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OBJETIVO

 Entrevista Sobre os Efeitos Adversos da Vacina A H1N1
O Ministério da Saúde já vacinou cerca de 30 milhões de Brasileiros, existem relatos e depoimentos de milhares de pessoas
que sofreram ou sofrem com os eventos advindos da vacinação, essas informações podem ser encontradas facilmente na
internet.
Por esse motivo resolvemos criar a campanha intitulada "Entreviste Já!", que tem por objetivo colher informações e
depoimentos das pessoas que já se vacinaram.
A proposta e o desafio é filmar os depoimentos e disponibilizá-lo em um canal específico do Youtube.
Não podemos parar agora, devemos continuar com nossas ações, porque o número de pessoas atingidas começa a
aumentar e com isso acontecem cada vez mais casos graves e também mortes oriundas da vacinação.
Não podemos ficar de braços cruzados vendo essa barbárie produzida pelas indústrias farmacêuticas, Governo, Mídia e
também agora os profissionais da saúde pela não manifestação pública que também devem ser responsabilizados por cada
efeito negativo e morte.

 Considerações Iniciais
Obrigado por disponibilizar 15 minutos de seu tempo para essa entrevista. Sua declaração será muito importante e
gostaríamos de pedir por gentileza que responda todas as questões.
Você não é obrigado a responder nenhuma questão que julgue desnecessárias ou que fere os seus princípios, você é livre
para responder ou não as questões.

 Dados do Entrevistado
Nome Completo:
Idade:
Cidade:
Estado:
Data de Vacinação:
Posto de Vacinação:
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 Entrevista
01) Porque o Senhor (a) tomou a vacina contra a gripe A H1N1? Qual o estado de sua saúde antes de ter tomado a
vacina?
Responda aqui:

02) O senhor (a) sofreu ou ainda sofre com os efeitos advindos da vacinação? Quais são eles? Durante quantos dias
apresentou reações?
Responda aqui:

03) Qual foi a intensidade dos sintomas? As reações atrapalharam a realização de tarefas do seu dia a dia?
Responda aqui:

04) O senhor (a) teve febre ou calafrios? Por quanto tempo e qual a temperatura? Marque “X” na temperatura
correspondente a sua febre.
Responda aqui:

(

) Febre baixa: 38–39°C | (

) Febre moderada: 39–40° C | (

) Febre alta: 40-42° C | (

) hiperpirexia: >42° C

05) Gostaria de relatar outras informações tais como: dormência, vertigem, formigamento, perda da sensibilidade e da
motricidade, paralisias parciais, alterações do sentidos, irritação , ansiedade, sonolência, insônia, ficou inconsciente por
algum momento, houve alterações do humor e percepção, alterações do olfato e do paladar, falta de ar, dor de cabeça,
dor de garganta, no ouvido, coriza, secreção nasal, oral, chiado no peito, tosse, fadiga, sangramentos, palpitações, dor no
peito, síncope, falta de ar, diarréias, vômitos, cheiro, cor das secreções, desidratação, precisou tomar soro oral ou
intravenoso, medicamentos para aliviar esses ou outros sintomas pós-vacinais?
Responda aqui:

06) O senhor (a) se vacinaria novamente e indicaria a vacina para outras pessoas? Por quê?
Responda aqui:

07) Qual sua opinião sobre a gripe A H1N1 e a vacinação?
Responda aqui:

08) O senhor (a) teria comprovantes de vacinação, consultas recentes e gastos com a saúde devido aos efeitos da vacina?
Responda aqui:
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09) O senhor (a) Poderia enviar por email esses comprovantes para registrar seu depoimento? Pode ser escaneado ou
fotografado.
Responda aqui:

10) O senhor tem o interesse de ser entrevistado pessoalmente, a fim de fortalecer o seu