Diretor do
Centro foi Tom Inglesby, que permanece nessa função. Em 1999, a
Fundação Bill & Melinda Gates destinou US $ 20 milhões à Johns Hopkins
para estabelecer o Instituto Bill & Melinda Gates para População e Saúde
Reprodutiva.17 Pelas próximas duas décadas, Gates direcionaria um vasto
fluxo de financiamento para o empreendimento de elevar a biossegurança
como a prioridade nacional. Alguns de seus investimentos mais visíveis
financiaram uma série de simulações presididas por Inglesby em seu Johns
Hopkins Center. Essas simulações tornariam Inglesby a face agradável da
paranóia de biossegurança, alimentariam a florescente indústria de
biodefesa e ajudariam a estabelecer as bases para o estado de segurança
moderno.

O pipeline de negócios do NIH e NIAID para a Johns Hopkins -
surpreendentes US $ 13 bilhões desde 2001 - atrapalha as contribuições de
Gates para a escola.18 Mas reportagens de má qualidade ou talvez
deliberadamente obscuras tornam quase impossível determinar quantos
desses dólares fluíram para Inglesby e seu centro.

As simulações de Kadlec e mais de uma dúzia que o sucederiam nos
próximos vinte anos - muitas sob a direção de Bill Gates - compartilhavam
características comuns. Nenhum deles enfatizou a proteção da saúde
pública mostrando aos americanos como fortalecer seu sistema
imunológico, comer bem, perder peso, fazer exercícios, manter os níveis de
vitamina D e evitar a exposição a produtos químicos. Nenhum deles se
concentrou no desenvolvimento de infraestruturas de comunicação vitais
para conectar os médicos da linha de frente durante uma pandemia ou para
facilitar o desenvolvimento e o refinamento de protocolos de tratamento
ideais. Nenhum deles lidou seriamente com a necessidade de identificar
drogas terapêuticas prontas para uso (agora conhecidas como
“reaproveitadas”) para mitigar fatalidades e encurtar a duração de uma
pandemia. Nenhum deles considerou maneiras de isolar os doentes e
proteger os vulneráveis - ou como proteger as pessoas em lares de idosos e
outras instituições contra infecções. Nenhum deles questionou a eficácia
das máscaras, bloqueios e distanciamento social na redução de baixas.
Nenhum deles se envolveu em um exame de consciência sobre como
preservar os direitos constitucionais durante uma pandemia global.



Em vez disso, as simulações tentaram usar os poderes da polícia para deter
e colocar os cidadãos em quarentena, como impor a lei marcial, como
controlar as mensagens por meio de propaganda, como empregar a censura
para silenciar os dissidentes e como impor máscaras, bloqueios e
coercitivos vacinações e realizar vigilância de rastreamento entre
populações potencialmente relutantes.

“A coerção deve ser a última estratégia a ser considerada em uma
pandemia”, observou o médico e especialista em guerra biológica Meryl
Nass, MD. “Se você tem um remédio que funciona, as pessoas vão se
aglomerar para obtê-lo. É preocupante que a primeira e única opção seja a
criação de um estado policial ”.

O mistério ainda não resolvido dos ataques de antraz pós-11 de setembro

Simultaneamente à simulação de varíola de Johns Hopkins, o Pentágono
lançou um projeto ultrassecreto em um antigo local de armas nucleares no
deserto de Nevada para testar a viabilidade de construir uma pequena
instalação de produção de antraz usando equipamentos prontos para uso,
facilmente disponíveis em lojas de ferragens e catálogos de suprimentos
biológicos.19 Com o codinome de Projeto Bacchus, um pequeno grupo de
falsos terroristas - especialistas em armas militares - conseguiu produzir
alguns quilos de antraz. Dois anos após o projeto do Pentágono com antraz
em Nevada, alguém associado ao Exército dos Estados Unidos montou uma
campanha de longo alcance para enviar antraz a membros do Congresso e
figuras importantes da mídia, lançando oficialmente a “Era da
Biossegurança”.

À luz dos eventos subsequentes, não podemos excluir a possibilidade de
que alguém em nosso governo tenha realizado um ataque de falsa bandeira
contra os americanos como uma provocação para uma agenda mais ampla.
Esta não é uma teoria da conspiração bizarra. Durante a administração
presidencial de meu tio, o Estado-Maior Conjunto apresentou um plano -
denominado Operação Northwoods - propondo ataques com bandeira falsa,
incluindo assassinatos em massa de cidadãos americanos aleatórios, para
justificar a invasão de Cuba. Meu tio reagiu com horror à apresentação de
briefing do vice-presidente Lyman Lemnitzer em Northwoods e saiu
abruptamente da apresentação. “E eles nos chamam de raça humana”, ele
comentou com seu secretário de Estado, Dean Rusk.20



As agências de inteligência dos Estados Unidos e membros internos do
complexo industrial militar inicialmente (e em última análise erroneamente)
culparam Saddam Hussein ou a Al-Qaeda pelos ataques com cartas de
antraz de 2001 e, mais tarde, usaram pretextos igualmente incorretos para
lançar uma guerra contra o Iraque. O envio de antraz apresentou aos
americanos um novo inimigo mais assustador do que o terrorismo comum.
Enquanto os terroristas podem destruir edifícios importantes e aviões, a
narrativa de biossegurança avisa que os agentes patogênicos podem entrar
em qualquer casa americana e matar de forma invisível seus ocupantes. Os
germes, portanto, facilmente venceram a Al-Qaeda como uma fonte
confiável de terror. Essa era a lição que Kadlec vinha transmitindo havia
cinco anos. A entrega do antraz pelo correio trouxe para casa suas jeremias.
Em 2020, a biossegurança eclipsaria completamente o terrorismo islâmico
como ponta de lança da política externa e militar dos EUA. O tema
“doenças infecciosas” de repente se tornou a forma mais eficaz de abrir os
bolsos do governo.21

Conheça a família El-Hibri

Em 1998, o financista libanês Ibrahim El-Hibri e seu filho, Fuad, com o ex-
presidente da Junta de Chefes de Estado-Maior Almirante William Crowe
Jr., estabeleceram uma empresa chamada BioPort e pagou ao estado de
Michigan US $ 25 milhões por sua vacina anti-envelhecimento campus de
manufatura. O objetivo que o El-Hibris pretendia usar a fábrica era fabricar
vacina contra antraz para venda aos militares dos Estados Unidos. El-Hibri
Sr. era um associado de longa data de Robert Kadlec e do almirante Crowe -
que presidiu o Joint Chiefs sob os presidentes Reagan e George HW Bush.
O El-Hibris teve sucesso anterior no negócio de vacinas contra o antraz,
tendo feito uma pequena fortuna comprando vacinas contra o antraz feitas
pelo governo do Reino Unido e revendendo-as a 100 vezes o preço de
compra para o governo da Arábia Saudita.22 Menos de um mês depois de
assumir os negócios com base em Michigan, a BioPort assinou um contrato
exclusivo de US $ 29 milhões com o Pentágono para “fabricar, testar,
engarrafar e armazenar a vacina contra o antraz” para as tropas americanas
estacionadas no exterior.23 O secretário do Exército indenizou a fábrica na
véspera da assinatura do contrato, em 3 de setembro de 1998. O El-Hibris
nunca testou a segurança de sua mistura. Eles não precisavam - eles não
tinham responsabilidade por ferimentos.



Dez meses antes de o El-Hibris comprar a planta, uma auditoria do FDA
descobriu problemas de contaminação, manutenção de registros suspeitos e
violações de segurança variadas em seu laboratório, bem como nove
milhões de doses armazenadas que foram adulteradas. Quase assim que o
BioPort foi formado, começou a receber grandes somas do Exército dos
EUA para reabilitar a fábrica de antraz. Mas ainda não foi aprovado na
auditoria do FDA. Em 1999, eles demoliram a fábrica e a reconstruíram às
custas do contribuinte. O estado de Michigan adoçou o negócio. Mas o
FDA não deu seu selo de aprovação para a nova fábrica. A BioPort, com
uma forte equipe de lobby e móveis de design em seus escritórios
executivos, continuou chorando mal e voltando ao governo dos Estados
Unidos para receber ajuda adicional 24 antes de finalmente cair em uma
espiral de morte em torno do ralo da falência em meados de 2001. 25 Os
incidentes com antraz em outubro de 2001 provaram a salvação do El-
Hibris. O Pentágono potencializou os estranhos ataques, transformando-os
na tão esperada provocação, justificando a cruzada para expandir a frente de
batalha na pesquisa de armas biológicas.

A Convenção de Armas Biológicas de 1972 significa que nem os latões
nem os caça-feitiços poderiam pesquisar ou produzir armas biológicas
legalmente. Mas a convenção deixou aberta a lacuna de que os signatários
poderiam desenvolver vacinas de “uso duplo” e tecnologias de armas, desde
que os projetos tivessem uma lógica defensiva. Após os ataques de antraz,
“vacinas” de repente se tornaram um eufemismo para armas biológicas e
uma passagem de volta às águas profundas para uma indústria de guerra
biológica encalhada. Os planejadores militares do Pentágono, BARDA,
DARPA e da CIA (por meio da USAID) começaram a despejar dinheiro em
experimentos de “ganho de função”. A pesquisa de “uso duplo” de repente
entrou na moda.

Dark Winter 2001

Durante os dias 22 e 23 de junho de 2001, menos de três meses antes dos
ataques de 11 de setembro, o Pentágono lançou um jogo de guerra com o
codinome Operação Dark Winter na Base Aérea de Andrews, que enfatizou
o compromisso sério dos militares com as vacinas de armas biológicas.
Robert Kadlec, o principal organizador desta simulação de pandemia,
também cunhou seu nome de código.26



O cenário “de mesa” simulou um ataque de varíola em locais dos EUA,
começando em Oklahoma City (o local de um verdadeiro ataque terrorista
doméstico em 1995). Os participantes do Dark Winter exploraram
estratégias para impor quarentenas coercitivas; censura; mascaramento
obrigatório, bloqueios e vacinação; e ampliou os poderes da polícia como as
únicas respostas racionais à pandemia. O fracasso, no caso Dark Winter, em
implementar rapidamente tais contra-medidas permitiu que a disseminação
galopante da epidemia de varíola imaginária do Pentágono subjugasse as
capacidades de resposta da América, precipitando massivas baixas civis,
pânico generalizado, colapso social e violência da turba. O resumo do
exercício do Pentágono concluiu que a escassez de vacinas para reduzir a
propagação do contágio provou ser a limitação mais severa nas opções de
manejo.

O exercício Dark Winter previu assustadoramente muitos aspectos do que
se seguiria poucos meses depois, com os ataques com cartas de antraz.
Esses milagres misteriosos de prenúncio tornaram-se uma característica
recorrente de cada Jogo Germinal subsequente.

Os fantasmas e as simulações

Ao desempenhar o papel de presidente dos Estados Unidos, o antigo
presidente do Comitê de Defesa do Senado, o senador Sam Nunn, um
falcão de guerra tingido de lã, trouxe prestígio, urgência e uma gestalt
militarista ao exercício de inverno escuro de Kadlec.

A maioria dos outros participantes principais compartilhava os pedigrees da
agência de inteligência de Kadlec. O envolvimento da CIA foi uma
característica consistente disso e de todas as simulações subsequentes.
Outros participantes incluíram: colega oficial de inteligência de Robert
Kadlec e professor do War College, Coronel Randall Larsen (USAF), outro
especialista em armas biológicas de carreira, que ajudou a coreografar o
exercício e apareceu em seus clipes de notícias fictícios e roteirizados; O
ex-diretor da CIA, James Woolsey, foi um participante e organizador, assim
como um lobista da indústria farmacêutica e especialista em armas
biológicas; Tara OToole, diretora do fundo de hedge da CIA In-Q-Tel; 27 a
ex-vice-diretora de Ciência e Tecnologia da CIA, Ruth David; O
especialista em bioterrorismo de Hopkins, Tom Inglesby; e a jornalista do
New York Times Judith Miller também participaram.28



A presença de James Woolsey e do coronel Larsen, Ruth David e Tara
OToole sinalizaram a presença onipresente, mas sombria, da comunidade de
inteligência na biossegurança e em todas as vacinas. (Sentei-me em um
conselho com Woolsey por vários anos e estou familiarizado com sua
profunda ansiedade sobre a guerra bacteriológica.) A germofobia de
Woolsey rivaliza com a de Kadlec; Woolsey chama um ataque com armas
biológicas de a única ameaça mais perigosa para a segurança nacional dos
Estados Unidos no futuro previsível.29

OToole é um entusiasta da biodefesa, cofundador do Centro Johns Hopkins
para Estudos de Biodefesa Civis e vice-presidente executivo do braço de
investimentos da CIA, In-Q-Tel. Essa empresa duvidosa é o vetor pelo qual
os serviços de inteligência dos EUA se infiltram em empresas iniciantes na
vanguarda da inovação tecnológica. OToole, como seu confederado de
longa data Kadlec, faz malabarismos com relacionamentos profundos e
perturbadores com o mesmo séquito de voraz indústria farmacêutica e
empreiteiros militares que Kadlec também cultivava.

Em 2009, quando o presidente Obama indicou OToole para subsecretário de
Ciência e Tecnologia do Departamento de Segurança Interna, o senador
John McCain a criticou por ocultar seu papel como diretora estratégica de
uma empresa de lobby da indústria farmacêutica, a Alliance Biosciences.30
Alliance é um grupo de fachada corporativa não incorporado criado por
Ibrahim El-Hibri e seu sócio, o ex-presidente do Joint Chiefs, almirante
William Crowe, e financiado por outras firmas de armas biológicas. A
Alliance não tem declaração de impostos e opera em uma loja de influência
da K Street. O Registro do Congresso mostra que a Aliança é uma empresa
chamada de “lobby secreto” que gastou US $ 500.000 entre 2005 e 2009
para apresentar ao Congresso e ao Departamento de Segurança Interna
maiores gastos em biodefesa e, particularmente, vacinas contra o antraz.
Outros financiadores da Alliance incluem Pfizer; o Consórcio Internacional
Farmacêutico de Aerossol; e Sig Technologies, um empreiteiro militar de
biodefesa.31

A nomeação de OToole para subsecretário do Departamento de Segurança
Interna também gerou objeções de especialistas em bioarmas mais
importantes, incluindo o proeminente microbiologista Rutgers Richard
Ebright: “Ela era a pessoa mais extremada, dentro ou fora do governo,
defendendo uma enorme biodefesa expansão e relaxamento das disposições



de segurança e proteção. ” Ebright acrescentou: “Ela faz o Dr. Strangelove
parecer são. OToole apoiou todas as decisões erradas e políticas
contraproducentes sobre biodefesa, biossegurança e biossegurança durante
o governo Bush. OToole não tem contato com a realidade e. . . paranóico. . .
. Seria difícil pensar em uma pessoa menos adequada para o cargo. ”32

Durante as mesmas audiências de confirmação de 2009, o senador
democrata Carl Levin, de Michigan, acrescentou às vozes do ceticismo:
“Dr. OToole ficou aquém da adesão estrita aos princípios científicos quando
era diretora do Centro Johns Hopkins para Estratégias de Biodefesa Civis. ”
Observando que “Dr. OToole foi um dos principais designers e autores do
exercício Dark Winter de junho de 2001 que simulou um ataque encoberto
por bioterroristas aos Estados Unidos ”, Levin criticou OToole por usar o
exercício para promover sua agenda de biossegurança com fantasias
pandêmicas hiperbólicas: “Mas muitos cientistas renomados disseram que o
exercício Dark Winter foi baseado em suposições errôneas e exageradas
sobre a taxa de transmissão da varíola.”33

O Dr. James Koopman, do Departamento de Epidemiologia da
Universidade de Michigan, fez a avaliação mesquinha de que o entusiasmo
de OToole pela guerra bacteriológica havia nublado seu julgamento
científico. Koopman, especialista em modelar as taxas de transmissão de
doenças infecciosas que participaram do programa de erradicação da
varíola, reclamou que a Dra. OToole “não buscou uma contribuição
científica equilibrada em seu pensamento, que ela mostra uma falta de
orientação analítica para questões científicas, e que ela gerou entusiasmo
sobre o bioterrorismo que se sentirá obrigada a defender, em vez de buscar
uma abordagem equilibrada. ”beta3beta4

O Dr. Michael Lane, ex-diretor do Programa de Erradicação da Varíola do
Centro de Controle de Doenças, também condenou OToole por preencher
suas suposições sobre as taxas de transmissão da varíola em Dark Winter,
que ele caracterizou como improvável e até absurdo.35

Ironicamente, até o Dr. Fauci, que já era o rei do embelezamento e 
fabricação de pandemias, expressou sua desaprovação dos exageros 
extremos do inverno negro de OToole e Kadlec, que o Dr. Fauci declarou 
muito, muito pior do que teria sido o caso  na vida real.36



A taxa de transmissão da varíola não foi a única área em que OToole e
Kadlec ignoraram os fatos. Em 19 de fevereiro de 2002, OToole escreveu
que “Muitos especialistas acreditam que o vírus da varíola não se limita a
esses dois repositórios oficiais [um nos Estados Unidos e outro na Rússia] e
pode estar na posse de estados ou grupos subnacionais que buscam
programas ativos de armas biológicas. ” OToole citou um artigo do New
York Times de 13 de junho de 1999 como fonte de sua afirmação alarmante
de que “grupos subnacionais” controlavam os estoques de varíola. Mas esse
artigo não incluía nenhuma referência a qualquer ator de grupo não estatal
que possuísse armas biológicas.37

Outra importante planejadora e participante do Dark Winter foi Ruth David,
uma ex-vice-diretora da CIA. Em 1998, David tornou-se presidente da
ANSER, uma corporação sem fins lucrativos com laços profundos com a
CIA. A ANSER desempenhou um papel fundamental ao impulsionar o
governo em direção à “segurança interna” pós-11 de setembro e se tornou a
principal promotora de software de reconhecimento biométrico e facial para
as agências de aplicação da lei dos Estados Unidos. Entre outras funções, a
ANSER financia um misterioso empreiteiro de defesa da Carolina do Sul,
chamado Advanced Technology International.38 A ATI de alguma forma se
tornou o vetor por meio do qual o governo conseguiu pelo menos US $ 6
bilhões em contratos secretos de vacina da Operação Warp Speed com a
Pfizer, a vacina Novavax de Bill Gates, Johnson & Johnson e Sanofi.39
Esses contratos, compreendendo a maior parte do orçamento de US $ 10
bilhões da Operação Warp Speed, sugerem um profundo envolvimento da
CIA com os acordos aconchegantes da empresa de vacinas COVID-19 com
a Big Pharma. Como secretário assistente de Preparação e Resposta do
HHS, Robert Kadlec assinou pessoalmente esses acordos amorosos. Os
termos permitem que a Operação Warp Speed “contorne completamente a
supervisão regulatória e a transparência dos mecanismos tradicionais de
contratação federal”, como disse a NPR.40

Em uma exposição de janeiro de 2021, o New York Times investigou os
contratos secretos de vacina de Kadlec, observando que “documentos
disponíveis. . . sugerem que as empresas farmacêuticas exigiram e
receberam cronogramas de entrega flexíveis, bem como proteção de patente
e imunidade de responsabilidade se algo der errado. Em alguns casos, os



países estão proibidos de doar ou revender doses, uma proibição que
poderia prejudicar os esforços para levar vacinas aos países pobres. ”41

Dark Winter Aftermath

Apesar de todos os seus soluços, Dark Winter foi um sucesso
extraordinário. Ele prenunciou os incidentes reais com armas biológicas que
ocorreram menos de três meses depois, inflamou a germofobia pública e
fortaleceu a narrativa oficial após as primeiras cartas de ataque de antraz em
18 de setembro, que apontavam o dedo para Saddam Hussein e / ou Al-
Qaeda como os prováveis culpados. Vários participantes do Dark Winter
mostraram extraordinária presciência nas semanas que antecederam os
ataques com antraz, junto com uma determinação implacável de culpar
Saddam pelo golpe. A primeira vítima do ataque com antraz, Robert
Stevens, foi hospitalizado e diagnosticado com antraz em 2 de outubro.
Audiências do Senado altamente divulgadas e elogiosas sobre a simulação
de Dark Winter que começou em 1 de outubro de 2001 - três dias antes dos
ataques de antraz se tornarem de conhecimento público - funcionaram para
imbuir funcionários do governo dos EUA, a imprensa nacional e o público
com as suposições paranóicas de Dark Winter e atribuir a culpa a Saddam.

Outro planejador de Dark Winter, Jerome Hauer, junto com o espião mestre
James Wool-sey e a repórter do New York Times Judith Miller, passou as
três semanas entre 11/9 e 04/10 falando sobre ataques de antraz iminentes,
bombardeando os programas de entrevistas na televisão , tagarelando no
noticiário noturno e tagarelando sobre os gasbags da TV nas manhãs de
domingo. Judith Miller recebeu assistência especial nessa tarefa de seu
empregador, o New York Times, que publicou seus inúmeros relatórios
alarmistas e advertências sobre os próximos ataques biológicos em solo
americano. Incrivelmente, o ataque chegou exatamente como Miller, Hauer
e Woolsey previram e com um momento primoroso - bem no meio das
audiências do Senado dos EUA sobre a vulnerabilidade da América a um
ataque de antraz. Hauer, especialista em bioterrorismo e agente da indústria
farmacêutica, é atualmente executivo da Teneo, empresa de consultoria que
assessora empresas em questões de segurança e é um dos principais
defensores das vacinas obrigatórias para funcionários como condição para o
emprego.42



Os membros do think tank Projeto para um Novo Século Americano
(PNAC) também desempenharam um papel fundamental em soar o alarme
de que um ataque com armas biológicas certamente ocorreria após o 11 de
setembro e, ao mesmo tempo, ampliaram o pânico e culparam o Iraque. os
ataques da carta de antraz. A doutrina central do PNAC era que, como
vitoriosa da Guerra Fria, os Estados Unidos e as multinacionais sediadas
nos Estados Unidos - particularmente as empresas de petróleo e
farmacêuticas - conquistaram o direito de governar o mundo por cerca de
um século. Os membros do PNAC ocuparam virtualmente todos os cargos-
chave de política externa na Casa Branca de Bush. A cabala belicista se
autodenominava “Os Vulcanos” em homenagem a seu tipo beligerante de
imperialismo norte-americano. Seus membros incluíam Dick Cheney,
Scooter Libby, Donald Rumsfeld, Douglas Feith, Elliott Abrams, John
Bolton e os conselheiros de Rumsfeld Richard Perle e Paul Wolfowitz. Os
críticos os chamavam de “Chicken Hawks” porque, ironicamente, cada um
deles havia se esquivado da Guerra do Vietnã.43

Osama bin Laden, o autor dos ataques ao World Trade Center, supostamente
dirigiu essa operação de uma caverna afegã. Mas Donald Rumsfeld
reclamou: “Não existem bons alvos no Afeganistão”.44 Os falcões do
PNAC estavam determinados a usar o 11 de setembro como pretexto para
uma guerra contra o Iraque, sob o qual Deus havia maliciosamente
armazenado tanto petróleo da América. O antraz proporcionou essa
provocação. O controle dos recursos globais de petróleo foi, para o PNAC,
um trampolim fundamental para o século seguinte do imperialismo
americano, e um ataque com arma biológica contra a América tornou-se a
provocação ideal para uma invasão preventiva.

É digno de nota que Judith Miller não apenas cobriu o exercício Dark
Winter para o New York Times, ela também foi uma planejadora ativa e
participante da simulação, fazendo o papel de uma repórter.45 Miller era
um germafóbico OG e um veterano impulsionador da biossegurança.

Em 4 de setembro de 2001, exatamente uma semana antes dos ataques de
11 de setembro, Miller, citando um trecho de um livro paranóico, Germs,
que ela escrevera com os repórteres do Times William Broad e Steve
Engelberg, relatou com aprovação no New York Times que o Pentágono
tinha verde - iluminou “um projeto para fazer uma forma potencialmente



mais potente da bactéria do antraz”.46 Miller não explicou por que essa
resposta parecia racional ou mesmo sensata.

Os artigos de Miller repetindo as afirmações do Pentágono e da CIA sobre o
estoque de armas biológicas de Saddam e seu provável envolvimento com
os ataques com antraz ajudaram a alimentar a invasão do Iraque pelos
Estados Unidos. De acordo com a New York Magazine:

Durante o inverno de 2001 e ao longo de 2002, Miller produziu uma série
de histórias impressionantes sobre a ambição de Saddam Hussein e sua
capacidade de produzir armas de destruição em massa. . . quase todos os
quais se revelaram incrivelmente imprecisos.47

A reportagem chauvinista de Miller - a New York Magazine a apelidou de
Chicken Little - desempenhou um papel tão decisivo na validação da
agenda de invasão do Iraque dos belicistas da Casa Branca que o New York
Times posteriormente fez um pedido de desculpas sem precedentes por seu
papel no que então era, sem dúvida, o pior decisão de política externa da
história dos Estados Unidos.

Miller estava tão ansiosa para facilitar uma invasão do Iraque que ela vazou
ilegalmente a identidade da agente da CIA Valerie Plame, para punir o
marido de Plame, o diplomata do Departamento de Estado Joseph Wilson,
que contestou publicamente as narrativas da Casa Branca e da CIA sobre o
Iraque obter urânio de yellowcake do Níger.

A CIA, naquela época, estava pressionando agressivamente pela guerra.
George W. Bush disse mais tarde que seu pior erro durante seus anos na
Casa Branca foi engolir as garantias da CIA: “O maior arrependimento de
toda a presidência deve ter sido a falha da inteligência no Iraque. Muitas
pessoas colocaram sua reputação em risco e disseram que as armas de
destruição em massa são uma razão para remover Saddam Hussein. ”48 Em
2003, durante o período que antecedeu a guerra, o diretor da CIA George
Tenet garantiu ao presidente Bush que Saddam tinha um arsenal secreto de
armas de destruição em massa (ADMs): “Não se preocupe, é um golpe
duro”.49

Miller cumpriu três meses de prisão por desacato antes de concordar em
revelar a identidade de seu confederado, Lewis “Scooter” Libby, chefe de
gabinete de VP Cheney. Libby, que disse a Miller que Plame era uma



agente clandestina da CIA e a instruiu a publicar a revelação,
posteriormente foi para a prisão pelo crime. Levará muitos anos até que a
CIA libere documentos explicando os verdadeiros relacionamentos da
agência, se houver, com Miller e Libby. Libby, um fundador do PNAC e um
importante visionário e promotor do Reich de 100 anos da América, foi um
dos primeiros defensores da agenda de biossegurança moderna, com várias
conexões pessoais com a comunidade de inteligência em Yale, Rand,
Northrop Grumman e o Pentágono. O Bureau de Assuntos do Leste
Asiático e do Pacífico do Departamento de Estado - seu empregador no
início dos anos 1980 - tinha, e ainda tem, laços profundos com a CIA. Sua
obsessão com o bioterrorismo levou Libby a escrever um romance sobre
uma pandemia de varíola e lhe valeu o apelido de “menino germe” na Casa
Branca. Após seu perdão e subsequente libertação da prisão pelo presidente
Donald Trump, Libby se juntou ao Blue Ribbon Panel for Biodefense
(BRPB) de Robert Kadlec, que promove: biossegurança como o fulcro da
política externa dos EUA, o século XXI como a era do império dos EUA e
vacinação em massa como ferramenta de política externa. O colega diretor
do BRPB de Libby, William Karesh, é o vice-presidente executivo da
EcoHealth Alliance de Peter Daszak, a organização por meio da qual o Dr.
Fauci, Kadlec e o Pentágono - por meio da DARPA - estavam lavando
pagamentos de ganho de função para cientistas chineses em Wuhan. Libby
também atua como vice-presidente sênior do Hudson Institute, um grupo de
estudos com profundas conexões com a indústria farmacêutica, a Monsanto
e a CIA. Ele orienta o programa do instituto sobre questões de segurança e
defesa nacional. Em 2021, o ex-diretor da CIA Mike Pompeo ingressou no
Hudson Institute.

O envolvimento generalizado da CIA no golpe global da vacina deve nos
dar uma pausa. Não há nada na história da CIA, em seu estatuto, em sua
composição ou em sua cultura institucional que demonstre um interesse em
promover a saúde pública ou a democracia. As preocupações históricas da
CIA são o poder e o controle. A CIA esteve envolvida em pelo menos 72
tentativas e sucesso de golpes de estado entre 1947 e 1989, 50 envolvendo
cerca de um terço dos governos do mundo. Muitos deles eram democracias
em funcionamento. A CIA não faz saúde pública. Não faz democracia. A
CIA dá golpes de estado.

Varíola: flores de biossegurança



Dark Winter fazia parte de uma campanha persistente das agências de
inteligência e do lobby das armas biológicas para manter o medo da varíola
vivo na consciência pública. Mesmo antes de a doença ser erradicada em
1977, os reguladores da saúde pública haviam interrompido a vacinação
contra a varíola nos Estados Unidos. Os defensores da saúde pública
instaram as burocracias federais e os militares a destruir seu estoque de
varíola, 51 para evitar que a doença escape e, possivelmente, dizimando a
humanidade. Ignorando esses avisos, o governo George W. Bush comprou
ainda mais. Durante o período que antecedeu a guerra do Iraque, o
presidente Bush pretendia inocular a população dos Estados Unidos com
vacinas contra a varíola. Os céticos acusaram o esquema imprudente de ser
um artifício transparente do PNAC para exagerar o medo do programa de
armas biológicas mitológicas de Saddam Hussein. A Dra. Meryl Nass,
escrevendo sobre a história da vacina contra a varíola, relatou
posteriormente:

A vacina contra a varíola era conhecida por ser altamente reatogênica. . . .
Quando a vacina foi dada aos profissionais de saúde e aos primeiros
respondentes em 2003, os episódios de insuficiência cardíaca, ataques
cardíacos, miocardite e morte aumentaram rapidamente. Médicos e
enfermeiras aprenderam que não podiam processar por danos se feridos e, a
princípio, também não havia compensação federal. Eles começaram a se
recusar a ser vacinados.52

O governo Clinton continuou a estocar milhões de vacinas contra a varíola
e o Congresso alocou dinheiro para um programa de compensação, mas o
prêmio máximo era de apenas US $ 250.000 por invalidez permanente ou
morte. Depois de distribuir 40 milhões de vacinas, a onda de feridos
alarmantes fez com que o governo abandonasse o braço civil do projeto. Os
militares continuaram vacinando soldados com a vacina letal não testada,
não aprovada e com resultados catastróficos.53 A vacina causou miocardite
sintomática em um em cada 216 soldados e miocardite subclínica em um
em cada trinta e cinco soldados, de acordo com um estudo de 2015 do
Exército dos EUA. Funcionários do governo, desde então, reconheceram as
vacinas como um provável culpado na epidemia da Síndrome da Guerra do
Golfo, que afetou os soldados vacinados, tanto os enviados quanto os
vacinados na preparação para o desdobramento, mas nunca implantados. (O
tribunal observou que “Na ausência de consentimento informado ou



renúncia presidencial, os Estados Unidos não podem exigir que membros
das forças armadas também sirvam como cobaias para drogas
experimentais”.54 , 55 )



Ataque de antraz 10/4

Menos de quatro meses após a simulação do inverno escuro e três semanas
após o 11 de setembro, uma misteriosa enxurrada de cartas contendo finos
esporos de antraz branco chegou pelo correio a vários meios de
comunicação e aos escritórios do Capitol Hill de dois senadores, Tom
Daschle e Patrick Leahy. Esses dois senadores foram os mais veementes na
condenação das violações pós-11 de setembro às liberdades civis
promovidas pela multidão do PNAC. A administração e as acusações da
imprensa apontam Saddam Hussein como o provável culpado dos ataques
com antraz, que matou cinco americanos, alimentou a aprovação do
Congresso do Patriot Act - como provou Michael Moore, nem um único
membro eleito leu o projeto - e sua declaração chauvinista da guerra no
Iraque.

Ao abolir a proteção da privacidade tradicional, o Patriot Act criou “toda
uma indústria do terror”, de acordo com um relatório de 2021 do Action
Center on Race and Economy. Os maiores beneficiários foram as empresas
de tecnologia do Vale do Silício, especialmente Amazon, Microsoft e
Google, que fizeram parceria com agências de inteligência federais para
extrair dados e “lucrar com a guerra contra o terrorismo em pelo menos US
$ 44 bilhões desde 2001”. A aprovação do Patriot Act, diz o relatório,
“abriu a porta para que a Big Tech se tornasse, antes de mais nada, a
corretora de nossos dados pessoais, vendendo-os para agências secretas e
empresas privadas no país e no exterior, desencadeando a era da economia
digital. ”56

Perdendo apenas para o vice-presidente Dick Cheney, o falcão de guerra
mais ferrenho do círculo de cintura de George W. Bush era seu secretário de
defesa, o ex-CEO da Searle Pharmaceutical e chefe do PNAC Donald
Rumsfeld - o mesmo homem que, quatorze anos antes, dera a Saddam seu
arsenal de antraz . Embora ninguém jamais tenha provado a origem do
antraz nessas cartas, o FBI concluiu que a pólvora veio de um laboratório
militar dos Estados Unidos.57

Robert Kadlec foi o primeiro entre o grande círculo de empresas
farmacêuticas e empreiteiros militares a se beneficiar do susto do antraz.
Imediatamente após a chegada das cartas com antraz, Kadlec tornou-se



conselheiro especial sobre guerra biológica do então secretário de defesa
Donald Rumsfeld e seu vice do PNAC, Paul Wolfowitz.

Três suspeitos - todos ligados às Forças Armadas dos EUA

A cabala do PNAC estava determinada a culpar Saddam Hussein pelo
ataque com antraz, e o deputado de Rumsfeld, Paul Wolfowitz, encarregou
Kadlec de confirmar a presença de bentonita no antraz usado nos ataques.
Os especialistas aconselharam Rumsfeld e Wolfowitz que a bentonita era
uma “impressão digital” exclusiva dos estoques de antraz iraquiano; sua
presença, portanto, colocaria a culpa em Saddam. Kadlec não conseguiu
encontrar bentonita em nenhuma das amostras de antraz testadas pelo FBI.
Mas repetidos relatos da mídia alegando o contrário permitiram que os
fomentadores da guerra provocassem histeria chauvinista contra Saddam.
No final de outubro de 2001, uma pesquisa nacional descobriu que 74% dos
entrevistados queriam que os Estados Unidos tomassem uma ação militar
contra Bagdá, apesar da completa falta de evidências ligando o Iraque ao 11
de setembro ou aos ataques com antraz.58

Em vez de apontar o dedo para Saddam, o laboratório do FBI descobriu que
os esporos do antraz se originaram de um dos três laboratórios do Exército
dos EUA; Fort Detrick; um laboratório na Universidade de Scranton; ou as
instalações da Battelle em West Jefferson, de propriedade de um parceiro
comercial da El-Hibri.59

O FBI encerrou sua investigação depois que seu principal suspeito, um
vacinologista, Dr. Bruce Ivins, que dirigia o laboratório do Exército dos
EUA em Fort Detrick, supostamente suicidou-se. Uma multidão de críticos
da investigação de má qualidade e casual do FBI queixou-se de que Ivins
foi vítima de uma armação do FBI. De acordo com o ex-investigador
principal do FBI, Richard Lambert, a equipe do FBI escondeu uma
“montanha” de evidências que teriam exonerado Ivins.60

Em 2008, após o suicídio prematuro de Ivins, os promotores civis do
Departamento de Justiça da Flórida, defendendo uma reclamação da viúva
da vítima de antraz, Robert Stevens, contestou publicamente as afirmações
do FBI de que Ivins havia sido o culpado e, em vez disso, propositalmente
sugeriu que um laboratório privado em Ohio ”, administrado por Battelle e
vinculado ao El-Hibris,“ poderia estar envolvido nos ataques ”.61 A sede do



DOJ rapidamente fez com que seus advogados da Flórida reescrevessem
suas instruções, omitindo essa afirmação.

Uma publicação italiana, Il Manifesto, relatou em sua edição de outubro de
2001 que o FBI incluiu o El-Hibris em sua lista de suspeitos por enviar
esporos de antraz pelo correio dos Estados Unidos.62

Cui bono?

Desde 1995, Kadlec vinha espumando de bioterrorismo para estudantes
universitários de guerra e incentivando a criação de um Estoque Nacional
Estratégico (SNS) para armazenar vacinas e outras contramedidas. Em
2004, com Kadlec trabalhando agora para o secretário Rumsfeld na Casa
Branca de Bush, o Congresso aprovou a Lei de Segurança de Saúde Pública
e Preparação para o Bioterrorismo - redigida por Kadlec - direcionando o
secretário do HHS a manter um Estoque Nacional Estratégico (SNS)
administrado conjuntamente por DHS e HHS.63

Na mesma semana, o Congresso aprovou o Projeto BioShield Act - que
Kadlec também ajudou a redigir - lançando a Autoridade de Pesquisa e
Desenvolvimento Avançado Biomédico (BARDA), um banco de
investimento operado pelo governo que germinaria novas tecnologias para o
estoque de Kadlec. Com a orientação de Kadlec, BARDA se tornaria uma
máquina ATM federal para Big Pharma, empreiteiros de biodefesa e
pesquisadores de ganho de função. Junto com o NIAID do Dr. Fauci e o
DARPA do Pentágono, BARDA seria o outro grande financiador de
experimentos para criar superbactérias pandêmicas em Wuhan e em outros
lugares. O estatuto de Kadlec autorizou a compra de $ 5 bilhões de material
- incluindo vacinas - para o estoque, criando uma mina de ouro, como
veremos, para os amigos de Kadlec, os El-Hibris.

Outro beneficiário conspícuo do Estoque foi o então Secretário de Estado
Donald Rumsfeld e o chefe de Kadlec, que fez uma grande matança durante
a falsa pandemia de gripe aviária de 2004, que Tony Fauci desencadeou -
com seu confederado, um jovem médico britânico ambicioso e pesquisador
do Wellcome Trust , Jeremy Farrar. Dezesseis anos depois, como Diretor da
Wellcome Trust, Farrar teria um papel fundamental no encobrimento de
Wuhan em 2020. O Pentágono, em 2004 64 e 2005, em resposta ao
contágio planejado de Farrar, estocou 80 milhões de doses do Tamiflu,



remédio contra gripe da Gilead. O secretário Rumsfeld serviu no conselho
da Gilead de 1988 a 2001 e foi seu presidente de 1997 até ingressar no
governo Bush como secretário de defesa. Ele manteve ações da empresa
farmacêutica, o que lhe rendeu um lucro de US $ 5 milhões com o aumento
do Tamiflu. George Shultz, outro falcão de guerra PNAC, também tirou a
sorte grande, ganhando US $ 7 milhões em ações da Gilead durante a
corrida contra o Tamiflu.65

Os maiores vencedores, entretanto, foram os El-Hibris: os ataques de antraz
trouxeram a eles exoneração, salvação e ganhos inesperados extravagantes.

Renascimento e reinvenção do BioPort como BioSolutions emergentes

O antraz chegou bem a tempo do El-Hibris. O BioPort já estava nas cordas.
A instalação de vacina contra antraz da El-Hibris estava enfrentando
falência e a perda de sua licença de operação. O contrato da BioPort com o
Pentágono expirou em agosto de 2001, com uma série de mistérios
contábeis pendentes impedindo sua renovação. O Pentágono havia dado
milhões à BioPort para renovar sua fábrica, mas grande parte desse
dinheiro, em vez disso, financiou bônus da alta administração e uma
opulenta reforma para os escritórios executivos da El-Hibris. Outros
milhões simplesmente “desapareceram”, de acordo com o jornalista
Whitney Webb. Em 2000, não muito depois de receber seu primeiro resgate
do Pentágono, a BioPort contratou ninguém menos que o Battelle Memorial
Institute para cultivar seu estoque de sementes de antraz.

O chefe de Kadlec, Donald Rumsfeld, disse a assessores que sua prioridade
de biossegurança após os incidentes de antraz enviado pelo correio era
resgatar BioPort: “Vamos tentar salvá-lo e tentar criar algum tipo de arranjo
pelo qual damos mais um crack em fazer o trabalho com aquela roupa. É o
único grupo neste país que tem algo em andamento, e não está muito bem
encaminhado, como você observou. ”66

Corrida do ouro

No verão de 2001, dois meses antes dos ataques de 11 de setembro ao
World Trade Center, o Departamento de Defesa lançou oficialmente seu
esforço para reviver a pesquisa de armas biológicas, enviando um relatório
ao Congresso, de autoria de Kadlec, implorando que o sistema militar de



desenvolvimento de vacinas para proteger as tropas do antraz, da varíola e
de outras armas biológicas exóticas “é insuficiente e irá falhar”.67

Começando com o ataque de 11 de setembro, a Guerra ao Terror
desencadeou uma mudança tectônica nas prioridades de segurança global e
ondulações elefantinas nos padrões de gastos com defesa em todo o mundo,
à medida que democracias abertas começaram a mudar para uma base de
estado de segurança. O renascimento do interesse do governo dos EUA na
guerra bacteriológica abriu novas oportunidades. O orçamento de biodefesa
dos EUA foi de $ 137 milhões em 1997 para $ 14,5 bilhões para 2001-
2004. 68 Cada agência com uma reivindicação colorida a uma função de
Segurança Nacional remou freneticamente para barrar o tsunami de
dinheiro. Entre 2001 e 2014, os Estados Unidos gastaram cerca de US $ 80
bilhões em biodefesa. Como o armamento biológico ainda era ilegal, as
vacinas se tornaram um eufemismo crítico para o renascimento da indústria
multibilionária de armas biológicas. Fontes do Pentágono disseram à
Science Magazine que os militares estavam se candidatando a uma ampla
revisão de como o governo federal desenvolve vacinas para proteger
militares e civis.69 O ataque do Pentágono ao espaço das vacinas foi tanto
uma oportunidade quanto uma ameaça para o Dr. Fauci e o NIAID.

O vice-presidente dos EUA, Cheney, e seus confederados do PNAC
encontraram algumas brechas convenientes na Convenção de Genebra, por
meio das quais impulsionaram uma expansão de quarenta vezes nos gastos
com pesquisa de armas biológicas.

O Departamento de Defesa tinha sistemas rígidos para garantir o
cumprimento da Convenção de Armas Biológicas. Essas restrições
limitaram a liberdade do Pentágono de empreender novos programas de
pesquisa, particularmente aqueles referidos como a vanguarda da biodefesa.
A resposta de Cheney, lembra o professor Richard Ebright, “foi transferir
essa pesquisa do Departamento de Defesa para os Institutos Nacionais de
Saúde, especificamente para o Instituto Nacional de Alergia e Doenças
Infecciosas (NIAID). Por volta de 2004, essa transferência foi concluída e o
NIAID foi transformado em um braço do setor de defesa. ”70 Isso fez do
Diretor do NIAID, Anthony Fauci, um importante ator na biodefesa e na
guerra bacteriológica.



O Dr. Fauci afiou os cotovelos e começou a manobrar para um papel de
liderança para o NIAID na ordenha de vacas leiteiras da BARDA /
Segurança Interna. O orçamento de biossegurança do NIAID foi de zero
dólares em 2000 para US $ 1,7 bilhão após as cartas contra o antraz de
2001, grande parte disso para vacinas com armas biológicas.71

Cinco meses após os incidentes postais com antraz, o Dr. Fauci criou duas
novas subagências para capturar sua parte do queijo: o Plano Estratégico do
NIAID para Pesquisa em Biodefesa e a Agenda de Pesquisa em Biodefesa
do NIAID para agentes da Categoria A do CDC, que eram esses
microorganismos designados pelo CDC como potenciais patógenos
pandêmicos. Para povoar as subagências, ele reuniu um quadro de seus
representantes leais e investigadores principais de doenças infecciosas da
bonança do HIV. Sua missão era rotular os contágios como ameaças
terroristas urgentes, gerar pandemia de pandemia e fazer lobby pelo apoio
do governo para a nova bateria de vacinas de biodefesa do NIAID.

O Dr. Fauci e o El-Hibris encontraram uma causa comum. O Dr. Fauci
poderia executar interferência para o El-Hibris no FDA, superando as
ansiedades regulatórias sobre o laboratório e a segurança do produto da
BioPort. O El-Hibris, por sua vez, forneceu ao Dr. Fauci uma vacina de
biodefesa pronta e uma cabeça de ponte para o labirinto misterioso da
contratação militar. Levando para as ondas de rádio, o Dr. Fauci se fez a
cara da biodefesa. Em um estilo agora familiar para os americanos, Fauci
alertou o público que os funcionários dos correios que lidaram com as
cartas contendo esporos de antraz “podem ainda estar contendo-os em seus
pulmões, mesmo depois de tomar dois meses de antibióticos”, espalhando a
peste com o correio matinal. Tomar a vacina El-Hibris profilaticamente,
aconselhou o Dr. Fauci, pode ajudar.72 , 73 A marca registrada da
propaganda de medo do Dr. Fauci era, é claro, sua especulação livre de
ciência como marca registrada.

Aninhando o El-Hibris sob sua asa protetora, o Dr. Fauci deixou de lado as
preocupações de segurança da FDA e elogiou publicamente a vacina
experimental contra antraz da BioPort, a BioThrax. Ele deixou de lado as
reservas dos críticos de que o El-Hibris nunca estabeleceu a segurança do
BioThrax com parte de sua dissimulação prototípica. Dr. Fauci disse: “A



vacina é projetada para fazer o sistema imunológico reconhecer as proteínas
- e, portanto, as bactérias - e destruir ambos”.74

Em uma entrevista à PBS de dezembro de 2001, Fauci prometeu entregar
BioThrax - que falhou em uma única auditoria do FDA durante os quatro
anos anteriores - em ritmo recorde. Fauci explicou: “Em tempos normais,
esse é um processo que leva anos e anos”, mas ele prometeu que seu projeto
de entrega de BioThrax “será marcadamente truncado por causa da urgência
da situação”.75

A PBS observou que, por causa dos problemas de produção do BioPort, o
Pentágono reduziu drasticamente seu plano de vacinar as forças dos EUA e
não havia vacinas de antraz no estoque do Pentágono para conduzir o
programa de inoculação civil em massa que tinha sido o objetivo final do
Dr. Fauci.76 Mas a BioPort ainda possuía o único contrato militar, e Fuad
El-Hibri anunciou que estava preparado para aumentar a produção.

Praticamente todos os burocratas federais veteranos estavam competindo
para fazer a Guerra ao Terror entrar no círculo dos vencedores das apostas
altas. O corpo médico militar, manobrando para ganhar sua parcela do fluxo
transbordante de financiamento do bioterrorismo, propôs que cada soldado
americano recebesse 75 novas vacinas ao se alistar, para cobrir todas as
armas biológicas em potencial. A chefia pediu ao presidente Bush que
financiasse o desenvolvimento dessa fuzilaria de inoculação. Para não ser
derrotado pelos médicos militares, o Dr. Fauci anunciou em um discurso de
outubro de 2002 que dentro de dez anos, “seu instituto produziria uma
vacina, um medicamento terapêutico e um medicamento adjuvante para
cada uma das cerca de duas dúzias de doenças com armas biológicas, como
a peste e febre hemorrágica. ” De acordo com um artigo na Scientific
American, “um cientista que pediu anonimato disse que o Dr. Fauci disse a
ele que o governo Bush exigia essa meta e que ele a aceitava para impedir
que o Departamento de Defesa ou o Departamento de Segurança Interna
conseguissem o emprego . ” O Dr. Fauci estava competindo abertamente
com os militares em uma campanha cada vez maior para encharcar os
contribuintes usando o risco representado pelo antraz como pretexto. O
orçamento de biodefesa do NIAID sozinho aumentou seis vezes entre 2002
e 2003 - de $ 270 milhões para $ 1,75 bilhão.77



Quando nenhum outro ataque de bioterrorismo ocorreu nos dez anos
seguintes, o Dr. Fauci habilmente manteve seu financiamento anual de $ 1,7
bilhão de biossegurança, recalibrando habilmente sua retórica longe do
exagero do bioterrorismo. Em vez disso, ele invocou o novo pânico de
doenças infecciosas naturais, mas emergentes. O pivô do Dr. Fauci para
fundir doenças infecciosas com terrorismo provou ser um marco de inflexão
na militarização da resposta à pandemia e na superação da tradicional
repulsa entre as democracias ocidentais - codificada na Carta de Nuremberg
- contra intervenções médicas coercitivas.

Apesar do fato de que eles mataram coletivamente apenas 800 pessoas em
todo o mundo, 78 os surtos de coronavírus SARS entre 2002 e 2004 foram,
portanto, uma dádiva de Deus para o Dr. Fauci. O diretor do NIAID ignorou
a advertência mais convincente desses incidentes: o fato de que os
laboratórios de coronavírus escaparam na China, Taiwan e Cingapura
precipitaram vários dos surtos.79 Fauci se gabou em 2011: “Por meio da
resposta ao antraz, construímos uma infraestrutura física e intelectual que
pode ser usada para responder a uma ampla gama de ameaças emergentes à
saúde.”80 Naquela época, a escalada da corrida armamentista interna para
capturar o financiamento de biossegurança do Pentágono, CIA, BARDA,
DARPA e HHS estava puxando os militares, a CIA e o NIAID cada vez
mais fundo na alquimia arriscada de pesquisa de ganho de função que iria
finalmente culminam dentro da caixa de Pandora do BSL-4 em Wuhan.81

A CIA mergulha em seu dedo do pé

A CIA tinha uma longa e sórdida história de promoção secreta do programa
de armas biológicas dos Estados Unidos. Um dos primeiros projetos da
agência foi estabelecer uma rede dos chamados ratlines que os oficiais de
inteligência do Exército usaram para contrabandear cerca de 1.600 produtos
químicos, armas biológicas e especialistas em WMD - muitos deles chefões
do Partido Nazista e notórios criminosos de guerra - fora do alcance do
Promotores aliados em Nuremberg após a Segunda Guerra Mundial. Os
diretores de uma operação notória, de codinome Paperclip, forneceram a
esses pesquisadores novas identidades e os colocaram para trabalhar no
desenvolvimento da capacidade de guerra biológica dos Estados Unidos em
Fort. Detrick e outros lugares, mesmo depois de 1972. Ainda em 1997, a
CIA desafiou o Tratado de Armas Biológicas para lançar um esforço



ultrassecreto - e altamente ilegal - para criar uma bomba de bactérias do
Juízo Final.82

A CIA fez sua estréia oficialmente aberta na rede de biossegurança em
2004, com o lançamento do Argus, um projeto que monitora ameaças
biológicas, terroristas e pandêmicas em 178 países.83 O operário e pediatra
da CIA Jim Wilson montou o programa na Georgetown University com
financiamento do DHS e do Intelligence Innovation Center para criar e
implementar detecção e rastreamento de eventos biológicos estrangeiros
globais, capaz de avaliar milhões de informações sobre comportamento
social diariamente e treinar funcionários do governo em preparação para
uma pandemia.84 Uma das figuras-chave neste esforço de vigilância global
foi o oficial da CIA, Dr. Michael Callahan.

O Dr. Michael Callahan é um dos maiores nomes na pesquisa de bioarmas.
O Dr. Callahan administrou um programa de biossegurança para o ex-
representante da CIA, USAID, antes de atuar como Diretor do programa de
pesquisa de armas biológicas da DARPA. Na DARPA, ele competiu para
superar o NIH na lavagem de dinheiro por meio da EcoHealth Alliance de
Peter Daszak para realizar pesquisas de armas biológicas, inclusive no
laboratório de Wuhan.85

E como diretor da DARPA, Callahan lançou o projeto PREDICT em 2009
após a falsa pandemia de gripe aviária de Jeremy Farrar. PREDICT parecia
ser uma reencarnação do projeto Argus da CIA sob o disfarce da USAID. O
PREDICT é a maior fonte de financiamento da Daszak, com uma
subvenção de $ 3,4 milhões encaminhada pela Universidade da Califórnia
(2015–2020). A PREDICT se tornou a maior financiadora de estudos de
ganho de função e serviu como o principal veículo de financiamento por
meio do qual o cartel de ganho de função escapou da moratória presidencial
de 2014 de Barack Obama.86

Quando, durante o auge da moratória presidencial de ganho de função,
Ralph Baric e o laboratório Vineet Menachery da UTMB publicaram
descaradamente seu alarmante estudo de 2015 - descrevendo seus
experimentos imprudentes para produzir coronavírus pandêmicos de
morcegos que poderiam se espalhar por meio de gotículas respiratórias em
camundongos humanizados - eles omitiram mencionar, na versão online
inicial do artigo, que uma das fontes de financiamento era USAID-EPT-



PREDICT. Aparentemente esperando cobrir seus rastros, a PREDICT lavou
sua doação por meio da EcoHealth Alliance de Peter Daszak.

O programa PREDICT da USAID se orgulha de ter identificado quase mil
novos vírus, incluindo uma nova cepa do Ebola, e treinou cerca de 5.000
pessoas. Em outubro de 2019, não muito antes do surgimento do COVID-
19, a USAID interrompeu abruptamente o financiamento do PREDICT,
uma decisão lamentada por Daszak no New York Times como
definitivamente uma perda.87

Callahan tinha um relacionamento íntimo com Daszak, com quem foi co-
autor de vários artigos - inclusive durante a moratória de ganho de função.
Em abril de 2015, por exemplo, os nomes de Michael V. Callahan e Peter
Daszak apareceram como co-autores em um artigo publicado no Virology
Journal e intitulado Diversity of Coronavirus in Bats from Eastern
Thailand.88

Callahan sabia muito bem que ele e seus confederados estavam brincando
com fogo. Em 2005, Callahan testemunhou perante o Congresso enquanto
se mudava para seu novo escritório na DARPA. Ele concluiu a audiência
com uma advertência assustadora sobre o novo compromisso da nação com
a ciência de ganho de função voltada para Janus que os drs. Fauci, Robert
Kadlec, o próprio Callahan e muitos outros continuariam a ignorar
alegremente:

a ciência sombria do projeto e manufatura de armas biológicas é paralela à
das ciências da saúde e às disciplinas mistas da tecnologia moderna. Os
avanços potenciais na letalidade das armas biológicas serão em parte o
subproduto do progresso científico pacífico. Portanto, até o momento em
que não haja mais terroristas, o governo dos Estados Unidos e o povo
americano dependerão dos líderes científicos de sua área para identificar
qualquer aspecto potencial do lado negro de cada conquista.89

Mesmo depois de deixar a DARPA e a USAID, Callahan periodicamente se
gabava de sua influência contínua nas políticas de resposta à pandemia dos
Estados Unidos nos mais altos escalões do governo. Ele aludiu à sua
confiança nessas conexões misteriosas em 2012: “Ainda tenho
responsabilidades federais para com a Casa Branca para a preparação para



uma pandemia e surto de doenças exóticas que continuará no futuro
próximo”.90

Em 4 de janeiro de 2020, Callahan ligou para o Dr. Robert Malone, da
China, no momento em que o coronavírus começou a causar sua primeira
onda de vítimas. Malone, ex-contratado do Instituto de Pesquisa Médica de
Doenças Infecciosas do Exército dos Estados Unidos e oficial médico-chefe
da Alchem Laboratories, é o inventor da plataforma de tecnologia de vacina
de mRNA. Malone conheceu Callahan em 2009 por meio de um antigo
parceiro de negócios de Malone, Daryl Galloway, um oficial da CIA que
serviu na Marinha dos Estados Unidos e em um ponto ocupou o cargo de
diretor da JSTO na Agência de Redução de Ameaças de Defesa. Para
Malone, Galloway apresentou Callahan como um colega oficial da CIA.
Durante sua ligação em 4 de janeiro, Callahan disse a Malone que ele
estava próximo a Wuhan. Malone presumiu que Callahan estava visitando a
China sob o disfarce de suas consultas em Harvard e no Massachusetts
General Hospital. Callahan disse a Malone que ele vinha tratando
“centenas” de pacientes COVID-19. Callahan posteriormente descreveu à
National Geographic como ele examinou milhares de estudos de caso no
epicentro do surto. Ele relatou vertiginosamente seu espanto com a
“magnífica infecciosidade” do vírus e sua capacidade de explodir “como
uma bomba inteligente silenciosa em sua comunidade”.91 Callahan
posteriormente confessou a Malone que ele não tinha autoridade para estar
em Wuhan e havia escapado de barco quando o governo impôs sua
quarentena. Callahan repetiu partes desta história para Brendan Borrell, um
escritor da Science. Mais tarde, o cientista do DTRA Davis Hone, um
oficial GS15, avisou Malone para parar de falar sobre Callahan, dizendo
que “Não tínhamos militares em Wuhan no momento do surto e Michael
estava mentindo sobre sua presença”. Malone me disse: “Isso significaria
que Michael também mentiu para Brendan Borrell”. Ao deixar a China,
Callahan voltou a Washington para informar oficiais federais e depois foi
diretamente trabalhar como “conselheiro especial” de Robert Kadlec,
gerenciando a resposta do governo ao coronavírus.

Robert Kadlec como “Papai Noel Mau”: o dinheiro de El-Hibris

Em 2011, a BioPort já estava lucrando bastante no setor de armas
biológicas / vacinas. Depois do 11 de setembro, o presidente Bush -
presumivelmente a pedido do secretário Rumsfeld, Robert Kadlec e do Dr.



Fauci, cujo conselho ele valorizava - colocou o laboratório da BioPort em
Michigan sob proteção no interesse nacional.92 El-Hibri e seu filho, roendo
cartilagem antes de 04/10, começaram a engordar com os contratos NIAID
e BARDA. Com amigos como Fauci e Kadlec em posições importantes,
BioPort, que mudou seu nome para Emergent BioSolutions em 2004 para
escapar de seu passado turbulento, estava curtindo os primeiros dias
brilhantes da jornada encantada que colocaria El-Hibris entre o exército de
elite de COVID -19 novos bilionários em 2021. 93

Depois de 2001, o Pentágono de Rumsfeld concordou em aumentar a
compensação do BioPort em 30 por cento - de $ 3,35 em seu contrato de
1998 para $ 4,70 por dose - e comprar injeções de antraz para 2,4 milhões
de membros das forças armadas, cada um dos quais os militares exigiriam
para receber seis doses ao longo de um período de dezoito meses.94 Isso
representou US $ 60 milhões em vacinas com desempenho insatisfatório e
não aprovadas para uma ameaça que nunca mais apareceu. A ameaça do
antraz sempre foi fantasmagórica; uma vez que o antraz não se espalha pela
transmissão de pessoa para pessoa, os terroristas que planejam uma
epidemia de antraz precisam, de alguma forma, liberar esporos
simultaneamente em dezenas de cidades dos Estados Unidos.

O negócio do antraz foi excepcionalmente ridículo, uma vez que os
antibióticos são uma defesa muito mais segura, mais elegante e mais útil
contra o antraz. O remédio prescrito, ciprofloxacina, é um antibiótico barato
e comumente usado que o próprio Tony Fauci recomendou após os
incidentes postais de 2001. “A melhor abordagem para o antraz é a terapia
antimicrobiana”, admitiu o Dr. Fauci no Congresso em 2007. 95 De fato, na
noite dos ataques de 11 de setembro, o Gabinete Médico da Casa Branca, de
maneira pensativa e presciente, dispensou ciprofloxacina para selecionar
funcionários da Casa Branca que acompanhavam Dick Cheney para a
segurança de Camp David.96

Além disso, o jab de antraz do El-Hibris foi de longe o pior de um lote
ruim. De acordo com o Times, “a vacina contra antraz da Emergent não foi
a primeira escolha do governo. Tinha mais de 30 anos e era atormentado
por desafios de fabricação e reclamações sobre efeitos colaterais. Em vez
disso, as autoridades apoiaram uma empresa chamada VaxGen, que estava
desenvolvendo uma vacina usando uma tecnologia mais recente licenciada
pelos militares ”.97



Em 2004, o El-Hibris foi cofundador, com seu parceiro e ex-presidente do
Joint Chiefs, almirante William Crowe, um grupo de lobby chamado
Alliance for Biossegurity, como parte de sua estratégia para garantir
contratos lucrativos de BioShield financiados pela BARDA e derrotar
concorrentes novatos como VaxGen . Esse grupo de lobby recrutou dois dos
fantasmas do Centro Johns Hopkins para Biossegurança com quem Kadlec
escreveu a simulação de Dark Winter, Tara OToole e o Coronel Randall
Larsen, e alistou mais de cinquenta lobistas para bloquear com sucesso a
VaxGen de se intrometer em seu até o monopólio do governo de antraz.
Com esse tipo de amigos em posições importantes, a Emergent fez do
Estoque Estratégico Nacional um mercado cativo exclusivo. Em 2006, a
VaxGen havia perdido seu contrato de $ 800 milhões e estava falida, e a
Emergent continuava sendo a única fonte de monopólio do governo. A
Emergent então comprou a vacina contra o antraz da VaxGen por US $ 2
milhões, a centavos de dólar.

Uma exposição de 2021 do New York Times intitulada Como uma empresa
colocou um fardo extraordinário no estoque problemático dos EUA
documentou o domínio hermético da Emergent sobre as compras de
estoque: À medida que a Emergent prosperava, outras empresas que
trabalhavam em remédios para pandemia foram expulsas do governo
decisões de gastos. ” Vários funcionários federais de saúde disseram
anonimamente ao Times que “os preparativos para um surto como o da
Covid-19 quase sempre ficavam em segundo plano em relação às vacinas
de antraz da Emergent”.98

Em 2011, as conexões do El-Hibris colocaram o Emergent no assento do
motorista. Apesar das deficiências gritantes e perigosas de sua vacina, a
Emergent recebeu $ 107 milhões em 2010 do bebê de Kadlec, BARDA, 99
e até US $ 29 milhões do NIAID da Fauci para desenvolver NuThrax (sua
antiga vacina contra antraz com um novo adjuvante) para fabricação em
grande escala em 2014. 100 Em 2010, o preço da vacina contra antraz da
Emergent subiu para cerca de US $ 28 (agora perto de US $ 30 por dose),
com 75 por cento de margem de lucro bruto para o El-Hibris.101 Tal como
acontece com o BioThrax, o El-Hibris nunca realizou testes de segurança
funcional para o NuThrax, e o FDA nunca aprovou a vacina, mas a
BARDA recentemente contratou $ 261 milhões desta vacina experimental e
notoriamente perigosa contra o antraz. Naquela época, a empresa havia



crescido de um único escritório corporativo em Rockville, Maryland, para a
sede em Seattle, Munique e Cingapura. Seus projetos incluem o
desenvolvimento de vacinas contra a pandemia de gripe e tuberculose, em
parceria com a Universidade de Oxford e com financiamento da Fundação
Gates.

Apesar do fracasso da NuThrax em obter a aprovação do FDA, quase
metade do orçamento anual de meio bilhão de dólares do Strategic National
Stockpile antes de 2020 foi para duas vacinas de antraz da Emergent - um
custo que, de acordo com o New York Times, “deixou o governo com
menos dinheiro para comprar suprimentos necessários em uma pandemia.
”102

Alguns anjos da guarda com mãos invisíveis pareciam pegar o El-Hibris
toda vez que eles tropeçavam. Em março de 2021, duas autoridades federais
anonimamente disseram ao New York Times que “Em um ano, o governo
aumentou seu pedido da principal vacina contra antraz da Emergent em US
$ 100 milhões depois que a empresa insistiu que precisava das vendas
adicionais para se manter no mercado. . . . Na época em que o pedido foi
anunciado, em 2016, a reserva [do estoque federal de vacinas] já tinha o
suficiente para vacinar mais de 10 milhões de pessoas. O estoque tem sido o
maior e mais confiável cliente da empresa para suas vacinas de antraz, que
expiram e precisam ser substituídas a cada poucos anos. ”103 Depois disso,
as cartas realmente começaram a quebrar para o El-Hibris.

Quando Kadlec deixou o governo federal, os El-Hibris não esqueceram o
homem que os resgatou da falência e possivelmente da prisão. No verão de
2012, Fuad El-Hibri nomeou Robert Kadlec como diretor administrativo e
co-proprietário de sua própria empresa de biodefesa, a East West
Protection.104 A empresa recebeu apoio do Pentágono naquele ano para
construir um site de biodefesa nos Estados Unidos em Utah, em parceria
com o HHS. O CEO Bob Kramer disse à Forbes: “Ele foi projetado” para
prevenir uma futura pandemia.105 Com o financiamento da El-Hibri,
Kadlec fundou uma empresa, RPK Consulting, que prestou serviços de
consultoria à Emergent até 2015. A empresa pagou a Kadlec $ 451.000
somente em 2014.

Em 2015, o El-Hibris comprou as ações de Kadlec na East West,
permitindo-lhe assumir o cargo de vice-diretor do Comitê de Inteligência do



Senado dos Estados Unidos. Dois anos depois, o presidente Donald Trump
nomeou Kadlec para se tornar secretário assistente de Preparação e
Resposta (ASPR), um escritório de Saúde e Serviços Humanos. Durante seu
processo de confirmação, Kadlec negligenciou a divulgação de suas
complicações financeiras com o El-Hibris nos formulários de nomeação
para o Senado.

O El-Hibris aparentemente antecipou uma sorte inesperada para o Emergent
com o novo posto de Kadlec. Em julho de 2017, quatro dias após a
nomeação de Kadlec, a Emergent anunciou que estava adquirindo os
direitos da vacina contra a varíola da Sanofi Pasteur, o fornecedor anterior
do governo.106

Em 3 de agosto, o Senado confirmou Kadlec e, com certeza, embora os
contribuintes norte-americanos estivessem agora pagando seu salário,
Kadlec nunca realmente parou de trabalhar para o El-Hibris. E naquele ano,
o Natal chegou mais cedo para os traficantes de armas libaneses.
Imediatamente após sua nomeação, Kadlec manobrou habilmente para
mover a gestão do Estoque Estratégico Nacional, que ele havia concebido e
criado, dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças para seu próprio
escritório, dando-lhe autoridade sobre todas as aquisições para os US $ 7
bilhões de conteúdo.107

Assim que a Emergent concluiu sua aquisição da vacina contra varíola da
Sanofi, Kadlec passou a aumentar o estoque do governo dessas vacinas
inúteis e perigosas. A Sanofi Pasteur cobrava do estoque $ 4,27 por dose e
tinha cinco anos restantes em um contrato governamental de dez anos no
valor de cerca de $ 425 milhões. O El-Hibris inicialmente buscou apenas
um modesto aumento de preço, mas Kadlec generosamente fechou um
acordo amoroso com seus amigos e ex-parceiros de negócios, dobrando o
prazo de cinco anos que o El-Hibris havia solicitado para dez anos. Kadlec
também dobrou o número de doses por ano - de 9 para 18 milhões - e deu
ao El-Hibris o dobro do preço por dose que a Sanofi recebeu. O novo
contrato de Kadlec para o El-Hibris prometia à Emergent US $ 9,44 por
dose no primeiro ano, com esse valor aumentando anualmente durante a
vigência do contrato. No final, a Kadlec concedeu à El-Hibris um contrato
sem licitação de US $ 2,8 bilhões com duração de 10 anos para a compra de
suas vacinas contra a varíola.108



O estoque já estava transbordando de vacinas contra a varíola em 2018. O
CDC relatou em seu site em junho de 2019 - e continua dizendo - que o
estoque já tinha vacina contra a varíola suficiente para todos os americanos.
Kadlec explicou que sua grande compra era necessária para manter a base
de produção aquecida 109 - outra forma de dizer, para manter o El-Hibris
gordo. Kadlec embrulhou seu presente com uma fita vermelha, o anúncio
descaradamente corrupto de Kadlec de que o estoque não mais financiaria
os concorrentes da Emergent.

A Emergent BioSolutions recebeu mais de US $ 1,2 bilhão em contratos da
Kadlec durante os anos de Trump, com outros milhões vindo do NIAID e
DARPA.110

A abordagem atrevida de Kadlec inspirou admiração pasmo na indústria
farmacêutica; em março de 2020, o secretário de HHS do presidente Donald
Trump, Alex Azar, ex-presidente da Eli Lilly e lobista da indústria
farmacêutica, designou Kadlec para liderar a resposta do departamento à
pandemia COVID-19. A nomeação de Kadlec foi um sinal para a Big
Pharma da orgia iminente de saque, pilhagem e pilhagem. Naturalmente, os
El-Hibris apreciariam a parte do butim do rei. No mesmo ano, Kadlec
invocou a Autorização de Uso de Emergência para comprar US $ 370
milhões em vacinas contra antraz licenciadas e não licenciadas da El Hibris.
2020 foi o ano com as maiores vendas de vacinas anti-antraz da Emergent
até hoje.111

Depois que o FDA autorizou a vacina COVID-19 da Johnson & Johnson
para uso emergencial em fevereiro de 2021, Kadlec pressionou a gigante
farmacêutica a assinar um contrato de $ 480 milhões com a El-Hibris para
realizar a fabricação dos jabs COVID-19 da J&J. A Forbes intitulou:
“Empresa pouco conhecida de capital aberto recebe grande negócio para
fabricar a vacina One-Shot Covid-19”.112

Em junho, o BARDA de Kadlec aumentou a aposta com outro presente de $
628 milhões para a Emergent BioSolutions, para aumentar a produção de
vacinas candidatas direcionadas. A Emergent assinou acordos separados no
valor de centenas de milhões com a AstraZeneca e a Novavax de Bill Gates
para fabricar doses de vacina em sua fábrica em Gaithersburg,
Maryland.113 , 114



Em 7 de março de 2021, a exposição do New York Times sobre o
relacionamento tortuoso da Emergent com o governo informou que um
bilhão de dólares em pagamentos à empresa por vacinas contra o antraz e a
varíola consumiu quase metade do orçamento do Estoque Nacional
Estratégico. .115 A Emergent tornou-se o fornecedor nº 1 do estoque.

Para financiar esses ganhos inesperados para o El-Hibris, Kadlec precisava
de outros suprimentos de estoque. Quando o novo coronavírus surgiu, o
estoque tinha apenas 12 milhões de respiradores N95. Kadlec também fugiu
de uma iniciativa da era Obama para gastar relativamente triviais US $ 35
milhões para construir uma máquina que poderia produzir 1,5 milhão de
máscaras N95 por dia. Para racionalizar suas lacunas de estoque, Kadlec
alegou pobreza.116 O New York Times relatou quedas chocantes em
equipamentos de proteção para profissionais de saúde, ventiladores e
máscaras, exatamente como a crise do COVID-19 os exigia. Bem ciente da
situação, Kadlec “não estava disposto a liberar dinheiro reduzindo o
fornecimento de vacinas contra o antraz”.117

O segundo sugar daddy do El-Hibris, Dr. Anthony Fauci, também estava
derramando maná no Emergent.

No início da pandemia, a Emergent assinou um acordo de desenvolvimento
com o NIAID para uma terapia derivada de plasma. O Dr. Fauci teve como
objetivo incorporar o produto COVID-HIG da empresa em um dos estudos
clínicos do NIAID, com financiamento inicial de $ 14,5 milhões vindo de
Kadlec por meio do BARDA. Por sua vez, Kadlec apoiou o projeto de
estimação do Dr. Fauci, Moderna, o mRNA jab caper que o Dr. Fauci e Bill
Gates consideraram seu Santo Graal. Em meados de abril de 2020, Kadlec
providenciou para que a BARDA fornecesse à Moderna até $ 483 milhões
para acelerar o desenvolvimento e a fabricação da vacina Fauci / Gates. Isso
representou cerca de metade do que a BARDA distribuiu a todos os
concorrentes da Moderna combinados, incluindo Johnson & Johnson, Pfizer
e Astra-Zeneca.118

Kadlec também foi generoso com Bill Gates, conseguindo uma doação de
US $ 1,6 bilhão - a maior até agora - da Operação Warp Speed à seleção de
biotecnologia de Gates, Novavax. Embora a empresa, com sede em
Gaithersburg, Maryland, nunca tivesse lançado uma vacina no mercado em
seus trinta e três anos de história e estivesse à beira do colapso, Gates e seus



subordinados obedientes da Coalizão para Preparação para Epidemias
(CEPI) tinham apostou na tecnologia da Novavax, que usa células de
mariposa para bombear moléculas cruciais em um ritmo mais rápido do que
as vacinas normais.119 A generosidade de Kadlec com seu wampum Warp
Speed fez com que as ações da Novavax aumentassem 30%. John J.
Trizzino, diretor de negócios e financeiro da Novavax, disse que a empresa
não fez nada impróprio, mas reconheceu que usou suas conexões com Gates
para ajudar a fechar negócios.

Em setembro de 2019, menos de um mês antes de COVID começar a
circular, a Fundação Gates fez um investimento de capital de $ 55 milhões
pré-IPO na BioNTech. A empresa também nunca havia lançado um único
produto no mercado.120 Logo depois, o governo alemão seguiu Gates com
uma infusão de US $ 445 milhões na BioNTech.121 Em 21 de julho de
2020, quando Robert Kadlec comprometeu a Operação Warp Speed com a
compra de 100 milhões de doses da vacina COVID-19 da BioNTech / Pfizer
por US $ 2 bilhões, 122 o valor das ações da empresa disparou, com as
ações de Bill Gates aumentando para uma avaliação de US $ 1,1 bilhão.

Em outubro de 2020, a Emergent se tornou uma das quatro empresas que
colaboraram em um ensaio clínico para um regime de tratamento
combinado que incluía o remdesivir do Dr. Fauci como uma terapia de base.
A empresa disse em um comunicado: “A Emergent tem orgulho de
continuar nossa parceria com o NIAID / NIH e. . . BARDA para promover
soluções terapêuticas potenciais para COVID-19 em pacientes
hospitalizados. ”123

Bill Gates possuía uma grande participação no fabricante do remdesivir,
Gilead.124 Os próprios estudos da OMS mostraram claramente - como até
mesmo a OMS reconheceu - que o remdesivir era inútil contra a
COVID.125 Pior ainda, a extrema toxicidade da droga - os efeitos colaterais
do remdesivir imitam os sintomas de estágio avançado da COVID 126 , 127
- pode realmente agravar a gravidade da doença.128 Para superar esses
obstáculos, o Dr. Fauci financiou e manipulou um conjunto de estudos
falhos para sugerir - enganosamente - que o remdesivir poderia reduzir
ligeiramente o número de dias que um paciente ficaria no hospital.129 Os
estudos muito maiores da OMS provaram que não houve redução no tempo
de internação hospitalar. No entanto, usando sua pesquisa flagrantemente



orquestrada, o Dr. Fauci então forçou a aprovação do remdesivir pelo FDA
como Padrão de atendimento para COVID. Ao mesmo tempo, o Dr. Fauci e
Bill Gates estavam financiando e promovendo estudos para desacreditar a
cloroquina e a hidroxicloroquina e sabotar a ivermectina - dois remédios
COVID eficazes que representavam uma ameaça existencial ao remdesivir
e a todo o empreendimento da vacina Fauci / Gates COVID.

O CEO da Emergent, Robert Kramer, vangloriou-se para analistas de Wall
Street em fevereiro de 2021, que o ano tinha sido “o ano mais forte em
nossos 22 anos de história”.130 O New York Times relatou que as ações da
Emergent atingiram um tal zênite que Fuad El-Hibri “lucrou com ações e
opções no valor de mais de $ 42 milhões, mais do que ele havia resgatado
nos cinco anos anteriores combinados”.131

Quando, em abril de 2021, a Emergent BioSolutions arruinou 15 milhões de
vacinas COVID-19 da Johnson & Johnson devido a percalços de controle
de qualidade em sua instalação de produção mal gerenciada em Baltimore,
o Congresso lançou uma investigação para saber se a Emergent usava
conexões de alto nível para obter bilhões de dólares no governo federal
contratos, apesar de um histórico de não entrega satisfatória de seus
contratos.132 Os investigadores do Congresso também levantaram
preocupações sobre o treinamento inadequado da equipe da Emergent, os
problemas persistentes de controle de qualidade e a empresa endurecendo o
governo com um aumento injustificado de 800 por cento no preço de sua
vacina contra o antraz. Os presidentes democratas do Comitê de Supervisão
e Reforma da Câmara e do Subcomitê de Supervisão Selecionada para a
Crise do Coronavírus concentraram sua investigação no papel de Kadlec.
Em uma carta, os presidentes do comitê reclamaram que Kadlec “parece ter
pressionado por” o prêmio de $ 628 milhões para a Emergent para
desenvolver uma fábrica de vacinas da Covid “apesar das indicações de que
a Emergent não tinha a capacidade de cumprir o contrato de forma
confiável”.133

Como líder entre os gerentes governamentais da pandemia COVID-19,
Kadlec havia promovido a Emergent como a unidade de fabricação de
vacinas primárias dos Estados Unidos. Em abril de 2021, o Times publicou
outra exposição extensa relatando que o Emergent ainda não havia sido
capaz de produzir uma única dose aceitável de qualquer vacina COVID-
19.134 Após exposições no New York Times e no Washington Post, a J&J



assumiu a produção daquela fábrica. O FDA interveio depois de inspecionar
as instalações e ordenou que a Emergent interrompesse toda a produção de
materiais para vacinas COVID-19 enquanto se aguardava uma revisão e
remediação, e que colocasse em quarentena todos os materiais
existentes.135

O HHS ordenou que a Emergent descartasse milhões de doses
contaminadas. Em vez disso, em março de 2021, a empresa despachou
milhões de doses de suas vacinas defeituosas para o Canadá, Europa, África
do Sul e México. O Subcomitê da Câmara para a Crise do Coronavírus
realizou uma audiência em 19 de maio de 2021 e ordenou que o Emergent
entregasse todos os seus contratos federais desde 2015 e todas as
comunicações com Robert Kadlec.136 A invencibilidade política da
Emergent deixou a empresa intimidada por todos aqueles escândalos. Em
julho de 2020, a Emergent anunciou um acordo de cinco anos e $ 450
milhões para fabricar medicamentos COVID para a Johnson & Johnson.137
Em fevereiro de 2021, o HHS concedeu à Emergent outro contrato, este no
valor de até US $ 22 milhões, para desenvolver uma terapia COVID-19.138

Atlantic Storm 2003, 2005

Em janeiro de 2003 e novamente em 2005, uma conspiração de oficiais
militares, de inteligência e médicos dos Estados Unidos e da Europa criou
outro exercício que eles chamaram de Tempestade Atlântica. Thomas V.
Inglesby e os fantasmas, Tara OToole e o coronel Randall J. Larsen, foram
os principais autores da simulação.139

Tanto a simulação da varíola HHS de 1999 quanto a simulação da varíola
Dark Winter de junho de 2001 focaram, de forma ameaçadora, não na saúde
pública, mas no dilema de como impor controle sobre as populações dos
EUA e globais durante emergências de saúde pública, como varrer os
direitos civis e impor obediência em massa aos tecnocratas militares e
médicos. Atlantic Storm investigou ainda mais essas sinistras disquisições.
Figuras do governo de alto nível, incluindo Madeleine Albright no papel de
presidente dos Estados Unidos e a diretora-geral da OMS, Gro Harlem
Brundtland, fazendo o papel de si mesma, sediaram uma cúpula de
planejadores de agências de inteligência e militares transatlânticos que
coordenaram as respostas depois que uma banda terrorista radical
desencadeou a varíola.



De acordo com o Relatório Pós-Ação, as principais questões para os
diretores da cúpula foram “lidar com a escassez de recursos médicos
essenciais, como vacinas” e garantir uma resposta coordenada e uniforme
entre todos os governos do mundo. A simulação enfatizou a inadequação
das atuais estruturas multilaterais como a OTAN e a UE para lidar com a
ruptura social, econômica e política de uma epidemia internacional, seja ela
natural ou resultado de um ataque bioterrorista, e enfatizou a importância de
desenvolver sistemas para coordenar os protocolos globais de segurança em
etapas que vão além de “apenas armazenar vacinas ou treinar mais
médicos”.140

Caracteristicamente, as eminências reunidas contornaram qualquer
discussão sobre como reforçar a resposta do sistema imunológico das
pessoas ou testar e distribuir terapias off-label e foram diretamente para a
recomendação de estratégias militarizadas, incluindo controles do estado
policial, propaganda em massa e censura, e a suspensão dos direitos civis e
regulamentação do devido processo em favor de ditames por parte das
autoridades sanitárias, todos voltados para a vacinação coerciva da
população. Esses cenários, que as autoridades de saúde e fantasmas
conceberam e jogaram em 2005, tornaram-se nossa realidade coletiva em
2020 e 2021.

Global Mercury 2003

Entre 8 e 10 de setembro do mesmo ano, os espiões do Escritório do
Coordenador de Contraterrorismo do Departamento de Estado dos EUA
organizaram outro exercício de cenário denominado Mercúrio Global com o
CDC, o NIH, o FDA, a OMS e o Departamento de Estado. Durante um
período de cinquenta e seis horas, os tecnocratas da saúde pública
coordenaram as comunicações e a resposta em etapas entre os agentes de
confiança das nações do GHSAG (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá,
França, Alemanha, Itália, Japão e México), durante um surto simulado
depois que terroristas autoinoculados espalharam varíola em países ao redor
do mundo.141

Simulação SCL 2005

Atlantic Storm e Global Mercury foram notas sonoras adicionais
amplificando sinais persistentes do Pentágono de que a biossegurança era o



setor de crescimento emergente para a defesa nacional. Em resposta a esses
insultos, empreiteiros militares privados começaram a se aglomerar no setor
pandêmico de “vigilância e psicologia” como porcos para um corncrib.

Muito antes de Robert Mercer (com sua filha Rebekah) se tornarem os
maiores doadores privados de Donald Trump, e antes de lançar a plataforma
de mídia social de direita Parler, ele criou o primeiro provedor do setor
privado de serviços de guerra psicológica em 1993. O Grupo Mercers
Strategic Communication Laboratories (SCL) era a empresa controladora
da notória firma de manipulação de dados Cambridge Analytica. Esta nova
empresa de psicologia, com sede no Reino Unido, atraiu algumas das
maiores multidões em 2005, quando montou um “centro de operações” de
propaganda de alta tecnologia na vitrine anual de tecnologia militar do
Reino Unido.142

Como um artigo contemporâneo na Slate descreveu a simulação de SCL,
sinais clássicos de varíola estão ameaçando uma pandemia de proporções
épicas quando uma empresa de mídia obscura intervém para ajudar a
orquestrar uma campanha sofisticada de engano em massa. O SCL assume
a tarefa de convencer a população de todo o país a cumprir as regras de
bloqueio, inventando uma mentira sobre uma nuvem liberada de produtos
químicos tóxicos. O objetivo da missão é prevenir o pânico em massa e
vítimas da ameaça classificada de varíola. O SCL fornece desinformação à
imprensa e fabrica dados médicos. “Os londrinos ficam dentro de casa. . .
convencido de que mesmo uma curta caminhada nas ruas pode ser fatal.
”143

O artigo continua: “Se o SCL não fosse tão sério, poderia realmente parecer
estar zombando de si mesmo, ou talvez de George Orwell. No final do
cenário da varíola, a música dramática se transforma em uma mensagem
gravada pedindo aos compradores que adotem as comunicações
estratégicas, que são descritas como a arma mais poderosa do mundo. . . . O
que torna a estratégia do SCL tão incomum é que ele se propõe a propagar
sua campanha internamente, pelo menos parte do tempo, e em vez de
influenciar apenas a opinião, ele deseja que as pessoas sigam um
determinado curso de ação ”.144

A empresa baseou suas estratégias de psyops em técnicas de propaganda
desenvolvidas por um laboratório virtual chamado Behavioral Dynamics



Institute, administrado na Universidade de Leeds pelo professor Phil Taylor,
um consultor das agências de defesa do Reino Unido e dos Estados Unidos
até sua morte aos 56 anos em 2010. O artigo identificou o SCL apenas
como “financiado por investidores privados”.145 O chefe da empresa,
Nigel Oakes, descreveu sua malandragem nefasta como “alucinante” para
fins políticos.146 Em uma entrevista de 20 de março de 2018 com o Yahoo
Finance, Oakes se descreveu como um homem “sem muito radar ético”.147

De acordo com o diretor de relações públicas do SCL, Mark Broughton,
“Basicamente, estamos nos lançando. . . no mercado de defesa e no
mercado de segurança interna ao mesmo tempo. ” Ciente de que a empresa
pode enfrentar críticas por sua promoção de estados de segurança
totalitários, Broughton enfatizou para a Slate o papel da empresa em salvar
vidas. “Há algum altruísmo nisso”, disse ele a contragosto, “mas também
queremos ganhar dinheiro”.148

Como os jogos de guerra se tornaram instrumentos para impor obediência

Dark Winter, Atlantic Storm e Global Mercury foram apenas três dos mais
de uma dúzia de Germ Games encenados por militares, médicos e
planejadores de inteligência que levaram ao COVID-19. Cada um desses
exercícios kafkianos tornaram-se preditores misteriosos de uma era
distópica que os planejadores da pandemia apelidaram de Novo Normal. O
recurso consistente é uma afinidade entre seus designers de simulação para
militarizar a medicina e introduzir governança autocrática centralizada.

Cada ensaio termina com a mesma piada sombria: a pandemia global é uma
desculpa para justificar a imposição da tirania e da vacinação forçada. A
repetição desses exercícios sugere que eles servem como uma espécie de
ensaio ou exercício de treinamento para uma agenda subjacente para
coordenar o desmantelamento global da governança democrática.

Os analistas de inteligência militar apresentaram pela primeira vez o
planejamento de cenários, como um dispositivo estratégico durante a
Segunda Guerra Mundial. O icônico planejador militar da RAND, Herman
Kahn, usou simulações sofisticadas de jogos de guerra para modelar
estratégias de engajamento nuclear na era da Guerra Fria.149 Trabalhando
para a Royal Dutch / Shell, os futurólogos Pierre Wack e Peter Schwartz da
Global Business Network (GBN) foram os pioneiros em simulações de



planejamento de cenários como um dispositivo estratégico para seus
clientes corporativos nas décadas de 1970 e 1980.150 No milênio, as
simulações se tornaram um veículo indispensável para formuladores de
políticas militares, planejadores de agências de inteligência, tecnocratas de
saúde pública e multinacionais do petróleo e farmacêutica para reforçar as
respostas prescritas que permitem o controle rígido e previsível dos
resultados de crises futuras.

Depois do 11 de setembro, o cartel de biossegurança em ascensão adotou
simulações como mecanismos de sinalização para coreografar a resposta em
etapas entre os tecnocratas corporativos, políticos e militares encarregados
de administrar as exigências globais. O planejamento de cenários tornou-se
um dispositivo indispensável para múltiplos centros de poder coordenarem
estratégias complexas para, simultaneamente, impor controles coercitivos às
sociedades democráticas em todo o mundo.

Praticamente todo o planejamento de cenários para pandemias emprega
suposições técnicas e estratégias familiares a qualquer um que tenha lido os
notórios manuais de guerra psicológica da CIA para destruir sociedades
indígenas, obliterar a economia tradicional e os laços sociais, por usar o
isolamento imposto e a demolição de economias tradicionais para esmagar
a resistência , para fomentar o caos, a desmoralização, a dependência e o
medo, e para impor uma governação centralizada e autocrática.151

Em particular, os exercícios incorporam técnicas psicopatas obtidas dos
notórios Experimentos de Obediência Milgram. Naqueles exercícios da
década de 1960, o professor de psicologia social de Yale, Dr. Stanley
Milgram, foi capaz de mostrar que os pesquisadores podiam manipular de
forma fórmula cidadãos comuns de todas as esferas da vida para violar sua
própria consciência e cometer atrocidades, desde que uma figura de
autoridade (um médico em um jaleco branco) ordenou-lhes que o fizessem.
Os sujeitos acreditavam que estavam torturando outros voluntários, por
eletrocussão, fora da vista em uma sala adjacente. Enquanto um médico os
instruía a acelerar o suco, os recrutas podiam ouvir os gritos de pesadelo
dos atores fingindo estar sendo eletrocutados e seus pedidos de
misericórdia. Dos quarenta indivíduos de Milgram, cerca de 65 por cento
administraram os choques de 450 volts de passagem total que foram
informados como potencialmente fatais. Milgram descreve seus



experimentos como prova de que obediência à autoridade supera a
moralidade e a consciência:

A autoridade absoluta foi confrontada com os imperativos morais mais
fortes dos súditos contra ferir os outros e, com os ouvidos dos súditos
zumbindo com os gritos das vítimas, a autoridade venceu na maioria das
vezes. A extrema disposição dos adultos de irem para quase qualquer
extensão sob o comando de uma autoridade constitui a principal descoberta
do estudo.152

Em seu livro A Question of Torture: CIA Interrogation, from the Cold War
to the War on Terror, o historiador da Universidade de Wisconsin Alfred W.
McCoy sugere que os experimentos de obediência de Yale foram
financiados pela CIA como parte dos estudos de MKUltra sobre o controle
de humanos comportamento.153 Durante esse tempo, a CIA canalizou
dinheiro por meio de várias agências federais para financiar 185
pesquisadores independentes para realizar estudos de manipulação
comportamental sinistros em universidades da América do Norte.154
Milgram propôs pela primeira vez sua pesquisa de obediência em uma
solicitação de 1960 ao Grupo de Psicologia do Escritório de Pesquisa Naval
(ONR), um canal chave para os experimentos de controle mental
MKULTRA da CIA. O reitor que contratou Milgram mais tarde como
professor na City University of New York era um ex-vice-diretor do ONR.
O mentor de Milgram em Yale foi Irving L. Janis, que escreveu o estudo
seminal da Força Aérea sobre o controle da mente e a hipnose soviética
para a Rand Corporation. As outras conexões de Milgram com o programa
de Guerra Psicológica da CIA são numerosas demais para serem
mencionadas aqui.

Em uma revelação igualmente importante, os experimentos de controle da
mente da CIA identificaram o isolamento social como o protocolo principal
para controlar o comportamento social e individual: “Em 1960, um dos
contratantes mais ativos da agência, Lawrence Hinkle de Cornell,
confirmou a importância do [isolamento social ] . . para o esforço de
controle da mente da CIA. . . à luz da literatura neurológica, a mais
promissora de todas as técnicas conhecidas. ”155

A pesquisa da CIA descobriu que o efeito do isolamento sobre a função
cerebral [em um indivíduo] é muito parecido com o que ocorre se ele é



espancado, passa fome ou é privado de sono.156

O isolamento social afeta o desenvolvimento orgânico do cérebro e do
corpo humano, a duração da vida, a saúde cardiovascular e assim por
diante. O isolamento social dobra o risco de morte em negros enquanto
aumenta o risco de morte prematura em caucasianos em 60-84 por cento,
enquanto outros estudos mostram que é mais seguro fumar quinze cigarros
por dia - ou ser um alcoólatra - do que estar socialmente isolado:

Meta-análise com co-autoria de Julianne Holt-Lunstad, PhD, professora de
psicologia e neurociência na Brigham Young University, [descobriu que] a
falta de conexão social aumenta os riscos à saúde tanto quanto fumar 15
cigarros por dia ou ter transtorno de uso de álcool. [Holt-Lunstad] também
descobriu que o isolamento social é duas vezes mais prejudicial à saúde
física e mental do que a obesidade. . . . “Há evidências robustas de que o
isolamento social aumenta significativamente o risco de mortalidade
prematura, e a magnitude do risco excede a de muitos indicadores
importantes de saúde.”157

A colaboração do NIH com a CIA nessas experiências odiosas de tortura,
obediência e lavagem cerebral acumula mais ignomínia sobre a agência.
Durante a década de 1950, o cientista do NIH, Dr. Maitland Baldwin,
conduziu experimentos de isolamento social em macacos e humanos na
sede do NIH e nos esconderijos da CIA. Os experimentos de MKUltra
usaram dispensáveis - pessoas cujas mortes ou desaparecimentos passariam
despercebidos - incluindo um experimento bastante horrível em que
Baldwin submeteu um soldado a quarenta horas de isolamento, fazendo-o
enlouquecer e chutar a caixa em que Maitland o aprisionou. Maitland, que
disse a seu oficial de caso da “Operação Alcachofra” que isolar indivíduos
por mais de quarenta horas poderia causar “danos irreparáveis” e talvez ser
“terminais”, ainda assim concordou em ir em frente se a agência pudesse
fornecer cobertura e assuntos.158

As várias simulações de planejamento de cenários forneceram um fórum
único para reunir os principais tomadores de decisão e para apresentar, e
então sancionar, com vozes autorizadas, condutas anteriormente indizíveis
que violavam as normas democráticas e éticas. Essa conduta incluiu o
isolamento forçado e a quarentena de populações inteiras, incluindo as
saudáveis; censurando a liberdade de expressão; violação de privacidade



com sistemas de vigilância de rastreamento; atropelar direitos de
propriedade e liberdades religiosas; e obliterando economias tradicionais
por meio de bloqueios de negócios em todo o país, mascaramento forçado,
intervenções médicas coercitivas e outros ataques aos direitos humanos,
direitos civis, constituições e democracias. Com cada nova simulação, a
repetição staccato da mensagem por especialistas de confiança - médicos
em jalecos e coletivos de autoridade como a secretária de Estado Madeleine
Albright, o senador Sam Nunn, o diretor-geral da OMS Gro Harlem
Brundtland e o senador Tom Daschle - reforçou a lição de que a censura, o
isolamento, a militarização da medicina, os controles totalitários e os
mandatos coercitivos de vacinação são a única resposta apropriada às
pandemias. O planejamento de cenários, em outras palavras, é uma técnica
de lavagem cerebral potente para criar e fortalecer ortodoxias
antidemocráticas entre os principais líderes políticos, a imprensa e a
tecnocracia, e preparar a nação para tolerar um golpe de estado contra sua
Constituição sem resistência.
 

Simulação Lockstep 2010

Em 2009, o presidente Obama declarou a biossegurança como a ponta de
lança da política externa dos EUA, distribuindo memorandos a todas as
agências governamentais instruindo-as a integrar a biossegurança em sua
missão. Em 2010, as agências de espionagem dos EUA demonstravam um
interesse crescente nas vacinas como instrumento de política externa. Assim
como a Guerra Fria, e mais tarde, a Guerra ao Terror, havia racionalizado a
presença militar dos EUA em todo o mundo como um baluarte contra
rebeliões nacionalistas de fogo lento supostamente orquestradas por um
monólito comunista, os programas de vacinação poderiam justificar
intervenções em países em desenvolvimento com muitas doenças fardos
como ferramenta de controle social e político. Em 2010, a OMS declarou a
biossegurança como a peça central de sua abordagem para o gerenciamento
de riscos globais.159

Naquele mesmo mês, quando Bill Gates fez seu discurso da Década das
Vacinas na ONU, a biossegurança - a guerra contra os micróbios - já estava
eclipsando a “Guerra ao Terrorismo Islâmico” como o motor preferido do
cartel do estado de segurança. Poucos dias depois, Peter Schwartz escreveu



um relatório de cenário financiado pela Fundação Rockefeller intitulado
“Cenários para o futuro da tecnologia e desenvolvimento internacional”.160
Uma seção chamada Lockstep reforçou a ortodoxia crescente de que a
tirania global rígida era o antídoto para as doenças infecciosas:

Em 2012, a pandemia que o mundo esperava há anos finalmente atingiu. Ao
contrário do H1N1 de 2009, esta nova cepa de influenza - originada de
gansos selvagens - era extremamente virulenta e mortal. Mesmo as nações
mais preparadas para a pandemia foram rapidamente oprimidas quando o
vírus se espalhou pelo mundo, infectando quase 20% da população global e
matando 8 milhões em apenas sete meses. . . .

A pandemia também teve um efeito mortal nas economias: a mobilidade
internacional de pessoas e bens foi interrompida, debilitando setores como o
turismo e quebrando as cadeias de abastecimento globais. Mesmo
localmente, lojas e prédios de escritórios normalmente movimentados
permaneceram vazios por meses, sem funcionários e clientes.

Durante a pandemia, os líderes nacionais em todo o mundo flexionaram sua
autoridade e impuseram regras e restrições herméticas, desde o uso
obrigatório de máscaras até a verificação da temperatura corporal nas
entradas de espaços comuns como estações de trem e supermercados.
Mesmo depois que a pandemia passou, esse controle e supervisão mais
autoritários dos cidadãos e de suas atividades estagnou e até se intensificou.
Para se proteger da propagação de problemas cada vez mais globais - de
pandemias e terrorismo transnacional a crises ambientais e aumento da
pobreza - líderes em todo o mundo assumiram um controle mais firme do
poder.161 (Ênfase adicionada)

O documento assustador de Schwartz prevê que os cidadãos aterrorizados
por germes e propaganda orquestrada abrem mão de seus direitos civis e
constitucionais. A população, prevê Schwartz, não começará a se rebelar
contra a nova tirania e repressões autoritárias por mais de dez anos.

As agências de inteligência deixaram suas impressões digitais em todos
esses exercícios de planejamento de cenários. Schwartz - como OToole,
Larsen, Kadlec, Woolsey e David - é um dos muitos principais promotores
de vacinas como arma como ferramenta de política externa com profundas
conexões com o Aparelho de Inteligência. O currículo de Schwartz narra



vários pontos de contato com agências de espionagem antes e depois de ele
ter criado o cenário “Lockstep”. Em 1972, Schwartz ingressou no Stanford
Research Institute (mais tarde SRI International), um dos primeiros
pioneiros em tecnologia de computador e inteligência artificial. Schwartz
subiu para dirigir o Centro de Meio Ambiente Estratégico do SRI, em um
momento em que o SRI hospedava o notório programa MKUltra da CIA e
pesquisava ativamente a guerra psicológica, incluindo o uso sofisticado de
propaganda, tortura e produtos químicos psiquiátricos para destruir
sociedades e impor controle centralizado. Schwartz deixou o cargo para se
tornar chefe de planejamento de cenários da Royal Dutch / Shell. Em
seguida, ele foi cofundador da Global Business Network (GBN) em 1987
como consultor corporativo especializado em análise de inteligência e em
estratégias de pensamento futuro. A Shell Oil era o cliente de maior receita
da GBN.

No início da década de 1990, Ken McCarthy, que se tornaria um dos
pioneiros nos esforços práticos para comercializar a Internet, conheceu
Schwartz em uma grande reunião de Ação de Graças em um local remoto
na zona rural de Harris, Califórnia. Schwartz se apresentou a McCarthy, um
graduado em antropologia de Princeton, e Schwartz começou a sondar o
interesse de McCarthy em ser recrutado para um contrato com um país da
África Ocidental não identificado que envolvia o enfraquecimento das
estruturas tribais e familiares em nome de um governo federal.
Relembrando o encontro, McCarthy me disse: “Achei a proposta de
Schwartz extremamente perturbadora”. Schwartz considerou os escrúpulos
de McCarthy ingênuos. McCarthy diz: “Isso causou uma impressão
duradoura em mim - tanto que contei a história muitas vezes ao longo dos
anos”.162

O cliente de Schwartz, a Shell Oil, tinha extensas participações em petróleo
na região de Ogoni, na Nigéria. Em 1995, o governo nigeriano executou o
líder ambientalista, escritor e produtor de televisão Ogoni Ken Saro-Wiwa e
oito outros organizadores ambientais com base em acusações de que eles
haviam incitado a violência. A prisão de Saro-Wiwa, o julgamento por um
tribunal militar e a execução subsequente seguiram uma campanha de
assédio contra ele e outros líderes ambientais Ogoni, que começou em 1993
depois que eles repetidamente mobilizaram manifestações pacíficas contra a
Shell, atraindo mais de 300.000 da população total da região de 600.000.



163 A Assembleia Geral das Nações Unidas e a União Europeia
condenaram a execução de Saro-Wiwa e os Estados Unidos chamaram de
volta o seu embaixador na Nigéria.164

Em 1993, Schwartz, junto com Stewart Brand e Nicolas Negroponte, foi
uma das forças motrizes por trás da fundação da Wired Magazine, que se
tornou a câmara de compensação central para a cobertura de notícias do
crescente ecossistema online. A Wired rapidamente ganhou notoriedade
como uma câmara de compensação para conversas de agências de
inteligência. Antes da Wired, a Mondo 2000, a revista de cultura e
tecnologia original da Bay Area, refletia os pontos de vista progressivos e
idealistas de muitos dos inovadores de tecnologia pioneiros. Em contraste, a
Wired, que se apropriou da aparência e comportamento da Mondo 2000 e
de um número considerável de seus funcionários, glorificou celebridades
militares e de agências de inteligência e CEOs corporativos que por acaso
eram clientes do Laboratório MIT de Nicholas Negroponte. A Wired
ganhou proeminência como uma bola de neve no início dos anos 2000, ao
mesmo tempo em que a CIA lançou sua notória firma de investimentos, In-
Q-Tel, para se infiltrar na indústria de tecnologia e colocar o Vale do Silício
em esteróides com termos fáceis e contratos governamentais.165 (A
planejadora de cenários Tara OToole atuou como vice-presidente executiva
da In-Q-Tel.)

Vale lembrar aqui que as agências de defesa e inteligência tiveram uma
ponta de lança na indústria de tecnologia desde o seu nascimento: a
Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, DARPA, criou a
Internet construindo a grade ARPANET em 1969. 166 DARPA é o
investidor anjo e fundo de risco do Pentágono. Além de criar a Internet, a
DARPA desenvolveu GPS, bombardeiros stealth, satélites meteorológicos,
drones sem piloto e o rifle M16. A DARPA foi, talvez, a maior financiadora
da pesquisa de ganho de função, ultrapassando até mesmo o NIH do Dr.
Fauci em alguns anos. Só em 2017, a DARPA lavou pelo menos US $ 6,5
milhões por meio da EcoHealth Alliance de Peter Daszak para financiar
experimentos 167 no laboratório de Wuhan. A DARPA financiou
experimentos adicionais de ganho de função em Fort Detrick e outras
pesquisas de biossegurança no laboratório de Battelle em St. Joseph,
Missouri.168 A partir de 2013, a DARPA também financiou as principais
tecnologias para a vacina Moderna.169



Em 2002, a DARPA desencadeou uma tempestade de fogo entre os
defensores dos direitos humanos da esquerda e da direita ao criar um
sistema abrangente de mineração de dados sob o comando do conselheiro
de segurança nacional do presidente Reagan, almirante John Poindexter.
Protestos públicos forçaram a DARPA a afundar esse projeto, mas os
críticos acusaram a agência de usar a tecnologia para ajudar a lançar o
Facebook.170 Por notável coincidência, a DARPA fechou seu projeto
semelhante ao Facebook LifeLog, um empreendimento que envolvia
empreiteiros do MIT, no mesmo mês - fevereiro de 2004 - em que Mark
Zuckerberg iniciou o Facebook a apenas trinta minutos de caminhada pelo
Charles River em Cambridge, Massachusetts, em o campus da Universidade
de Harvard.

Em 2010, a diretora visionária da DARPA, Dra. Regina Dugan, mudou-se
para o Google como executiva e, em 2016, ela foi transferida para o
concorrente do Google, o Facebook, executando um misterioso projeto
chamado Building 8. 171 Em 2018, ela mudou-se novamente para dirigir o
Wellcome Leap, um projeto de inovação revolucionária em tecnologia de
saúde da Wellcome Trust. Suas peregrinações oferecem outro exemplo das
ligações incestuosas entre Big Tech, Big Pharma e as agências militares e
de inteligência.

De acordo com o veterano oficial da CIA Kevin Shipp, CEOs do Vale do
Silício que aceitaram contratos In-Q-Tel se tornariam alguns dos 4,8
milhões de americanos subsequentemente pressionados a assinar Contratos
Secretos de Estado da CIA, que sujeitam os signatários a sentenças de
prisão de 20 anos e confisco de propriedade e outras represálias draconianas
impostas por tribunais secretos por até mesmo pequenas violações de
disposições arbitrárias - incluindo a admissão de assinar o contrato: “Depois
de assinar o acordo de sigilo, aquele empresário do Vale do Silício é agora
funcionalmente o servo contratado da agência. Isso o une a ele e sua
empresa por toda a vida, e o próprio acordo é confidencial. ”172

O financiamento inicial da Wired veio do fundador do MIT Media Lab,
Nicholas Negroponte, cujo irmão, John Negroponte, foi o primeiro Diretor
de Inteligência Nacional, conhecido por seu apoio aos esquadrões da morte
da América Central. A função central da Wired era eliminar cada partícula
do pensamento progressista dos relatórios sobre o mundo on-line em
desenvolvimento e promover uma visão pró-militar / pró-corporativa / pró-



agência de inteligência na mídia digital e na comunidade de tecnologia, 173
de acordo com McCarthy, que morou e trabalhou em San Francisco na
década de 1990 e organizou a primeira conferência sobre monetização da
web. Quando viu sua primeira cópia da Wired, o Dr. Timothy Leary a
chamou de a resposta da CIA ao Mondo 2000.174

Em 2015, a Wired emergiu como um promotor de uma marca particular de
negação da epidemia de autismo conhecida como “Neurodiversidade”. Ao
normalizar o autismo como “neurodiversidade”, esse movimento busca
diluir os números do autismo, negar a associação da vacina e promover a
visão mais ampla de que todas as vacinas são seguras e que os ferimentos
das vacinas são delírios de malucos. Este “movimento” gerou um exército
de trolls “ativistas” armados para atacar pesquisadores do autismo, grupos
de defesa e até famílias de crianças vacinadas. Steve Silberman, escritor da
Wired desde 2010, publicou o livro Neurotribes em 2015, com grande
aclamação e publicidade altamente orquestrada. Tornou-se o manifesto dos
novos movimentos pelos “direitos do autismo”, que também demonizam a
liberdade médica e os defensores da segurança alimentar. Suas táticas
incluem ataques online e interrupção agressiva de eventos públicos,
incluindo conferências e exibições de filmes.

Wired também é a origem do movimento igualmente sinistro do
transumanismo, que defende a integração entre seres humanos e máquinas.
Os objetivos auxiliares do movimento incluem estender indefinidamente a
expectativa de vida dos principais bilionários do Vale do Silício e “libertar a
humanidade das restrições biológicas” - usando IA, novas terapias como
células-tronco e nanorrobôs, vacinação e chips subdérmicos. Jacques Ellul,
um dos primeiros pioneiros, descreveu a capacidade elegante do
transumanismo de controlar a humanidade de cima para baixo:

Para a sociedade psicocivilizada, a união completa do homem e da máquina
será calculada de acordo com um sistema estrito, a chamada “biocracia”.
Será impossível escapar desse sistema de adaptação, pois ele estará
articulado a tanta compreensão científica do ser humano. O indivíduo não
terá mais necessidade de consciência e virtudes. Seu mobiliário moral e
mental caberá às decisões dos biocratas.175

O transumanismo, em suas várias abordagens doutrinárias, tem acólitos
fervorosos entre as elites do Vale do Silício, incluindo titãs C-suite da



Microsoft, Facebook, Elon Musk da Tesla, Diretor de Engenharia do
Google Raymond Kurtzweil, fundador do PayPal Peter Thiel, titã do satélite
e biotecnologia Martine Rothblatt e Bill Gates. A In-Q-Tel fez do
transumanismo um dos temas persistentes de suas estratégias de
investimento de longo prazo.

Uma celebração do transumanismo, do site da In-Q-Tel.176

Nem todo mundo é fã: Francis Fukuyama chamou o movimento do
transumanismo de a maior ameaça à humanidade.177

Schwartz atuou como consultor no filme de ficção científica de 1998 Deep
Impact e no filme futurista Minority Report de 1992, que segue uma
unidade policial PRÉ-CRIME especial capaz de prender assassinos antes
que cometam seus crimes. A realidade emergente raramente desaponta as
previsões anteriores de Schwartz; em 2020, um denunciante chinês revelou
que o governo chinês implantou amplamente tecnologias de
reconhecimento facial que podem detectar pensamentos culpados contra
grupos minoritários dissidentes. Um artigo de 3 de março de 2021 no
Guardian prevê que as demandas das agências governamentais farão das
tecnologias de detecção remota de emoções uma indústria de US $ 36
bilhões até 2023. 178

As habilidades de augúrio de Schwartz são lendárias. Um de seus primeiros
planos para cenários GBN testou estratégias de uma grande companhia
aérea para sobreviver a uma pandemia de coronavírus. O perfil da TIME
Magazine de 2004 focou no prognóstico infalível de Schwartz: “Muito
raramente perdemos realmente”, disse ele à TIME sobre sua previsão. “Na
maioria das vezes, nosso fracasso é fazer com que as pessoas levem isso a
sério.” O artigo da TIME mencionou uma de suas acrobacias de
adivinhação mais impressionantes: em 2000, como parte de um estudo para
uma comissão do Senado, Schwartz previu “a possibilidade terrível de
terroristas lançarem aviões contra o World Trade Center”.179

Em 2016, como vice-presidente sênior de planejamento estratégico da
Salesforce.com , Schwartz presidiu uma sessão na Cúpula Mundial do
Governo intitulada “Como os governos se preparam para o
impensável”.180 Três mil participantes de 125 países compareceram
naquele ano. Barack Obama fez o discurso principal; Klaus Schwab,

http://salesforce.com/


presidente do Fórum Econômico Mundial e chefe do Banco Mundial,
encarou a crise global como um caminho potencial para a sociedade sem
dinheiro tão cobiçada pelos bancos internacionais: “A moeda digital: é o
caminho do futuro ? ”

Em 2014, Schwartz conduziu uma entrevista nos bastidores com Schwab
em uma conferência da Salesforce sobre “O futuro da governança global”,
181 após um discurso de Hillary Clinton, no qual os dois homens previram
a fusão de novos dispositivos com o cérebro humano, permitindo que as
máquinas controlassem “nossos cérebros, com nossas almas e nossos
corações”. Eles aplaudiram o conceito de biologia como parte da nova
revolução tecnológica e científica e elogiaram a capacidade da Internet de
se integrar em uma interação contínua com a máquina da mente humana,
para controlar o comportamento aberrante e criminoso [ou seja, dissidência]
e para desafiar as identidades sagradas das pessoas. Schwartz descreve uma
evolução acionada por máquina que substituirá a inteligência emocional
com conhecimento e dados. De acordo com Schwab, uma nova inteligência
será distribuída e, claro, acelerará ainda mais o progresso tecnológico: “Se
você combinar, digamos, pesquisa do cérebro com big data, você terá novas
áreas fantásticas com tremenda aplicação [para controlar o
comportamento]”. Schwartz elogia a Salesforce como participante desse
processo.182

Como diretor de futuros da Salesforce, Schwartz atualmente comercializa
uma plataforma de software de “gerenciamento de vacinas” que permite aos
governos rastrear, rastrear, monetizar e impor a conformidade da vacina
entre as populações globais. Um vídeo do outono de 2021 descreve “os
fatores mais recentes que afetam nossa capacidade de sair de múltiplas
crises globais impulsionadas por uma pandemia” e promove o software da
Saleforce como a solução. Schwartz prevê um futuro distópico no qual
cepas mutantes em constante evolução de SARS-CoV-2 conduzem às
curvas da taxa de mortalidade disparadas - e, presumivelmente, aos
crescentes lucros farmacêuticos - tornando a corrida entre as vacinas e um
vírus o conflito que definirá o mundo economia e futuro da civilização.183

O sistema Salesforce é elaborado e fornece aos governos locais a
capacidade de estabelecer um sistema de identificação de credencial. A In-
Q-Tel comercializa uma tecnologia competitiva, B.Next, para rastreamento
e rastreamento, facilitando o gerenciamento da pandemia. “Dada a realidade



da capacidade da maioria dos departamentos de tecnologia da informação
(TI) do governo, nacional, estadual e local, é justo dizer que sem
Salesforce.com , In-Q-Tel e outras empresas como a IBM, o planejamento e
execução de programas de vacinação para toda a população do tipo que o
Dr. Fauci e outros pediram teria sido logisticamente impossível ”, diz
McCarthy.

Dia de treinamento para tirania

Em 2010, a parceria Fauci / Gates estava liderando a agenda de
biossegurança globalista. Bill Gates começou a fazer parceria com
planejadores militares e de inteligência para realizar simulações de
acompanhamento regulares. Cada exercício sucessivo repetia a narrativa do
cenário “Lockstep” de Schwartz para diferentes públicos de corretores de
poder. Esses exercícios serviram como dispositivos para os planejadores
ensaiarem seus esquemas com funcionários importantes e para coordenar as
comunicações e coreografar as ações de diversos centros de governo,
indústria, militares, inteligência, energia e poder financeiro em sua marcha
fechada para substituir a democracia constitucional pela plutocracia
autoritária. A “guerra global” contra doenças infecciosas forneceu a
justificativa para intervenções governamentais e corporativas opressoras. O
arsenal para esta guerra são as baterias intermináveis de vacinas
obrigatórias para combater as doenças transformadas em armas por
experimentos de ganho de função e comercializadas por sofisticada
propaganda governamental / corporativa.

Em fevereiro de 2017, Gates disse na Conferência de Segurança de
Munique - a principal convenção global sobre política de segurança
internacional - que ignoramos o vínculo entre a segurança sanitária e a
segurança internacional por nossa conta e risco. Ele alertou que “uma
pandemia global altamente letal ocorrerá em nossas vidas” por “um
capricho da natureza ou pelas mãos de um terrorista”. O mundo precisa “se
preparar para as epidemias da mesma forma que os militares se preparam
para a guerra”.184

MARS 2017

Em meados de 2017, a Fundação Rockefeller e os planejadores da agência
de inteligência passaram para Bill Gates seu bastão como o principal
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financiador e homem de frente para as simulações de pandemia cada vez
mais regulares da comunidade militar / de inteligência. Em maio, os
ministérios da saúde das vinte nações mais ricas do mundo (G20) se
reuniram pela primeira vez, reunindo-se em Berlim para participar de um
Cenário de Exercícios Conjuntos com uma China imaginada em resposta a
um contágio chamado MARS, de Mountain Associated Respiratory
Virus.185 (Marte também é o deus romano da guerra.) As instituições
governamentais alemãs colaboraram para produzir a simulação com a
Fundação Gates, a Fundação Rockefeller, o Banco Mundial, a OMS e a
Instituição Robert Koch (RKI). Os ministros vieram dos Estados Unidos,
Rússia, Índia, China, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Canadá, Argentina,
Brasil, Coréia, México, Arábia Saudita, Indonésia, África do Sul, Turquia e
União Europeia.

Os dois moderadores dos exercícios também trabalharam em estreita
colaboração com a Fundação Gates; David Heymann atuou
simultaneamente como presidente do Centro de Segurança de Saúde Global
do Reino Unido e como epidemiologista da London School of Hygiene and
Tropical Medicine, financiada por Gates. Heymann também tem assento
com o CEO da Moderna, Stéphane Bancel, no Conselho da Fundação
Mérieux nos EUA. BioMérieux é a empresa francesa que construiu o
laboratório de Wuhan.186 Ao longo da pandemia COVID-19, Heymann
presidiu o Grupo de Aconselhamento Técnico Científico da OMS para
Riscos Infecciosos. O outro moderador da simulação de 2017 foi a
Professora Ilona Kickbusch, membro do Conselho de Monitoramento de
Preparação Global de Gates.

Durante dois dias, os funcionários do ministério da saúde global e outros
países convidados e representantes internacionais testemunharam uma linha
do tempo do desenrolar da pandemia, conhecida como MARS, um novo
vírus respiratório, espalhado de mercados movimentados em uma região
montanhosa da fronteira de um país sem nome, mas semelhante à China -
para nações ao redor do globo. Apenas as repressões draconianas dos
governos vizinhos e dos heróicos tecnocratas da OMS, orquestrando uma
resposta global centralizada e fortemente coreografada, salvam a
humanidade de um apocalipse caótico distópico.

Em um documentário de uma hora de duração sobre o evento, o jornalista
alemão Paul Shreyer mostra os ministros da saúde estudando atentamente



os exercícios de simulação: “Quando olhamos para aquela imagem”, diz
Shreyer, “podemos compreender um pouco melhor por que na crise de hoje,
todos ou pelo menos a maioria dos países está procedendo de forma muito
coordenada, e por que em todos os países, mais ou menos o mesmo é
encenado. . . . Eles receberam as mesmas receitas gerais e instruções de
procedimento que agora estão sendo realizadas de forma sincronizada. ”187

SPARS 2017

Cinco meses depois, em outubro de 2017, Gates convocou mais uma
pandemia de mesa no Johns Hopkins Center for Health Security, o centro de
comando global de biossegurança. A fundação de Gates, junto com o
NIAID e o NIH, são os principais financiadores da Escola de Saúde Pública
Johns Hopkins Bloomberg.188 “SPARS 2017” registrou uma pandemia de
coronavírus imaginária que, supostamente, duraria de 2025 a 2028. O
exercício acabou sendo um preditor assustadoramente preciso da pandemia
COVID-19 exatamente três anos depois.

O grupo de trabalho de Gates, que encenou o exercício, era uma coleção de
personagens com profundas conexões com agências de inteligência e NIH.
Entre eles estavam Luciana Borio, vice-presidente do In-Q-Tel da CIA; e
Joseph Buccina, diretor de Intelligence Community Support e B.Next
Operations da In-Q-Tel. Antes de ingressar na B.Next, Buccina foi gerente
de programa do portfólio de biotecnologia da In-Q-Tel, que trabalha com
startups de tecnologia especializadas em produtos aprimorados para as
comunidades de inteligência e defesa. Matthew Shearer, analista sênior do
Johns Hopkins Center for Health Security e editor associado da revista
Health Security revisada por pares, descobriria os primeiros casos de
coronavírus nos Estados Unidos em Seattle em fevereiro de 2020. 189
Walter Orenstein, MD, é um ex-cirurgião geral que administrou os esforços
fraudulentos do CDC para suprimir a ciência que liga o autismo às vacinas,
de 1999 a 2004. Ele deixou o HHS para servir como Diretor Adjunto para
Programas de Imunização na Fundação Bill & Melinda Gates e conselheiro
da OMS. Outro membro do grupo de trabalho foi o desenvolvedor da
vacina, Dr. Gregory Poland, que o National Institutes of Health tem
financiado continuamente desde 1991. 190

Com base na simulação de antraz do Pentágono (1999) e na agência de
inteligência “Dark Winter” (2001), Atlantic Storm (2003, 2005), Global



Mercury (2003), Schwartzs “Lockstep” Scenario Document (2010) e
MARS (2017) , o cenário SPARS financiado por Gates gerou um ataque
bioterrorista que precipitou uma epidemia global de coronavírus que durou
de 2025 a 2028, culminando na vacinação em massa coercitiva da
população global. E, como Gates havia prometido, os preparativos eram
análogos a preparação para a guerra.191

Sob o codinome “SPARS Pandemic”, Gates presidiu uma sinistra escola de
verão para globalistas, fantasmas e tecnocratas em Baltimore. Os
palestrantes representaram estratégias para cooptar as instituições políticas
mais influentes do mundo, subvertendo a governança democrática e se
posicionando como governantes não eleitos do regime autoritário
emergente. Eles praticavam técnicas para controlar impiedosamente a
dissidência, expressão e movimento, e degradar os direitos civis, a
autonomia e a soberania. A simulação de Gates se concentrou em implantar
o séquito psicológico usual de propaganda, vigilância, censura, isolamento
e controle político e social para controlar a pandemia. O resumo oficial de
89 páginas é um milagre da leitura da sorte - uma previsão mensalmente
precisa da pandemia COVID-19 de 2020 conforme ela realmente se
desenrolou.192 Visto de outra forma, quando eclodiu cinco anos depois, o
contágio de 2020 COVID-19 seguiu fielmente o projeto SPARS.
Praticamente a única coisa que Gates e seus planejadores erraram foi o ano.

A simulação de Gates instrui as autoridades de saúde pública e outros
colaboradores do cartel global de vacinas exatamente o que esperar e como
se comportar durante a próxima praga. Lendo as 89 páginas, é difícil não
interpretar este documento incrivelmente presciente como um exercício de
planejamento, sinalização e treinamento para substituir a democracia por
um novo regime de tirania médica global militarizada. O cenário direciona
os participantes a implantar narrativas de propaganda movidas pelo medo
para induzir psicose em massa e direcionar o público à obediência
inquestionável à ordem social e econômica emergente.

De acordo com a narrativa do cenário, um coronavírus denominado
“SPARS” se inflama nos Estados Unidos em janeiro de 2025 (a pandemia
de COVID-19 começou em janeiro de 2020). Enquanto a OMS declara uma
emergência global, o governo federal contrata uma empresa fictícia que se
parece com a Moderna. Consistente com a aparente preferência de Gates
por cognomens diabólicos, a empresa é apelidada de “CynBio” (Sin-Bio)



para desenvolver uma vacina inovadora usando uma nova tecnologia “plug-
and-play”. No cenário, e agora na vida real, as autoridades de saúde federais
invocam a Lei PREP para fornecer proteção contra responsabilidade dos
fabricantes de vacinas.193

Outra empresa neste cenário recebe uma Autorização de Uso de
Emergência para um antiviral semelhante ao remdesivir denominado
Kalocivir, que as autoridades federais avaliaram anteriormente como
terapêutico para SARS e MERS.194

Este item parece prever a promoção agressiva do Dr. Fauci e Bill Gates de
um medicamento para o ebola falhado, o remdesivir, durante a pandemia
como “padrão de tratamento” para COVID-19. O Dr. Fauci ajudou a
desenvolver o medicamento, e Gates tem uma participação acionária
substancial em seu fabricante, Gilead. Os dois homens promoveram o
remdesivir durante as primeiras pandemias de Ebola e Zika, apesar de sua
impressionante inadequação como remédio para essas doenças. A promoção
do remdesivir e a supressão orquestrada de Gates / Fauci de ivermectina e
hidroxicloroquina coletivamente - como veremos - causaram centenas de
milhares de mortes apenas nos Estados Unidos.

De acordo com o cenário, no final de janeiro, o SPARS se espalhou para
todos os estados e quarenta e dois países. Em velocidade recorde, uma
coalizão de engenhosos funcionários do governo corporativo e heróico
produziu milagrosamente uma nova vacina, “Corovax”, bem a tempo para o
lançamento da Autorização de Uso de Emergência em julho de 2026.

Essa maravilha médica encontra resistência de vários grupos incômodos,
que reclamam que as empresas não testaram o jab adequadamente. Entre
esses ingratos estão afro-americanos, entusiastas da medicina alternativa e
membros de um movimento antivacinação em rápido crescimento que
sofrem com dores de barriga nas redes sociais. Mas os líderes do governo e
da indústria descritos nessas 89 páginas têm planos de silenciar e censurar
esses elementos perigosos e esmagar toda a resistência.195

A equipe SPARS responde com uma enxurrada de propaganda para afogar a
dúvida com o plugola da vacina, envergonhar o público dos hesitantes da
vacina e apelos patrióticos.



Enquanto aliados no governo e na mídia aumentam a aceitação pública com
propaganda, impõem censura e amordaçam a dissidência, os asseclas de
Gates recrutam interlocutores de confiança, comunidade familiar e líderes
médicos, para apaziguar o público de que o experimental, não aprovado,
testado apressadamente, responsabilidade zero a vacina é “segura e eficaz”.
O “interlocutor” mais eficaz é o Dr. Paul Farmer, conceituado antropólogo
médico de Harvard e cofundador da Partners in Health, que fornece
atendimento médico a regiões empobrecidas em todo o mundo. O relatório
de simulação afirma: “Paul Farmer, o renomado especialista em saúde
global. . . elogiou a segurança e eficácia do Corovax e destacou os perigos
do SPARS. Seu único pesar, disse ele, é que a vacina ainda não pôde ser
disponibilizada para todos no planeta ”.196 (O fazendeiro da vida real lista
Gates como o principal parceiro de financiamento de sua organização.)

Na primavera de 2026, com o lançamento da vacina dos EUA em pleno
andamento, as reservas públicas sobre a vacina estão se multiplicando. O
projeto do cenário prevê ondas de lesões graves de vacinas neurológicas
que logo aparecerão entre crianças e adultos. O CDC está enfrentando o
crescente ceticismo em relação às suas previsões exageradas de letalidade
do coronavírus; o número oficial de fatalidade indica que a mortalidade por
coronavírus é comparável à da gripe sazonal:

Em maio de 2026, o interesse público em SPARS começou a diminuir. No
final de abril, o CDC publicou uma estimativa atualizada da taxa de
letalidade, sugerindo que o SPARS foi fatal em apenas 0,6 por cento dos
casos nos Estados Unidos.197 (Observação: a taxa de mortalidade de casos
de COVID-19 em 2020 foi de apenas 0,26 por cento de acordo com o
CDC).

Os organizadores do SPARS alertam que a queda nas taxas de mortalidade
vai despertar “o sentimento público, amplamente expresso nas redes sociais,
de que o SPARS não era tão perigoso quanto se pensava inicialmente”. Essa
queda perigosa no medo popular coloca em risco o empreendimento da
vacina.

A equipe SPARS recorre à pornografia pandêmica - contagens de mortes e
casos constantemente repetidas - para amplificar o decibel de pânico e
garantir o sucesso de seu programa de inoculação em massa. Para superar a
perigosa complacência do público, o CDC e o FDA, em conjunto com



outras agências governamentais e seus especialistas em mídia social,
começam a desenvolver uma nova campanha de propaganda de saúde
pública:

criar um conjunto básico de mensagens que poderiam ser compartilhadas
por todas as agências de saúde pública e governamentais nos próximos
meses, período durante o qual a vacina SPARS poderia ser introduzida.198

Em uma seção intitulada Alimento para o pensamento, o cenário desafia os
participantes a desenvolverem suas próprias estratégias para incapacitar o
bom senso, a fim de obter uma ampla cobertura vacinal:

Como as autoridades federais de saúde podem evitar que as pessoas vejam
uma vacina SPARS acelerada em desenvolvimento e processo de teste
como algo “apressado” e inerentemente defeituoso. . . . Como as
autoridades federais de saúde podem responder aos críticos que propõem
que a proteção da responsabilidade dos fabricantes de vacinas SPARS põe
em risco a liberdade individual e o bem-estar? . . . Quais são as
consequências potenciais das autoridades de saúde tranquilizarem o público
sobre os riscos potenciais de uma nova vacina SPARS quando os efeitos de
longo prazo ainda não são conhecidos?199

Mesmo uma leitura casual do documento de planejamento da Fundação
deixa claro que a preparação de Gates tem pouco a ver com saúde pública e
tudo a ver com a limitação da liberdade e o marketing agressivo de vacinas.

Os planejadores dizem ao seu público-alvo - provedores de saúde pública e
comunicadores de pandemia - que as preocupações do público com as
reações preocupantes e os efeitos colaterais da vacina podem ser abafadas
inundando as ondas de rádio com boas notícias sobre os sucessos das
vacinas: O papel desanimador da grande mídia nesses exercícios é difundir
propaganda, impor censura e fabricar consentimento para políticas
opressivas. Em suas projeções, os planejadores sociais projetam confiança
absoluta de que a mídia de notícias e as empresas de mídia social irão
cooperar totalmente com este golpe de estado. Os planejadores da
simulação prescientemente assumem sua capacidade de minar o Quarto
Estado em seu papel de campeão gladiador da liberdade de expressão e da
democracia, e sua capacidade de subverter a mídia social, que antes
prometia democratizar o fluxo de informações. Acontece que tanto os titãs



da mídia convencional quanto da mídia social estão predispostos a servir às
elites globalistas. Gates e seus comparsas intuíram de alguma forma que
essas instituições moldariam a cobertura noticiosa de modo a fabricar
obediência com vacinação obrigatória e o desmembramento da
Constituição:

Nos meses seguintes. . . a OMS começou a desenvolver um programa
internacional de vacinas aprimorado com base no apoio financeiro ampliado
dos Estados Unidos e de outros países. Conforme o tempo passou e mais
pessoas nos Estados Unidos foram vacinadas, alegações de efeitos
colaterais adversos começaram a surgir. . . . Dada a reação positiva à
resposta do governo federal e o fato de que a maioria dos cidadãos
americanos que desejam ser vacinados já havia sido imunizada, a
publicidade negativa em torno das reações adversas teve pouco efeito nas
taxas de vacinação em todo o país.200

Gates e sua equipe garantem aos planejadores da pandemia que evitarão
facilmente a culpabilidade pela onda de lesões neurológicas de longo prazo
que causam com suas vacinas experimentais:

Embora o governo federal pareça ter tratado de forma adequada as
preocupações em torno dos efeitos colaterais agudos do Corovax, os efeitos
crônicos de longo prazo da vacina ainda eram amplamente desconhecidos.
Perto do final de 2027, relatórios de novos sintomas neurológicos
começaram a surgir. Depois de não apresentar efeitos colaterais adversos
por quase um ano, vários destinatários da vacina lentamente começaram a
sentir sintomas como visão embaçada, dores de cabeça e dormência nas
extremidades. Devido ao pequeno número desses casos, o significado de
sua associação com Corovax nunca foi determinado.201

De acordo com os organizadores, o objetivo da simulação de Gates era
preparar “comunicadores de saúde pública” com um manual estratégico
passo a passo para a próxima pandemia. Dezoito meses após o início da
pandemia COVID-19, é difícil ler o documento de planejamento detalhado
de Gates para 2018 sem sentir que estamos todos sendo enganados.

Colocando canos para o totalitarismo

Após o sucesso da simulação SPARS, Gates projetou um tom
progressivamente mais sombrio e marcial e intensificou suas declarações



sobre a necessidade de coerção autoritária para assegurar a conformidade
com a vacinação contra a pandemia iminente.

Em 18 de abril de 2018, Gates fez um discurso na Cúpula da Malária em
Londres, alertando que uma nova doença mortal poderia surgir dentro de
uma década, pegando o mundo “de surpresa”, se espalhando globalmente e
matando dezenas de milhões. Insinuando a necessidade de maior
coordenação entre as autoridades de saúde e militares, Gates reiterou: “O
mundo precisa se preparar para pandemias da mesma forma séria como se
prepara para a guerra”.202 As simulações de Gates invocam o conceito de
“guerra total”, ou seja, a mobilização de populações inteiras, o sacrifício
das economias globais e a obliteração das instituições democráticas e dos
direitos civis.

Apreciando os desafios de impor controles tirânicos em uma democracia,
Gates concentrava cada vez mais seus esforços em alistar aliados
importantes na Big Tech e nas forças armadas.

Em 27 de abril, Gates disse ao Washington Post que havia alertado o
presidente Trump sobre “o risco crescente de um ataque de
bioterrorismo”.203 Enfatizando seus contatos frequentes com o presidente e
conselheiros militares, ele revelou publicamente ter reuniões regulares com
HR McMaster, ex-conselheiro de segurança nacional de Trump.

Gates estava construindo pontes simultaneamente com magnatas da mídia
social, incluindo Jeff Bezos da Amazon, de cujo apoio ele precisaria para
seu plano mestre. Como todas as travessuras totalitárias, a manobra de
Gates exigiria a queima de alguns livros, e Bezos estaria lá para agradar. A
partir de março de 2020, a Amazon iria proibir ou estrangular totalmente a
entrega de categorias inteiras de livros e vídeos que questionassem as
ortodoxias oficiais - incluindo a base científica para o bloqueio que
multiplicaria a riqueza de Bezos em dezenas de bilhões. Na melhor tradição
da Operação Mockingbird, o Washington Post de Bezos também contribuiu,
incluindo um tratado de propaganda estridente, mas adorado, com o título
Bill Gates pede aos EUA para liderar a luta contra uma pandemia que pode
matar 33 milhões. Naquele mês, Gates anunciou um Grande Desafio de US
$ 12 milhões, em parceria com a família do cofundador do Google, Larry
Page, para acelerar o desenvolvimento de uma vacina universal contra a
gripe.204 A empresa controladora do Google, a Alphabet, já estava



investindo pesadamente em start-ups de fabricação de vacinas e havia
assinado uma parceria de US $ 76 milhões com a GlaxoSmithKline.
Aparentemente antecipando grandes retornos para a Big Tech com o
bloqueio que iria orquestrar, Gates estava, àquela altura, entre os maiores
acionistas da Amazon, Google, Facebook e, é claro, da Microsoft.

No dia seguinte à publicação da história do Post, um membro do conselho
da EcoHealth Alliance enviou um e-mail ao zoólogo e especialista em
armas biológicas Peter Daszak: “Alguma conexão com Bill Gates que
poderíamos [re] -ativar, dado este alinhamento perfeito na missão?”

Daszak respondeu: “re: gates e google — temos boas conexões em ambas
as organizações. . . ” Definitivamente entraremos em contato com eles
novamente. . . . Desde o surto de Ebola, [G] ates [fundação] agora estão se
preparando cada vez mais para uma pandemia ”.205

Daszak, naquela conjuntura, estava agindo como um canal através do qual
Tony Fauci, Robert Kadlec, o Pentágono (DARPA) e a USAID -
anteriormente um disfarce da CIA e hoje reportando ao Conselho de
Segurança Nacional - estavam lavando verbas para financiar ganhos de
experimentos funcionais, inclusive no Wuhan Institute of Virology
Biosafety Lab. Em 2018, o governo francês avisou aos funcionários do
governo dos Estados Unidos que o laboratório de Wuhan, que os franceses
ajudaram a construir, tinha manutenção precária e pessoal e segurança
inadequados. Por exemplo, a construtora francesa bioMérieux, que
construiu o laboratório, negligenciou a conclusão adequada do sistema de
fluxo de ar negativo - uma peça crítica da infraestrutura para evitar a fuga
de vírus deliberadamente aprimorados para criar pandemias. O Dr. Fauci
ignorou o aviso.

Quando, em maio de 2021, enviei um e-mail ao ex-CEO da bioMérieux
(2007-2011), Stéphane Bancel, para perguntar se ele sabia que sua empresa
havia violado o contrato de fornecimento de um sistema funcional, ele não
respondeu. Naquela época, Bancel era CEO da Moderna e parceiro de Bill
Gates e Tony Fauci, operando uma empresa que seria a principal
beneficiária do vazamento de laboratório, rapidamente tornando a
participação de 9 por cento do Bancel em mais de US $ 1 bilhão e
contando. Em março de 2019, oito meses antes do COVID-19 começar a
circular, o Bancel havia reaplicado o pedido de patente para uma tecnologia



de mRNA para a nova vacina da Moderna. O escritório de patentes dos
EUA já havia rejeitado seu pedido. Mas desta vez ele abordou o escritório
de patentes com especial urgência, expressando “uma preocupação com o
ressurgimento ou uma liberação deliberada do coronavírus SARS”.206 , 207
, 208 , 209 , 210

Entre as simulações do Germ Game, Gates continuou sua turnê
barnstorming, preparando o pânico em massa e o governo autoritário. Na
palestra anual Shattuck em 27 de abril de 2018, em Boston, ele alertou:
“Não podemos prever quando, mas devido ao surgimento contínuo de
novos patógenos, o risco crescente de um ataque bioterrorista e o quão
conectado nosso mundo está pelo ar viagens, há uma probabilidade
significativa de uma grande e letal pandemia moderna ocorrer em nossas
vidas. ” As armas biológicas de destruição em massa, advertiu ele, se
tornaram mais fáceis de criar no laboratório. Gates acrescentou que
“estamos apoiando os esforços de outros, incluindo o Instituto Nacional de
Alergia e Doenças Infecciosas, cuja vacina candidata [presumivelmente
Moderna] deve avançar para testes de segurança em humanos em cerca de
um ano”.211

Clade X 2018

Então, em 15 de maio de 2018, dentro do salão de baile escuro do Mandarin
Oriental Hotel de Washington, uma música militar pressagiosa introduziu
outro exercício de preparação para a pandemia / guerra biológica
organizado pelo Johns Hopkins Center for Health Security (antigo Hopkins
Population Center, que Gates e NIH fundo). O evento que durou um dia,
apelidado de Clade X, “simula [d] a resposta a um patógeno fictício da
bioengenharia para o qual não há vacina”.212 Na esperança de reduzir a
população mundial, um culto de elite lançou seu bug geneticamente
modificado em um laboratório de Zurique. A doença se espalha primeiro
para a Alemanha e a Venezuela e depois para os Estados Unidos, matando
100 milhões de pessoas globalmente enquanto os sistemas de saúde
entraram em colapso, o pânico se espalhou, o mercado de ações dos EUA
quebrou.213

A simulação incluiu “uma série de reuniões convocadas pelo Conselho de
Segurança Nacional de dez líderes do governo dos EUA, representadas por
indivíduos proeminentes nas áreas de segurança nacional ou resposta a



epidemias”.214 O exercício enfatizou a necessidade de respostas
militarizadas à pandemia e explorou estratégias para controlar a mídia e as
redes sociais. Foi um exercício de treinamento para preparar funcionários
políticos, burocráticos, militares e de inteligência para apoiar o golpe de
Estado contra a democracia americana e a Constituição dos Estados Unidos.
Participaram um gabinete de cozinha de ex-líderes do FDA e do CDC, bem
como um ex-conselheiro geral da CIA. Jogando-se eles próprios estavam o
ex-líder da maioria no Senado Tom Daschle e a congressista de Indianápolis
Susan Brooks. Daschle, um ex-oficial da Inteligência do Exército que
estava entre os alvos das cartas com antraz em 2001, tornou-se um lobista
da indústria farmacêutica em 2018. Susan Brooks, a chamada “Membro da
Eli Lilly”, fundou o Congressional Biodefense Caucus. Ela também
apresentou um projeto de lei bem-sucedido em 2015 - o Social Media
Working Group Act de 2014 - para estabelecer um Social Media Bureau
dentro do Departamento de Segurança Interna para facilitar a censura das
redes sociais durante emergências nacionais. Outro de seus projetos de lei
em 2015 buscava agilizar a implementação de programas de vacinação
coercitiva pelo governo federal durante pandemias.

O Clade X foi transmitido ao vivo no Facebook para cerca de 150
convidados, incluindo representantes cuidadosamente selecionados dos
principais meios de comunicação. A simulação deixou sua imprensa
aduladora tremendo de medo. “Esta pandemia simulada matou 150 milhões
de pessoas. Da próxima vez, pode não ser um exercício ”, foi a manchete do
Washington Post de Jeff Bezos.215 O New York Post garantiu aos leitores
que “o mundo está completamente despreparado para a próxima
pandemia”.216 , 217

Como resumiu o repórter do Post:

A simulação misturou detalhes de desastres passados com elementos
fictícios para forçar funcionários do governo e especialistas a tomar os tipos
de decisões-chave que poderiam enfrentar em uma pandemia real. Foi um
dia tenso. O exercício foi inspirado em parte pela conturbada resposta à
epidemia de Ebola de 2014. Ao contrário do Ebola, “que se espalha por
contato direto e fluidos corporais”, este último “era um vírus respiratório
semelhante à gripe, que se propagava com muito mais facilidade de pessoa
para pessoa por meio de tosse e espirros. . . ”



No exercício, as escolas fecharam, a demanda por máscaras cirúrgicas e
respiradores excedeu em muito a oferta e os hospitais nos Estados Unidos
foram rapidamente sobrecarregados ”. Entre as “questões difíceis”: “Uma
proibição de entrada em voos de outros países?” “Quem deve tomar as
vacinas primeiro?”218

É digno de nota que nenhuma das simulações de Hopkins contempla a
eficácia de medicamentos reaproveitados para mitigar ou encerrar a
pandemia. E nenhum deles permite um exame de consciência sobre a
abolição dos direitos constitucionais e a destruição em massa dos sistemas
político e judicial da América em favor de uma junta médica e militar
tirânica. Nenhum deles reconhece que não há exceção de pandemia na
Constituição dos Estados Unidos. Em vez disso, eles estavam ocupados
demais jogando a guerra em um motim de alto nível contra a democracia
americana.

Todas as histórias de simulação de Hopkins terminam com as mesmas
afirmações: a conveniência da resposta militarizada do estado policial e a
extrema necessidade de vacinas de mRNA amplamente disponíveis, nas
quais Gates e Fauci já haviam investido bilhões de dólares: “Os jogadores
enfatizaram a necessidade de os Estados Unidos vá de inseto a droga mais
rápido ”.219

E cada simulação destacou a chamada “necessidade” de colocar em
quarentena e isolar as críticas saudáveis da censura às vacinas Gates / Fauci
e coagir a população a receber vacinas apressadas para distribuição, tudo
em oposição à lógica, bom senso e saúde pública anterior práticas.

O diretor do Hopkins Center, Tom Inglesby, explicou que o objetivo
imediato do evento era “fornecer aprendizagem experiencial” para novos
tomadores de decisão na Administração Trump.220 Claro, a imprensa
incorporada ao evento elogiou Gates como o herói do dia - o bilionário
beneficente cujo gênio, sozinho, nos salvaria do contágio assassino.

Um artigo adulador da New Yorker, As lições aterrorizantes de uma
simulação de pandemia, abraçou vertiginosamente as imagens de uma
nação em guerra com Gates como o general em cima de seu corcel branco
reluzente: O filantropo-chefe Bill Gates baseou-se em modelos
desenvolvidos pelo [Financiado por Gates] Institute for Disease Modeling



[IMHE], um empreendimento fundado por seu ex-colega da Microsoft
Nathan Myhrvold, para alertar que, em nosso atual estado de prontidão,
cerca de 33 milhões de pessoas morreriam nos primeiros seis meses de um
pandemia global semelhante à gripe de 1918 ”.221 (Gates enviaria seus
asseclas IMHE em janeiro de 2020 para exagerar grotescamente as
mortalidades previstas COVID-19 - 22 milhões de mortos em 12 meses -
para justificar o bloqueio draconiano de Tony Fauci.)

Onde o vírus simulado se originou? Nesse cenário, “alguém modificou
geneticamente um vírus da parainfluenza em grande parte inofensivo para
matar”, contou a MIT Technology Review. “O culpado fictício é A Brighter
Dawn, um grupo sombrio que promove a filosofia de que menos pessoas -
muito menos - seria uma coisa boa para o planeta Terra.” O especialista em
pandemia da Johns Hopkins, Eric Toner, criou o cenário após realizar “uma
pesquisa meticulosa para descobrir uma ameaça plausível usando virologia
real e modelos epidemiológicos. O resultado foi tão realista que os
organizadores optaram por não apresentar muitos detalhes. ”222

Um objetivo estratégico claro para Gates e Fauci era a repetição da
mensagem de que uma pandemia global era inevitável, que apenas vacinas
obrigatórias poderiam evitar catástrofes e que seria necessária a obliteração
dos direitos civis. O mais surpreendente foi sua capacidade de mobilizar a
obrigatória mídia global para engolir e promover sem crítica essas
proposições em completa contradição com toda a ciência e história
anteriormente aceitas.

Naquele mesmo mês, o NewsHour da PBS - antes reverenciado como o
mais incorruptível de todos os meios de comunicação da televisão dos
Estados Unidos - publicou um artigo de adoração sobre o Dr. Fauci com
destaque, divulgando a necessidade de uma vacina universal contra a gripe
em um relatório de duas partes sobre “Por que outra pandemia de gripe é
provavelmente é apenas uma questão de quando. ”

A PBS cortou para um tour pelo Centro de Pesquisa de Vacinas da Fauci
com o Dr. Barney Graham, co-inventor da vacina de mRNA da Moderna.
No próximo segmento, o repórter da PBS perguntou ao Dr. Fauci sobre
“uma injeção para proteger contra todas as cepas conhecidas e
desconhecidas do vírus [gripe]”. O Dr. Fauci respondeu: “Vários anos atrás,
eu não teria sido capaz de dar a vocês nem mesmo uma estimativa de



quando isso aconteceria, porque a ciência não estava nos dando as pistas de
que poderíamos realmente fazer isso. Agora, com essas técnicas requintadas
de design de vacinas com base na estrutura, acho que estamos à distância de
tiro ”.223 O Dr. Fauci continuou: “Precisamos ser capazes de ter algo que,
quando um novo vírus pandêmico surgir, já tenhamos algo na prateleira
para fazer algo a respeito, algo que você pudesse fazer e que pudesse ser
usado para que, quando você o armazena, é realmente um estoque ”.224

O programa foi funcionalmente um infomercial para as vacinas Moderna e
mRNA. A PBS não mencionou que o NIAID do Dr. Fauci injetou fundos
maciços na vacina da Moderna ou que o NIAID reivindicou direitos de
patente e lucraria muito com sua aprovação. A PBS também não
reconheceu que a Fundação Bill & Melinda Gates já havia dado milhões de
dólares à PBS NewsHour, 225 ou que, até 2019, Gates também havia
apostado milhões na vacina de mRNA da Moderna. Gates possui uma
participação acionária substancial na empresa.

Em setembro de 2019, o John Hopkins Center for Health Security,
financiado por Gates, deu continuidade ao evento do Clade X com a
publicação de um relatório de oitenta e quatro páginas, “Preparedness for A
High-Impact Respiratory Pathogen Epidemic”. O relatório enfocou o único
ponto final que parecia realmente preocupar Gates - o projeto de vacina de
mRNA Gates / Fauci. Se houvesse alguma dúvida de que promover a
vacina de mRNA era todo o propósito do exercício, o white paper
esclareceu isso. O resumo do Clade X pediu que a principal prioridade de
todos os atores do governo, da mídia e da biossegurança seja a unidade
coordenada para:

P&D voltado para o rápido desenvolvimento de vacinas para novas
ameaças e aumento de produção distribuída. . . . As vacinas baseadas em
ácido nucléico (RNA e DNA) são amplamente vistas como vias de
desenvolvimento de vacinas altamente promissoras e potencialmente
rápidas, embora ainda não tenham surgido com produtos licenciados.226

Tanto Gates quanto Fauci já haviam investido enormes recursos financeiros
nessa tecnologia. Diante disso, as simulações podem ser interpretadas como
exercícios de marketing e relações públicas destinados a recrutar e treinar
funcionários políticos, militares, da mídia e da saúde pública para fazer



avançar seus empreendimentos usando censura, propaganda e violência
patrocinada pelo Estado, se necessário.

O relatório concluiu com um aviso revelador sobre biossegurança,
“particularmente para países que estão financiando pesquisas com potencial
de resultar em acidentes com patógenos que podem iniciar pandemias
respiratórias de alto impacto”.227 O relatório advertiu que a possibilidade
de liberação deliberada “poderia aumentar substancialmente as
consequências extraordinárias que se seguiriam a um evento pandêmico de
ocorrência natural com o mesmo agente.228 Estratégias de vacinação em
massa devem ser desenvolvidas e implementadas para aumentar o acesso
imediato. ”229

Simplificando, por meio deste relatório patrocinado, Gates está dizendo que
precisamos de uma estratégia de vacinação em massa rápida para antecipar
a liberação acidental ou deliberada do tipo de patógenos avançados que seu
parceiro de trabalho, Dr. Fauci, estava financiando o desenvolvimento de
Wuhan, sob o pretexto de pesquisa de vacinas.

Embora a simulação de Gates tenha destacado a necessidade de máscaras e
respiradores, Gates, Dr. Fauci e Kadlec ignoraram o armazenamento desses
itens, e o mesmo para quaisquer medicamentos antivirais que pudessem
tratar pessoas doentes.230 Em vez disso, eles estavam focados em vacinas
de última geração, na administração compulsória para populações saudáveis
não infectadas, na censura e outros dispositivos coercitivos, na construção e
controle de agências globais de saúde e em tecnologias de vigilância.

Quadro de Monitoramento de Preparação Global

Mais tarde, em maio de 2018 - com o aval da OMS e do Grupo Banco
Mundial - Gates criou uma espécie de comitê permanente denominado
Conselho de Monitoramento da Preparação Global (GPMB), incluindo
alguns dos mais poderosos chefes da saúde pública global, para
institucionalizar as lições derivado de todos esses exercícios de
planejamento de cenário.231 O comitê global serviria como o coletivo
autorizado na vida real para impor regras durante a pandemia que se
aproximava. O objetivo deste órgão de monitoramento e responsabilidade
chamado independente era validar a imposição de controles do estado
policial por líderes políticos e tecnocratas globais e locais, endossando seus



esforços para tomar o tipo de ações duras que a simulação de Gates
modelou: subjugar a resistência, censurar impiedosamente dissidência,
isolando as economias saudáveis em colapso e obrigando a vacinação
durante uma crise de saúde mundial projetada. O conselho do GPMB inclui
um panteão de tecnocratas cujo poder global cumulativo de ditar a política
de saúde global é virtualmente irresistível: Anthony Fauci; Sir Jeremy
Farrar da Wellcome Trust; Cristo Elias do BMGF; O diretor do CDC da
China, George Gao; A ministra da saúde russa, Veronika Skvortsova; O
diretor de saúde da OMS, Michael Ryan; seu ex-diretor, Gro Harlem
Brundtland; sua ex-diretora de programação, Ilona Kickbusch; e Henrietta
Holsman Fore, do UNICEF, ex-diretora da USAID, que costumava ser uma
fachada confiável da CIA.

Em junho de 2019, cerca de vinte semanas antes do início da pandemia
COVID, o Dr. Michael Ryan, diretor executivo do programa de
emergências de saúde da OMS, resumiu as conclusões do relatório de
pandemia do GPMB, alertando que “estamos entrando em uma nova fase de
epidemias de alto impacto ”Que constituiria“ um novo normal ”onde os
governos em todo o mundo fortaleceriam o controle e restringiriam a
mobilidade dos cidadãos.232

Contágio Carmesim 2019

Naquele mês de agosto - nem mesmo dez semanas antes das primeiras
infecções COVID-19 serem relatadas em Wuhan - um jogo de guerra de
2019 com o codinome Crimson Contagion encerrou oito meses de
planejamento supervisionado por Robert Kadlec, que era, então, o líder de
resposta a desastres do presidente Trump. Também envolvido neste cenário
de jogo de guerra de vírus estava Anthony Fauci representando o NIH, o Dr.
Robert R. Redfield do CDC e o secretário do HHS, Alex Azar.233 O
Escritório de Preparação e Resposta do HHS se uniu aos principais espiões
do Conselho de Segurança Nacional para liderar o “Exercício Funcional” de
quatro dias em todo o país.234

Portanto, agora Kadlec - que havia, por vinte anos, escrito roteiros para usar
uma pandemia para derrubar a democracia e restringir os direitos
constitucionais - estava em uma posição perfeita para fazer exatamente isso.
Com essa simulação de vírus, ele incluiu todos os jogadores-chave que



administrariam o que se tornaria um golpe de estado de fato daqui a
sessenta dias.

Embora as simulações anteriores funcionassem como exercícios de
treinamento para políticos, militares, imprensa, agência de inteligência e
comissários reguladores de alto nível, a simulação do Contágio Carmesim
de 2019 funcionou como uma cruzada nacional para evangelizar
burocracias estaduais de saúde, funcionários municipais, hospitais e
agências de aplicação da lei em toda a América com as mensagens
desenvolvidas nas simulações anteriores.

Sob um véu de sigilo imposto, os organizadores realizaram o exercício
Contágio Carmesim em todo o país em mais de 100 centros. “A
participação incluiu 19 departamentos e agências federais, 12 estados
principais, 15 nações tribais e pueblos, 74 departamentos de saúde locais e
regiões de coalizão, 87 hospitais e mais de 100 parceiros do setor privado
de saúde e saúde pública.”235 O cenário de simulação previa uma “nova
pandemia de influenza” originada na China, denominada H7N9. Tal como
acontece com o COVID-19, os viajantes aéreos espalharam rapidamente a
doença respiratória mortal por todo o mundo.

Nesse cenário, quando as autoridades de saúde dos EUA identificaram o
vírus pela primeira vez em Chicago, ele já estava galopando como o Grim
Reaper em outras áreas metropolitanas, forçando o secretário do HHS a
declarar uma emergência nacional de saúde pública. A OMS demora um
mês antes de declarar uma pandemia. O exercício multiestadual e
multirregional que ocorreu poucos meses antes da pandemia de COVID-19
no mundo real focou na “proteção da infraestrutura crítica; impacto
econômico; distanciamento social; escassa alocação de recursos;
priorização de vacinas e outras contramedidas. ”236 (Novamente, não
incluindo medicamentos terapêuticos.) O exercício Contágio Carmesim
alcançou uma previsão assustadoramente precisa com números que previam
precisamente os dados oficiais de vítimas para COVID-19: 110 milhões de
doenças previstas, 7,7 milhões de hospitalizações previstas e 568.000
mortes apenas nos Estados Unidos.

O relatório preliminar, datado de 19 de outubro de 2019 e marcado como
não divulgado, não se tornou público até que o New York Times obteve
uma cópia sob a Lei de Liberdade de Informação e publicou um artigo de



primeira página em 19 de março de 2020 , oito dias após a OMS declarar a
COVID-19 uma pandemia.237 Apenas sob pressão de outro pedido da
FOIA, o Gabinete do Secretário Adjunto de Preparação e Resposta de
Kadlec do HHS divulgou o Relatório de Contágio Carmesim Pós-ação de
janeiro de 2020 no mês de setembro seguinte. Ele está disponível online
aqui: governmentattic.org/38docs/HHSaarCrimsonContAAR_2020.pdf .

A matéria do Times continha este parágrafo: “O relatório de outubro de
2019 documenta que funcionários do Departamento de Segurança Interna e
Saúde e Serviços Humanos, e até mesmo do Conselho de Segurança
Nacional da Casa Branca, estavam cientes do potencial para um surto de
vírus respiratório originado na China para se espalhar rapidamente para os
Estados Unidos e dominar a nação. ”238 A conclusão do New York Times
deixou de lado as histórias maiores e mais significativas: que os
planejadores do Contágio Carmesim previram com precisão cada elemento
da pandemia COVID-19 - desde a escassez de máscaras até números
específicos de mortes - meses antes de COVID-19 ser identificado como
um ameaça e que sua contramedida abrangente era a demolição pré-
planejada da Constituição americana por um golpe de estado
escrupulosamente coreografado.

O relatório preliminar do Contágio Carmesim reclama que as fontes de
financiamento federais existentes eram insuficientes para combater uma
pandemia e concluiu, previsivelmente, que os funcionários do governo
precisavam de muito mais dinheiro e muito mais poder: “Um tema
significativo de preocupação centrado em torno das inadequações do poder
executivo existente e estatutário autoridades para fornecer ao HHS os
mecanismos necessários para servir com sucesso como a principal agência
federal em resposta a uma pandemia de influenza. ”239

A equipe observou que “O grupo. . . concluíram que em breve precisariam
avançar em direção a um distanciamento social agressivo, mesmo sob o
risco de graves perturbações na economia do país e na vida diária de
milhões de americanos ”.240

TOPOFF 2000–2007

No decorrer da pesquisa para este livro, descobri que, a partir de 2000, as
agências de segurança, militares, policiais e de inteligência têm feito
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secretamente outras simulações em massa, sob o codinome TOPOFF, das
quais o público quase não tem conhecimento. Cada um deles funcionou
como exercícios de treinamento para a imposição de um totalitarismo
global. Muitos desses exercícios envolveram dezenas de milhares de
policiais locais, autoridades de saúde e equipes de emergência nos Estados
Unidos, Canadá, México e Europa, bem como representantes do FBI,
Departamento de Estado, agências de inteligência e empresas privadas dos
setores químico, petrolífero, financeiro, das indústrias de telecomunicações
e da saúde.

Quatro exercícios TOPOFF (Top Official) entre maio de 2000 e 2007
mobilizaram o DOJ, o FBI e os funcionários da FEMA para planejar o
cenário em torno de ataques com armas químicas e biológicas. O primeiro
deles, em maio de 2000, modelou ataques químico-biológicos em Denver,
Colorado, e Portsmouth, New Hampshire, explorando a logística para
colocar em quarentena um estado inteiro (Colorado). O sumário executivo
reclama que medidas mais fortes para proteger os cidadãos locais do
Colorado não foram implementadas 241 e avisa que, para sobreviver a tal
desastre, o estado deve imediatamente tomar medidas rápidas e decisivas
para colocar a população em quarentena, incluindo a aplicação de um
inédito “sem contato fora de sua casa” 242 política que se tornou a marca
registrada da resposta ao COVID-19 vinte anos depois.

O Departamento de Segurança Interna patrocinou o TOPOFF 2, em maio de
2003, incluindo mais de 8.000 participantes em Seattle e Chicago, bem
como uma participação significativa do governo canadense.243

TOPOFF 3, em abril de 2005, simulou ataques biológicos e químicos em
New Jersey e Connecticut, envolvendo mais de 20.000 participantes de
mais de 250 agências federais, estaduais e locais, empresas privadas, grupos
de voluntários e organizações internacionais. Canadá e Reino Unido
coordenaram exercícios simultâneos.244

TOPOFF 4, executado de 15 a 24 de outubro de 2007, envolveu mais de
23.000 participantes do governo e do setor privado, simulando ataques em
Guam, Portland e Phoenix. Em Washington, DC, o Departamento de Estado
ativou uma Força-Tarefa de Exercícios e participou de reuniões de alto
nível com outros tomadores de decisão do Departamento e agências,
incluindo embaixadas americanas em Canberra, Ottawa e Londres.245



“Esses são exercícios de lavagem cerebral”, disse o ex-oficial da CIA e
denunciante Kevin Shipp. “Fazendo com que todos esses milhares de
agentes de saúde pública e policiais participem da explosão da Declaração
de Direitos dos EUA nesses exercícios, você basicamente obteve a
aprovação prévia deles em torpedear a Constituição para derrubar sua
democracia. Eles sabem que nenhum desses participantes vai começar
repentinamente a fazer um exame de consciência quando a coisa real
acontecer. A CIA passou décadas estudando exatamente como controlar
grandes populações usando esses tipos de técnicas. ” Shipp acrescenta:
“Somos todos sujeitos agora sendo manipulados em um vasto experimento
de Milgram em toda a população, com o Dr. Fauci bancando o médico de
jaleco branco nos instruindo a ignorar nossas virtudes e nossa consciência e
obliterar a Constituição.”246

Evento 201: outubro de 2019

Sob a direção de Gates em meados de outubro de 2019, apenas dois meses
após o Contágio Carmesim e três semanas após as agências de inteligência
dos EUA acreditarem que COVID-19 havia começado a circular em
Wuhan, a conspiração de potentados e instituições que compõem o Cartel
de Biossegurança começou a preparar tomadores de decisão para o despejo
em massa de críticos informados da indústria de vacinas das redes sociais.
Naquele mês, Gates organizou pessoalmente mais um exercício de
treinamento e sinalização para funcionários do governo em biossegurança.
Este jogo de guerra consistia em quatro simulações “de mesa” de uma
pandemia mundial de coronavírus. Os participantes incluíram um grupo de
kahunas de alto escalão do Banco Mundial, Fórum Econômico Mundial,
Bloomberg / Johns Hopkins University Populations Center, o CDC, várias
potências da mídia, o governo chinês, um ex-diretor da CIA / NSA,
fabricante de vacinas Johnson & Johnson , a maior empresa farmacêutica
do mundo; chefes da indústria de finanças e biossegurança e o presidente da
Edelman, empresa líder mundial de relações públicas corporativas. Críticos
conspiratórios chamam essa conspiração de Estado Profundo. O Diretor do
Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, batizou sua agenda de “Grande
Reinicialização”.247

O evento 201 foi um exercício de sinalização, mas também foi, como
veremos, uma corrida de treinamento para um governo em espera. Seus



diretores se moveriam rapidamente para posições-chave para realizar uma
resposta à pandemia alguns meses depois.

Sob a direção de Gates, os participantes representaram membros de um
Conselho de Controle Pandêmico, jogando com a guerra um contágio que
serve de pretexto para esta insurgência contra a democracia americana. Eles
treinaram um séquito de técnicas de guerra psicológica para controlar as
narrativas oficiais, silenciar a dissidência, mascarar à força grandes
populações e alavancar a pandemia para promover a vacinação em massa
obrigatória. Desnecessário dizer que se falava pouco em construir ou
fortalecer o sistema imunológico, nos remédios disponíveis no mercado ou
nas vitaminas e medicamentos terapêuticos não patenteados. Em vez disso,
houve um grande palavrório sobre a expansão dos poderes autoritários do
governo, impondo restrições draconianas, reduzindo os direitos civis
tradicionais, que podem incluir direitos de reunião, liberdade de expressão,
propriedade privada, julgamentos de júri, devido processo legal e culto
religioso, bem como promoção e coagir a adoção de novos medicamentos
antivirais patenteáveis e vacinas. Os participantes percorreram cenários
imaginários de contágio global de coronavírus que se concentraram em
fomentar o medo, censura geral, propaganda em massa e estratégias de
estado policial culminando em vacinação em massa obrigatória.

Assim como na simulação do Clade X, a mídia mais confiável e amigável
com a indústria farmacêutica compareceu. Forbes e Bloomberg
participaram do exercício, que se concentrou no jogo de guerra contra a
iniciativa de censura do cartel médico. A Fundação Bloomberg é um dos
principais financiadores do Johns Hopkins Center. Estranhamente, Gates
afirmou mais tarde que essa simulação não ocorreu. Em 12 de abril de
2020, Gates disse à BBC: “Agora estamos aqui. Nós não simulamos isso,
não praticamos, então tanto as políticas de saúde quanto as políticas
econômicas, nos encontramos em um território desconhecido. ”248
Infelizmente para essa mentira, os vídeos do evento ainda estão disponíveis
na Internet. Eles mostram que Gates e sua equipe simularam políticas
econômicas e de saúde. É difícil engolir que Gates havia esquecido.

Os organizadores anunciaram o Evento 201 como um veículo para delinear
“áreas onde as parcerias público / privadas serão necessárias durante a
resposta a uma pandemia severa, a fim de diminuir as consequências
econômicas e sociais em grande escala”. Eles lembraram aos participantes



que “especialistas concordam” que é apenas uma questão de tempo até que
uma dessas epidemias se torne “global”.249

O evento 201 foi o mais próximo que se poderia chegar de uma simulação
em “tempo real”. Foi uma reunião de um hipotético Comitê de Emergência
Pandêmica, na mesma semana em que o COVID-19 já fazia suas primeiras
vítimas em Wuhan. “Não temos certeza de quão grande isso pode ficar, mas
não há fim à vista,” 250 adverte um médico hipotético em um briefing de
abertura. A epidemia de coronavírus simulada de Gates foi muito pior do
que o autêntico surto de COVID-19 que atingiria os Estados Unidos
semanas depois. A versão simulada causou 65 milhões de mortes no ponto
final de 18 meses e um colapso econômico global que durou até uma
década.251 Em comparação com a simulação de Gates, portanto, a crise
real do COVID-19 é um pouco inútil. As autoridades de saúde pública
afirmam 2,5 milhões de mortes “atribuídas ao COVID” em todo o mundo
ao longo de 13 meses. As contagens de mortes de COVID em nossa
situação de COVID-19 na vida real são altamente infladas e questionáveis.
Além disso, a morte de 2,5 milhões deve ser colocada no contexto de uma
população global de 7,8 bilhões, com cerca de 59 milhões de mortes
esperadas anualmente em qualquer evento. As previsões do evento 201 de
um colapso econômico de uma década provavelmente se provarão mais
precisas - mas apenas por causa do bloqueio draconiano promovido por
Gates e Dr. Fauci.

O tema do Evento 201 foi que tal crise seria uma oportunidade para
promover novas vacinas e apertar as informações e controles
comportamentais por meio de propaganda, censura e vigilância. O roteiro
de Gates antecipa a vasta resistência antivacinas desencadeada por
mandatos e disseminada por postagens na Internet.

Conversa murmurante sobre a geração do laboratório

Cinco meses antes de a OMS declarar uma pandemia global, em um
momento em que 99,999% dos americanos nunca tinham ouvido a frase
ganho de função, funcionários importantes do governo já estavam
planejando estratégias para suprimir a discussão pública sobre o potencial
de um coronavírus deliberadamente manipulado para aumentar sua
patogenicidade e transmissibilidade em humanos.



Uma de suas fixações centrais era como silenciar “rumores” de que o
coronavírus foi gerado em laboratório. A quarta simulação do Evento 201
antecipou a manipulação e controle da opinião pública e amordaçar
qualquer conversa sobre patógenos artificialmente aprimorados. Todos
expressaram suas preocupações urgentes de que as autoridades devem
silenciar e desacreditar instantaneamente qualquer especulação de que
alguém deliberada ou acidentalmente lançou um bug feito em laboratório.
Este segmento é mais revelador por sua previsão estranhamente precisa da
crise atual da democracia. O pressuposto fundamental de todos os
participantes era que a censura e a propaganda são exercícios legítimos do
poder federal. Os participantes discutiram mecanismos para reprimir
desinformação e desinformação, inundando a mídia com propaganda (boa
informação), impondo penalidades por espalhar falsidades e desacreditando
a dissidência (o movimento antivacinação).

O que se segue são retratos em miniatura de alguns dos participantes neste
aspecto da operação, juntamente com relatos de seus comentários e ações
específicas:

• George Gao, diretor do Centro Chinês de Controle de Doenças (CCDC),
preocupado em suprimir os inevitáveis “rumores” de que o vírus é gerado
em laboratório: “As pessoas acreditam: Isto é feito pelo homem. . . [e que]
alguma empresa farmacêutica fez o vírus. ” Dois meses depois de falar
essas palavras, o próprio Gao lideraria o esforço chinês para abafar os
rumores de criação de laboratórios. Gao também orquestrou a iniciativa do
governo chinês para vacinar um bilhão de cidadãos chineses.252

• A Dra. Tara Kirk Sell, pesquisadora sênior do Centro Johns Hopkins de
Segurança Sanitária da Bloomberg School of Health, preocupada com o
fato de as empresas farmacêuticas estarem sendo acusadas de introduzir o
vírus para que possam ganhar dinheiro com medicamentos e vacinas:
“[Nós] vimos o público a fé em seus produtos despencou. ” Ela observa
com alarme que “a inquietação, devido a falsos rumores e mensagens
divisórias, está aumentando e exacerbando a propagação da doença
conforme os níveis de confiança caem e as pessoas param de cooperar com
os esforços de resposta. Este é um problema enorme, que ameaça governos
e instituições confiáveis. ”253



Sell lembra a seus confederados que “sabemos que a mídia social é agora a
principal forma de muitas pessoas obterem notícias, então interrupções
nessas plataformas podem conter a disseminação de informações
incorretas”. Existem muitas maneiras, aconselha o Dr. Sell, de aliados do
governo e da indústria atingirem esse objetivo: “Alguns governos
assumiram o controle do acesso nacional à Internet. Outros estão
censurando sites e conteúdo de mídia social e um pequeno número fechou
completamente o acesso à Internet para evitar a disseminação de
informações incorretas. Penalidades foram aplicadas por espalhar falsidades
prejudiciais, incluindo prisões. ”254

Como muitos outros colaboradores do Evento 201, Sell passou ao serviço
do governo logo após a declaração da pandemia.

Desde o início da pandemia COVID-19, o Dr. Sell trabalhou como uma
espécie de “Ministro da Verdade” dos Estados Unidos, coordenando os
esforços do governo dos EUA e da OMS para reprimir, dissidir e
desacreditar, difamar e denegrir os dissidentes. Ela chama sua ocupação
pelo termo orwelliano de “infodemiologia”, que ela descreve como rastrear
a disseminação de informações incorretas (opiniões divergentes) e restringir
sua disseminação por meio de comunicação de risco e censura.255

• Jane Halton serviu na Austrália como ministra da Saúde e das Finanças e é
membro do conselho do ANZ Bank da Austrália. ANZ financia o grande e
influente setor de vacinas da Austrália.256 Halton é um dos autores da
política opressiva “sem soco, sem pagamento” da Austrália. Ela foi a ex-
presidente da Assembleia Mundial da Saúde da OMS. Hoje, ela é presidente
da Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI) global de Gates, que
desempenha o papel de desviar o financiamento filantrópico e
governamental para o desenvolvimento de vacinas contra a pandemia por
empresas farmacêuticas com fins lucrativos. Ela garantiu a seus colegas
participantes do Evento 201 que, nos bastidores, a Fundação Gates já estava
criando algoritmos para filtrar informações nessas plataformas de mídia
social 257 para proteger o público de pensamentos e informações perigosas.
Em março de 2020, Halton se juntou ao Conselho Executivo da Comissão
Nacional de Coordenação COVID-19 da Austrália, que impôs o bloqueio
mais draconiano do mundo e as mais dramáticas abreviações de direitos
civis na história daquela nação.



• Chen Huang, um cientista pesquisador da Apple, estudioso do Google e o
maior especialista mundial em rastreamento e rastreamento e tecnologia de
reconhecimento facial, desempenha o papel do apresentador de reportagem
sobre as contramedidas do governo. Ele culpa os tumultos a ativistas
antivacinas e, com aprovação, prevê que o Twitter e o Facebook irão
cooperar na identificação e exclusão de um número perturbador de contas
dedicadas a divulgar esta informação sobre o surto e implementar
desligamentos da Internet . . . para acabar com o pânico. ”258

• Matthew Harrington, diretor de Operações Globais e Comunicações
Digitais, Edelman - a maior empresa de relações públicas do mundo, que
representa a Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson e Microsoft -
concorda que a mídia social deve se alinhar para promover a política
governamental: “Eu também acho que estamos em um momento em que as
plataformas de mídia social têm que dar um passo à frente e reconhecer o
momento de afirmar que são uma plataforma de tecnologia e não uma
emissora acabou. Na verdade, eles precisam participar da transmissão de
informações precisas e fazer parceria com as comunidades científicas e de
saúde para contrabalançar, se não inundar a zona, de informações precisas.
Porque tentar colocar o gênio de volta na garrafa da desinformação e da
desinformação não é possível. ”259

• Stephen Redd, o almirante do Serviço de Saúde Pública dos Estados
Unidos e cirurgião geral assistente, tem a noção sinistra de que o governo
deve minerar dados de mídia social para identificar e coletar dados sobre
americanos com crenças negativas: “Acho que com as plataformas de mídia
social, há uma oportunidade de entender quem é suscetível. . . a
desinformação, então acho que há uma oportunidade de coletar dados desse
mecanismo de comunicação. ”260 Alguns meses depois de expressar essas
ideias, Redd assumiu seu novo cargo: vice-diretor do CDC gerenciando as
contra-medidas do COVID.

• Adrian Thomas, VP de Estratégia Global, Programas e Saúde Pública da
Johnson & Johnson, a maior empresa farmacêutica do mundo, anunciou
“algumas notícias importantes para compartilhar de nossas empresas
membros [Pharma]. . . . Estamos fazendo testes clínicos em novos anti-
retrovirais e, de fato, em vacinas! ” Ele recomenda uma estratégia para
resolver os problemas que inevitavelmente atormentarão essas empresas
quando rumores realmente se espalharem de que seus produtos mal testados



estão causando mortes e, portanto, os pacientes não os estão mais tomando.
Ele sugere: “talvez estejamos cometendo o erro de relatar e contar todas as
fatalidades e infecções”.261 Essa preocupação pode explicar por que os
reguladores federais optaram por manter deliberadamente um sistema de
vigilância disfuncional projetado para ocultar mais de 99 por cento dos
ferimentos da vacina. Thomas dirige o programa de resposta à pandemia e
desenvolvimento de vacinas da Johnson & Johnson desde março de 2021.

• A ex-vice-diretora da CIA, Avril Haines, revelou uma estratégia para
“inundar a zona” com propaganda de “fontes confiáveis”, incluindo “líderes
comunitários influentes, bem como profissionais de saúde”. Ela alerta sobre
“informações falsas que estão começando a prejudicar nossa capacidade de
lidar com a pandemia, então precisamos ser capazes de responder
rapidamente a ela”.262 Em 11 de abril de 2021, o presidente Biden nomeou
Haines como diretor da Inteligência Nacional, agora o mais alto funcionário
responsável pela resposta à pandemia.

• Matthew Harrington (CEO da Edelman) observa que a Internet - que antes
prometia descentralizar e democratizar as informações - agora precisa ser
centralizada: Acho que apenas para construir um pouco sobre o que Avril
disse é, acho que em conversas anteriores onde nós já falamos sobre a
centralização em torno do gerenciamento de informações ou necessidades
de saúde pública, é preciso haver uma resposta centralizada em torno da
abordagem de comunicação que então é transmitida a defensores
informados, representados nas comunidades de ONGs, profissionais
médicos etc. ”.263 Edelman se orgulha de que a tecnologia é seu maior
cliente, seguida de perto pela Pharma. A Microsoft é a conta mais
importante de Edelman.

• O Dr. Tom Inglesby é diretor do Johns Hopkins Center for Health
Security. Ele é conselheiro do NIH, do Pentágono e da Segurança Interna.
Como muitos outros participantes do Evento 201, Inglesby migrou
imediatamente para o gerenciamento da crise na vida real. Três meses
depois, ele seria transferido para o HHS como consultor sênior da resposta
COVID-19. Inglesby concorda que é necessário um maior controle
centralizado: “Você quer dizer centralizado internacional?”264

• Matthew Harrington (Edelman) responde que o acesso à informação deve
ser: “Centralizado internacionalmente, porque acho que deve haver um



repositório central de dados e mensagens importantes”.265

• Hasti Taghi (assessor de mídia) resume: “O movimento antivacinas era
muito forte e isso é algo especificamente através da mídia social que se
espalhou. Portanto, à medida que fazemos pesquisas para encontrar as
vacinas certas para ajudar a prevenir a continuação disso, como podemos
obter as informações certas lá fora? Como comunicamos as informações
corretas para garantir que o público confie nessas vacinas que estamos
criando? ”266

• Kevin McAleese, um oficial de comunicações para projetos agrícolas
financiados por Gates, observa que “Para mim, está claro que os países
precisam fazer grandes esforços para gerenciar a desinformação e a
desinformação. Sabemos que as empresas de mídia social estão trabalhando
continuamente para combater essas campanhas de desinflação. A tarefa de
identificar todo mau ator é imensa. Este é um grande problema que nos
impedirá de acabar com a pandemia e pode até levar à queda de governos,
como vimos na Primavera Árabe. Se a solução significa controlar e reduzir
o acesso às informações, acho que é a escolha certa. ”267

• O Dr. Tom Inglesby (Johns Hopkins) concorda, perguntando se “Neste
caso, você acha que os governos estão no ponto em que precisam exigir que
as empresas de mídia social operem de uma determinada maneira?”268

• Lavan Thiru, ministro das finanças de Cingapura, sugere que o governo
pode dar exemplos prendendo dissidentes com “governos em ações de
coação contra notícias falsas. Para alguns de nós, essas novas
regulamentações foram estabelecidas sobre como lidamos com notícias
falsas. Talvez seja o momento de apresentarmos alguns casos em que
podemos apresentar alguns maus atores e deixar que os tribunais decidam
se eles realmente espalharam alguma notícia falsa ”.269

• Sofia Borges, chefe do escritório de Nova York da ONU, falou sobre
divulgar histórias positivas sobre pessoas que venceram a doença e “ter uma
fonte centralizada de informações e um organismo mundial que pudesse
conquistar o respeito de todos. Acho que a OMS, neste caso, pode ser essa
fonte de informação. ”270

• Adrian Thomas acrescentou: “É importante pensar sobre quais atores
atípicos no setor privado podemos contribuir para isso? Trazer empresas



farmacêuticas multinacionais para falar sobre ... por que seus produtos são
seguros pode ser visto como algo não confiável. ”271

* * *

O jogo de guerra global pandêmica Event 201 de Gates demonstrou
rapidamente que estava alcançando e doutrinando seu público-alvo - os
principais tomadores de decisão do mundo. Uma semana após o Evento
201, o aspirante à presidência Joe Biden leu um artigo do Washington Post
sobre o seguimento do relatório do Evento 201, de coautoria do Hopkins
Center for Health Security. De acordo com um Índice de Segurança de
Saúde Global recém-inventado avaliando 195 países, Nenhum país -
incluindo os Estados Unidos - está totalmente preparado para responder a
uma ameaça deliberada ou acidental com o potencial de exterminar a
humanidade.272 Biden tuitou uma resposta em 25 de outubro de 2019:
“Não estamos preparados para uma pandemia. . . . Precisamos de liderança
nisso. . . concentra-se em ameaças reais e mobiliza o mundo para impedir
os surtos antes que eles atinjam nossas costas. ”273

No final de novembro de 2019, Robb Butler - chefe do Programa de
Vacinas Preventíveis e Imunização da OMS / Europa de 2014 a 2018 - disse
à Conferência Científica Europeia sobre Epidemiologia Aplicada a Doenças
Infecciosas que a “hesitação vacinal” deve ser combatida e “a imunização é
uma melhor compra.274

O Triunfo do Complexo Militar / Inteligência: Agências de Inteligência e
COVID-19

Em novembro de 2020, a agência de espionagem britânica MI6 anunciou
que seus espiões vigiariam estrangeiros em todo o mundo (presumivelmente
incluindo americanos) que questionassem as ortodoxias oficiais sobre as
vacinas COVID-19. Declarando o lançamento de uma operação cibernética
ofensiva para interromper a propaganda antivacinas, 275 a sucursal
estrangeira deu a entender que doravante teria como alvo indivíduos que
fizessem perguntas incômodas ou impudentes sobre vacinas ou
questionassem proclamações ou contramedidas oficiais do COVID. A
agência prometeu implantar o mesmo arsenal de armas de monitoramento e
assédio e truques sujos que antes reservava para terroristas. De acordo com
o The Times, “a agência de espionagem está usando um kit de ferramentas



desenvolvido para combater a desinformação e o recrutamento promovido
pelo estado islâmico”.276 Uma fonte do governo garantiu ao jornal que eles
não estavam brincando: “O GCHQ foi instruído a distribuir antivacinos
online e nas redes sociais. Existem maneiras que eles usaram para
monitorar e interromper a propaganda terrorista. ”277

A lei federal proíbe as agências de espionagem dos EUA de espionar ou
vigiar os cidadãos norte-americanos, mas as burocracias de inteligência
ocidentais trabalham em colaboração umas com as outras, e a CIA
frequentemente emprega agências europeias, israelenses e canadenses como
substitutas para contornar as leis dos EUA.

Em agosto de 2020, depois de aparecer como orador principal diante de
uma multidão estimada de 1,2 milhão de defensores da democracia e dos
direitos civis de todas as nações europeias protestando contra as restrições
da COVID em um Comício de Paz e Justiça em Berlim, a agência de
inteligência doméstica da Alemanha anunciou que começaria a monitorar o
principais líderes do grupo que me convidou. A agência de espionagem
acusou os manifestantes do COVID de tentar minar permanentemente a
confiança nas instituições do Estado e seus representantes, 278 de acordo
com a agência de notícias AFP. “Agora, a definição de terror é tão ampla”,
diz o ex-funcionário da CIA Kevin Shipp, “que qualquer menção às vacinas
COVID está sob a alçada deles”.279

Esses foram os primeiros reconhecimentos explícitos do envolvimento
generalizado das agências de inteligência ocidentais no empreendimento
das vacinas, que a imprensa global há muito tempo negligencia. Como duas
décadas de simulações do Germ Game prenunciaram, as agências
clandestinas americanas e estrangeiras têm uma presença secreta, mas
dominante, na resposta à pandemia de COVID-19. Ex-alunos da
comunidade de inteligência e oficiais ativos ocupam cargos importantes nas
agências internacionais que promovem a vacinação global. Por exemplo, o
diretor do presidente Biden da USAID é a ex-embaixadora da OMS,
Samantha Power. O poder é um falcão de guerra imperialista que, como
Conselheiro de Segurança Nacional do presidente Obama, o convenceu a
intervir militarmente na Líbia. Ela declarou que seu objetivo principal na
USAID é “restaurar o prestígio dos EUA, colocando as vacinas americanas
nas armas em todo o mundo”.280 O diretor da UNICEF, Anthony Lake, foi
o conselheiro de segurança nacional do presidente Bill Clinton e seu



nomeado para ser diretor da CIA até que acusações de corrupção
atrapalharam sua nomeação. Em janeiro de 2020, o UNICEF telegrafou sua
nova e corajosa adoção do autoritarismo ao animar a aprovação de um
projeto de lei pela legislatura das Maldivas que tornava crime os pais
recusarem qualquer vacina recomendada pelo governo para seus filhos. O
entusiasmo manifesto do UNICEF deixa claro que a organização considera
a inovação das Maldivas um programa piloto para a humanidade.281

O spinoff da GlaxoSmithKline, o Wellcome Trust, desempenhou um papel
central no casamento da Big Pharma com as agências de espionagem
ocidentais. De 2015 até outubro de 2020, a presidente da Wellcome Trust -
a versão britânica da Fundação Gates - foi a ex-diretora geral do MI5,
Dame Eliza Manningham-Buller, uma veterana de contra-espionagem de 35
anos que também atuou como elo oficial entre os britânicos e agências de
inteligência dos EUA. Os e-mails de Anthony Fauci revelam que o diretor
da Wellcome Trust, Sir Jeremy Farrar, trabalhou diretamente com o Dr.
Fauci para orquestrar o encobrimento das evidências de vazamento do
laboratório de Wuhan, designando uma equipe de cinco agentes da
Wellcome Trust para gerenciar a fraude.282

Dame Manningham-Buller é presidente do Imperial College London desde
2011. Anthony Fauci e funcionários de saúde ocidentais citaram
amplamente as imprecisas projeções de fatalidade COVID-19 do Imperial
College - inventadas pelo notório epidemiologista do Wellcome Trust, Neil
Ferguson - para justificar os bloqueios globais draconianos.283 As
projeções astutas de Ferguson superestimaram as taxas de fatalidade em
mais de uma ordem de magnitude. Ele fez o mesmo com a doença da vaca
louca e outras doenças do dia. O espião do MI6, Christopher Steele, é um
líder da organização britânica “Independent SAGE”, um grupo incompleto,
mas altamente influente de cientistas sociais, psicólogos e propagandistas
profissionais que usam a mídia de notícias para pressionar implacavelmente
o governo do Reino Unido sempre que ele hesitar em implantar o
pedregulho autoritarismo necessário para alcançar “COVID zero”.284

Steele é apenas um dos muitos ex-oficiais de inteligência que aclamam as
respostas draconianas ao COVID e aplaudem o início do totalitarismo. Um
dos primeiros promotores da marginalização, demonização e abuso
oficialmente sancionado de pais hesitantes da vacina é Juliette Kayyem, a
ex-secretária assistente de Segurança Interna do presidente Obama e ex-



membro do Conselho de Relações Exteriores e do Comitê Nacional de
Terrorismo . Kayyem foi forçada a deixar seu emprego de alto nível no
Washington Post quando críticos vazaram seu envolvimento com a empresa
israelense de spyware que fabrica o sistema de software usado para rastrear
e assassinar o jornalista saudita Jamal Khashoggi.285 Já em abril de 2019,
ela estava publicando um editorial para o Washington Post que os pais que
recusassem as vacinas contra o sarampo para seus filhos deveriam enfrentar
“isolamento, multas, prisões” e receber as mesmas sanções que o governo
usa contra terroristas e criminosos sexuais.286

Já em 1977, o jornalista de Watergate Carl Bernstein documentou o controle
da CIA sobre 400 importantes jornalistas e instituições americanas,
incluindo o New York Times e a TIME Magazine. O domínio longo e
penetrante da CIA sobre o Washington Post por meio do Projeto
Mockingbird, começando com seus proprietários Katharine e Phil Graham e
os principais editores e repórteres, está bem documentado. Há poucas
evidências de que seu novo proprietário, Jeff Bezos, tenha podado essas
influências corruptas. O Post e o Times têm sido os principais torcedores da
mídia para a resposta à pandemia draconiana. Em 5 de setembro, Max
Blumenthal - filho do colaborador frequente do Washington Post Sidney
Blumenthal - expôs o Post por publicar uma falsa “Entrevista do Doutor na
Rua” na qual um médico supostamente típico de DC pediu o assassinato
extrajudicial dos pais hesitantes da vacina por negligência médica .
Blumenthal destacou que o médico era na verdade o vice-presidente da
Equipe Técnica da In-Q-Tel. 287

A CIA e outras agências de inteligência recrutam agressivamente cientistas
como Jeremy Farrar, cujas pesquisas envolvem postagens em países
estrangeiros.288 Além disso, utiliza as campanhas de vacinação como
cobertura para ações estratégicas mais amplas. Entre 2011 e 2014, por
exemplo, a CIA usou o Programa de Erradicação Global da OMS para
conduzir programas falsos de vacina contra poliomielite e hepatite B no
Paquistão como uma forma de coletar secretamente DNA de indivíduos em
seus esforços para rastrear Osama bin Laden.

Esses são apenas alguns dos inúmeros exemplos dos envolvimentos
mantidos de perto por agências de espionagem no tratamento da vacinação
como uma ferramenta de política externa e como um instrumento de medo,



supressão e controle independente de quaisquer preocupações genuínas com
a saúde.

* * *

Em julho de 2021, um ano e quatro meses após o início da miséria do
bloqueio global, a FAA teve de desviar o tráfego aéreo de uma seção do
país que se estendia da Costa Oeste a Michigan para abrir espaço para as
frotas de jatos particulares convergindo para Sun Valley , Idaho, para a
trigésima oitava reunião anual do conclave mais exclusivo do mundo, às
vezes chamado de Summer Camp for Billionaires, ou Mogul Fest.289 A
reunião de 2021 incluiu Bill Gates, CEO da Apple Tim Cook, Mark
Zuckerberg, fundador da Amazon Jeff Bezos, Mike Bloomberg, fundadores
do Google Larry Price e Sergey Brin, Warren Buffett, CEO da Netflix Reed
Hastings, presidente da Disney Robert Iger, presidente da Viacom / CBS
Shari Redstone e um dos propagandistas mais influentes do bloqueio,
Anderson Cooper, que reconheceu que respondeu a um pôster de
recrutamento da CIA enquanto estudava em Yale e trabalhou por um
número indeterminado de verões depois disso em Langley.

Todas as discussões no evento foram, como de costume, bem guardadas,
mas os participantes reconheceram ter conversado sobre criptomoedas e
inteligência artificial. Este ano, os barões ladrões receberam, como
convidado de honra, o diretor da CIA William Joseph Burns e, segundo
todos os relatos, o clima entre os titãs era de alta.290 Naquela época, os
bilionários americanos estavam a caminho de aumentar sua riqueza coletiva
em US $ 3,8 trilhões em um único ano, enquanto eliminavam a classe
média americana, que perdia permanentemente a mesma quantia. Esses
magnatas da tecnologia e da mídia, que aumentaram seus bilhões com o
bloqueio, eram os mesmos homens que usaram sua mídia e plataformas de
mídia social para censurar reclamações sobre o bloqueio, mesmo enquanto
enchia seus cofres além do ponto de ruptura.

Cada um desses gatos gordos ajudou a lubrificar o colapso calamitoso da
exemplar democracia constitucional da América. A Declaração de Direitos
foi, então, suspensa indefinidamente. Os participantes desse evento
privatizaram a praça pública e, em seguida, obstruíram o fluxo livre de
informações e o debate aberto - o oxigênio e a luz do sol da democracia.
Sua censura permitiu que seus aliados na tecnocracia efetuassem a redução



mais extraordinária dos direitos constitucionais americanos da história:
fechando igrejas em todo o país, fechando um milhão de empresas sem o
devido processo ou apenas compensação, suspendendo julgamentos de júri
para malfeitores corporativos, aprovando regulamentos sem garantia
constitucional transparência audiências ou comentários públicos, violando a
privacidade por meio de buscas sem justificativa, vigilância e rastreamento
e abolição dos direitos de reunião e associação.

Após vinte anos de exercícios de modelagem, a CIA - trabalhando com
tecnocratas médicos como Anthony Fauci e os magnatas bilionários da
Internet - deu o golpe de estado final: cerca de 250 anos após a revolta
histórica da América contra a oligarquia arraigada e o governo autoritário, o
experimento americano com o autogoverno acabou. A oligarquia foi
restaurada, e esses cavalheiros e seus mestres espiões equiparam a crescente
tecnocracia com novas ferramentas de controle inimagináveis para o rei
George ou qualquer outro tirano da história.

* * *

COVID-19: Um Projeto Militar

Nos conselhos de governo, devemos nos proteger contra a aquisição de
influência indevida, desejada ou não, pelo complexo militar-industrial. O
potencial para o aumento desastroso de poder mal colocado existe e vai
persistir.

Jamais devemos permitir que o peso dessa combinação coloque em risco
nossas liberdades ou processos democráticos. Devemos tomar nada como
garantido. Somente uma cidadania alerta e informada pode obrigar o
adequado entrosamento do imenso maquinário industrial e militar de defesa
com nossos métodos e objetivos pacíficos, para que a segurança e a
liberdade possam prosperar juntas.

—Dwight Eisenhower, 1961

Com todos os preparativos para uma resposta militar coordenada, com
profundo envolvimento das agências de inteligência, não deveria ser
surpresa que a resposta do governo ao COVID-19 rapidamente emergiu
como um projeto militar.



Em 28 de setembro de 2020, o jornalista científico Nicholas Florko
publicou no STAT um esquema organizacional que vazou 291 expondo o
projeto de US $ 10 bilhões da Operação Warp Speed como uma campanha
altamente estruturada do Departamento de Defesa com “vasto envolvimento
militar”. O fluxograma bizantino 292 mostra quatro generais e sessenta
outros oficiais militares comandando a Operação Warp Speed, superando
em número os tecnocratas de saúde civis do HHS, que representavam
apenas vinte e nove dos cerca de noventa líderes no gráfico.

O vice-chefe do Estado-Maior de Políticas do HHS, Paul Mango, disse ao
STAT que o Departamento de Defesa estava profundamente envolvido em
todos os aspectos do projeto, incluindo a criação de mais de duas dúzias de
fábricas de vacinas, transporte aéreo de equipamentos e matérias-primas de
todo o mundo e erguendo operações de segurança cibernética e física “para
garantir que uma eventual vacina seja protegida muito de perto de atores
estatais que não querem que tenhamos sucesso nisso”. Este adendo
paranóico parece um esforço pretextual para vincular americanos hesitantes
às vacinas a governos estrangeiros sinistros, justificando assim uma
resposta militar e de uma agência de inteligência. É, em suma, uma “teoria
da conspiração”, embora oficial. Mango disse ao STAT que o planejamento
e debriefing do Warp Speed ocorre em salas protegidas usadas para discutir
informações confidenciais. Um oficial sênior de saúde federal disse ao
STAT que ficou surpreso ao ver soldados em uniformes militares
perambulando pela sede do HHS no centro de Washington, incluindo mais
de 100 soldados nos corredores do HHS vestindo uniformes da Tempestade
no Deserto.

Funcionários da saúde reclamaram ao STAT que se viram marginalizados
quando Warp Speed se transformou em uma parceria entre os militares e a
indústria farmacêutica, presidida por Robert Kadlec - que, de acordo com
Mango, assinou pessoalmente todos os acordos comerciais feitos pelo HHS
para a Operação Warp Velocidade.

Warp Speed tem acordos secretos com seis grandes empresas farmacêuticas
que desenvolvem vacinas COVID-19. O principal conselheiro da operação
é Moncef Slaoui, um ex-funcionário da GlaxoSmithKline que antes da
pandemia serviu como presidente da Moderna, a colaboração Fauci /
Kadlec / Gates que seria o principal beneficiário do Warp Speed. Ao
caracterizar seu cargo como um “contratante externo”, Slaoui, que possui



cerca de US $ 10 milhões em ações da GSK, se esquivou da aplicação das
regras de ética federais. Slaoui prometeu desde então doar qualquer
aumento no valor de suas ações.293

“A primeira pessoa a ser demitida deve ser a Dra. Slaoui”, respondeu a
senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) Em uma audiência. “O povo
americano merece saber que as decisões sobre a vacina COVID-19 são
baseadas na ciência, e não na ganância pessoal.”294

O Dr. Fauci teve envolvimento direto com a Warp Speed por meio de seu
funcionário Larry Corey, que se descreveu como um membro “ex-officio”
da governança da Warp Speed. Corey administra a rede de prevenção
COVID-19 do Dr. Fauci, que transforma as redes de ensaios clínicos de
HIV em ensaios clínicos COVID-19 de Fase 3.295

O Dr. Fauci não se intimidou com a tomada militar da política de saúde dos
Estados Unidos, aplaudindo a Operação como um show de talentos. O Dr.
Fauci disse ao STAT que não se incomodava com a escassez de experiência
em saúde pública entre os líderes do Pentágono da Warp Speed: “Se você
examinar as caixas organizacionais da Operação Warp Speed, elas são
muito, muito impressionantes”. Tom Inglesby também elogiou o
envolvimento militar. “Há um profundo conhecimento da ciência e sobre
como gerenciar operações governamentais complexas”, disse Inglesby.
“Está claramente operando em um ambiente político e pandêmico
desafiador, e não saberemos se temos uma vacina segura e eficaz até que os
testes sejam concluídos. Mas é um grupo de pessoas altamente competentes
trabalhando para que isso aconteça ”.296

O secretário do HHS, Alex Azar - um ex-CEO e lobista da Pharma - e o
secretário de defesa, Mark Esper, dividem o faturamento como os
presidentes da organização. Slaoui, o líder civil formal do projeto, e o
general Gustave Perna atuam como CEO da Operação Warp Speed.

Imediatamente abaixo de Perna e Slaoui estão o Tenente General
(aposentado) Paul Ostrowski, 297 um ex-soldado das Forças Especiais que
administra a distribuição de uma eventual vacina, e Matt Hepburn, que se
especializou em projetos futurísticos de guerra para o Pentágono, incluindo
um programa para implantar sensores de alta tecnologia em soldados para
detectar doenças e para outros fins.



“Esta deveria ser uma operação médica e não militar”, disse-me a
sobrevivente do Holocausto e defensora da ética médica Vera Sharav. “É
um problema de saúde pública. Por que os militares e a CIA estão tão
envolvidos? Por que tudo é segredo? Por que não podemos saber os
ingredientes desses produtos, que os contribuintes financiaram? Por que
todos os seus e-mails foram editados? Por que não podemos ver os
contratos com os fabricantes de vacinas? Por que estamos exigindo um
tratamento com uma tecnologia experimental com testes mínimos? Visto
que o COVID-19 prejudica menos de 1 por cento, qual é a justificativa para
colocar 100 por cento da população em risco? Precisamos reconhecer que
este é um vasto experimento humano em toda a humanidade, com uma
tecnologia não comprovada, conduzido por espiões e generais treinados
principalmente para matar e não para salvar vidas. ” O que poderia dar
errado?
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POSFÁCIO

O que descrevi nos capítulos anteriores pode parecer opressor e
desanimador. A campanha de vacinação forçada e outras ações cruéis do Dr.
Fauci e seus acólitos podem parecer grandes demais para falhar. Mas isso
depende dos cidadãos do nosso país.

Podemos nos curvar e obedecer - receber os jabs, usar as coberturas faciais,
mostrar nossos passaportes digitais sob demanda, submeter-nos aos testes e
saudar nossos supervisores no Estado de Biovigilância.

Ou podemos dizer não. Temos uma escolha e não é tarde demais.

COVID-19 não é o problema; é um problema que pode ser resolvido em
grande parte com tratamentos iniciais que são seguros, eficazes e baratos.

O problema é a corrupção endêmica no complexo médico-industrial,
atualmente apoiado a todo momento por empresas de mídia de massa. O
golpe de Estado desse cartel já desviou bilhões dos contribuintes, já aspirou
trilhões da classe média global e criou a desculpa para propaganda maciça,
censura e controle em todo o mundo. Junto com seus reguladores
capturados, este cartel deu início à guerra global contra a liberdade e a
democracia. O dramaturgo e ensaísta CJ Hopkins descreve o momento
muito bem:

Não há nada sutil nesse processo. Descomissionar uma realidade e
substituí-la por outra é um negócio brutal. As sociedades se acostumam
com suas realidades. Não os entregamos de boa vontade ou facilmente.
Normalmente, o que é necessário para fazermos isso é uma crise, uma
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guerra, um estado de emergência ou. . . você sabe, uma pandemia global
mortal.

Durante a mudança da velha realidade para a nova realidade, a sociedade é
dilacerada. A velha realidade está sendo desmontada e a nova ainda não
tomou o seu lugar. Parece uma loucura e, de certa forma, é. Por um tempo,
a sociedade é dividida em duas, enquanto as duas realidades lutam pelo
domínio. Sendo a realidade o que é (isto é, monolítico), esta é uma luta até
a morte. No final, apenas uma realidade pode prevalecer.

Este é o período crucial para o movimento totalitário. Ele precisa negar a
velha realidade para implementar a nova, e não pode fazer isso com razão e
fatos, então tem que fazer isso com medo e força bruta. Precisa aterrorizar a
maioria da sociedade em um estado de histeria em massa irracional que
pode se voltar contra aqueles que resistem à nova realidade. Não se trata de
persuadir ou convencer as pessoas a aceitar a nova realidade. É mais
parecido com como você dirige um rebanho de gado. Você os assusta o
suficiente para colocá-los em movimento e, em seguida, os conduz para
onde deseja que eles vão. O gado não sabe nem entende para onde está
indo. Eles estão simplesmente reagindo a um estímulo físico. Fatos e razões
não têm nada a ver com isso.

Ao considerarmos o golpe sem precedentes de nossa Constituição nos
últimos dois anos, vale a pena fazer uma pausa para lembrar a epidemia de
varíola que paralisou o exército de Washington durante a Revolução e o
contágio da malária que matou o Exército da Virgínia. Embora ambos
tenham alertado os criadores do potencial mortal e destrutivo das epidemias
de doenças infecciosas, os criadores optaram por não incluir nenhuma
exceção pandêmica à Constituição dos Estados Unidos.

Ainda hoje, a pandemia está sendo usada para criar uma série de novas
exceções à nossa Constituição. Temos apenas uma justificativa para
explicar tudo o que está acontecendo: COVID. Por um breve momento,
vamos desviar o olhar da razão aparente pela qual as coisas estão
acontecendo e nos concentrar no que está acontecendo.

Aqueles que controlam as alavancas do poder difamam os dissidentes e
punem todas as tentativas de questionamento, ceticismo e debate. Como
todos os tiranos da história, eles proíbem livros, silenciam artistas,



condenam escritores, poetas e intelectuais que questionam as novas
ortodoxias. Eles baniram as reuniões e forçaram os cidadãos a usar
máscaras que instilam o medo e dividem as comunidades, e atomizaram
qualquer senso de solidariedade ao impedir a comunicação não verbal mais
sutil e eloqüente para a qual Deus e a evolução deram aos humanos 42
músculos faciais.

Previsivelmente, a pandemia se tornou um pretexto para expandir a tirania
em todo o mundo - fazendo mudanças que não têm nada a ver com vírus. A
Hungria reprimiu a liberdade de expressão e proibiu representações
públicas de homossexualidade. A China fechou o último jornal pró-
democracia de Hong Kong e prendeu seus executivos, editores e jornalistas.
Na Bielo-Rússia, o presidente Lukashenko reprimiu os protestos com
prisões em massa e até sequestrou um avião de passageiros para prender um
jornalista dissidente. O Camboja aboliu o devido processo legal e prendeu
oponentes políticos. O governo da Polônia aboliu os direitos das mulheres e
gays e efetivamente proibiu o aborto. O primeiro-ministro da Índia prendeu
jornalistas e ordenou que o Twitter removesse postagens críticas. O
presidente da Rússia, Vladimir Putin, usou a pandemia como (outro)
pretexto para prender oponentes poderosos e proibir reuniões em massa. E
as democracias não eram muito diferentes: a França exigia que seus
cidadãos mostrassem uma declaração assinada para viajar mais de 1
quilômetro de casa. A Austrália foi mais liberal, permitindo que os cidadãos
se aventurassem a até 5 quilômetros de casa - mas, novamente, a Austrália
também construiu novos centros de detenção. A Grã-Bretanha proibiu seus
cidadãos de viajar para o exterior.

Muitas coisas semelhantes aconteceram nos Estados Unidos, incluindo o
Senado de Nova York aprovando uma lei que permite a detenção forçada e
indefinida de residentes considerados uma ameaça à saúde pública. Mas
para a América, a liberdade de expressão foi a maior vítima da tirania
emergente. O agora popular termo “desinformação” passou a significar
qualquer expressão que se afaste das ortodoxias oficiais. As redes sociais e
as empresas de mídia de notícias atuam como taquígrafos e defensores de
qualquer posição pronunciada pelo governo. O fracasso intencional da
investigação jornalística, da curiosidade e da investigação, o fracasso em
sondar, em fazer perguntas difíceis (ou quaisquer perguntas) aos que estão



no poder - possibilitou a loucura e a tristeza de 2020 e 2021. Há uma teia de
motivos em ação, mas vou citar um simples:

As grandes empresas farmacêuticas são os maiores anunciantes nos canais
de notícias e televisão. Seu orçamento anual de US $ 9,6 bilhões para
publicidade compra mais do que comerciais - compra reverência. (Em
2014, o presidente da rede Roger Ailes me disse que demitiria qualquer um
de seus apresentadores de noticiários que me permitissem falar sobre
segurança de vacinas no ar. “Nossa divisão de notícias”, explicou ele,
“obtém até 70% das receitas de anúncios farmacêuticos em anos não
eleitorais.”)

Sei que o papel da mídia noticiosa não é novidade para você, então vou
citar apenas um exemplo: os mandatos de vacinas são ostensivamente
baseados na ideia de que as vacinas impedirão a transmissão de COVID-19.
Se eles não evitam a transmissão, se os vacinados e não vacinados podem
espalhar o vírus, então não há diferença relevante entre os dois grupos -
exceto que um grupo não está cumprindo as ordens do governo.

Forçar uma população inteira a aceitar uma intervenção médica arbitrária e
arriscada é a ação mais intrusiva e degradante já imposta pelo governo dos
Estados Unidos, e talvez por qualquer governo.

E é baseado em uma mentira.

O Diretor do CDC, Dr. Fauci, e a OMS tiveram que reconhecer com
relutância que as vacinas não podem interromper a transmissão.

Quando a Diretora de Saúde Pública de Israel se dirigiu ao Painel
Consultivo da FDA, ela não deixou dúvidas sobre a incapacidade das
vacinas de interromper a transmissão do vírus, ou parar a doença, ou
impedir a morte. Descrevendo a situação de Israel em 17 de setembro de
2021, ela disse:

Sessenta por cento das pessoas em estado grave e crítico foram, hum,
imunizadas, duplamente imunizadas, totalmente vacinadas. Quarenta e
cinco por cento das pessoas que morreram nesta quarta onda foram
duplamente vacinadas.

Mesmo assim, três semanas depois, em 7 de outubro - poucos dias antes de
este livro ir para a impressão - o Presidente dos Estados Unidos anunciou



que estava garantindo que os profissionais de saúde fossem vacinados,
porque se você procurar atendimento em um estabelecimento de saúde,
você deve ter a certeza de que as pessoas que prestam esse atendimento
estão protegidas do COVID e não podem transmiti-lo a você. ”

O presidente acaba de dizer aos americanos que ser vacinado fornece
certeza de que as pessoas vacinadas estão protegidas do COVID e não
podem transmiti-lo a você.

Nenhuma pergunta foi feita ao presidente sobre essa desconexão
impressionante, sobre a mentira óbvia - e esse discurso nos dá um exemplo
claro do que está acontecendo.

Uma imagem televisionada de um líder incontestado proferindo
pronunciamentos falsos para enganar e controlar a população - esse é o
mundo do romance tristemente profético de George Orwell, 1984.

É um sinal de esperança que, na metade de 2021, o livro de Orwell com
setenta anos de repente se tornou um dos 20 mais vendidos nos Estados
Unidos. Aparentemente, mais pessoas estão cientes do que está acontecendo
do que os poderosos acreditam.

Essa consciência, esse bom senso básico, nos lembra que as democracias
podem reafirmar o controle legislativo sobre ditadores desonestos - sejam
prefeitos, governadores, presidentes ou primeiros-ministros. Legislativos
racionais podem sufocar o financiamento que apóia poucos e prejudica
muitos. Eles podem iniciar investigações, estimular processos criminais e
restaurar a liberdade.

Mesmo sem o envolvimento do governo, são as pessoas comuns que podem
nos resgatar da tirania. Podemos dizer Não ao cumprimento dos jabs para o
trabalho, Não ao envio de crianças para a escola com testes forçados e
mascaramento, Não às plataformas de mídia social censuradas, Não à
compra de produtos de empresas que faliram e procuram nos controlar.
Essas ações não são fáceis, mas viver com as consequências da inação seria
muito mais difícil. Ao invocar nossa coragem moral, podemos parar esta
marcha em direção a um estado policial global.

* * *



Eu fundei a Childrens Health Defense (CHD) muito antes do COVID-19.
Nosso objetivo era acabar com a epidemia de doenças infantis decorrentes
de exposições tóxicas de todos os tipos, incluindo algumas vacinas. O CHD
busca educar o público e responsabilizar os maus atores para ajudar a
garantir um futuro saudável para nossos filhos. No momento em que este
livro vai para a impressão, a campanha para forçar vacinas COVID
inseguras nos corpos das crianças está atingindo seu pico. Se nossos filhos
desejam desfrutar das bênçãos da liberdade e saúde, devemos acabar com
este pesadelo COVID-19. Não podemos mais “confiar nos especialistas” ou
seguir sua versão distorcida da ciência. Foi isso que nos trouxe aqui.

Com as informações deste livro, espero que você eduque outras pessoas, se
envolva de forma mais eficaz com o governo local, conselho escolar,
departamento de saúde, legisladores, polícia (e, freqüentemente, mais
promissor, com seu xerife eleito). O CHD tem filiais em todo o país e no
mundo; aderir a qualquer um dos muitos grupos de liberdade de saúde.
Inscreva-se no site gratuito de notícias on-line da Childrens Health Defense,
The Defender. Mantenha-se informado Fique ativo. Podemos descartar essa
insanidade se um número suficiente de pessoas se recusar a participar de
um novo apartheid baseado em procedimentos médicos forçados.

Os Estados Unidos ainda sofrem com a história brutal e horrível de
escravidão, segregação, racismo e, infelizmente, procedimentos médicos
forçados. Não vamos começar tudo de novo, condenando os afro-
americanos mais do que qualquer outro grupo racial ao status de cidadãos
de segunda classe.

Enquanto escrevia este livro, reli o majestoso discurso “Eu tenho um
sonho” de Martin Luther King Jr. no Lincoln Memorial em 1963. O
reverendo King estende a mão para nós durante todos esses anos:

Mas nos recusamos a acreditar que o banco da justiça está falido.
Recusamo-nos a acreditar que existem fundos insuficientes nos grandes
cofres de oportunidades desta nação. E assim, chegamos a descontar esse
cheque, um cheque que nos dará, mediante demanda, as riquezas da
liberdade e a segurança da justiça. Também chegamos a esse local sagrado
para lembrar a América da feroz urgência do Agora. Não é hora de se
envolver no luxo de se refrescar ou tomar a droga tranquilizadora do



gradualismo, se satisfazendo com um processo lento de pequenas
mudanças. Agora é a hora de concretizar as promessas da democracia.

Junte-se a nós para retomar nossa democracia e nossa liberdade. Te vejo nas
barricadas.

Robert F. Kennedy
 

NOTA DO AUTOR!

Embora este livro pareça terminar aqui, ele não pode terminar aqui - uma
vez que a história está longe de terminar. Cada dia traz novas informações,
novos dados, novas revelações e novos denunciantes. Assim, continuarei
escrevendo capítulos e disponibilizando-os por meio do URL e do QR Code
abaixo. Em nome de todos da Childrens Health Defense, obrigado por ler
este livro e por continuar acompanhando os tópicos cruciais abordados em
suas páginas.
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Para atualizações, novas citações e referências, e novas informações sobre
os tópicos neste capítulo:
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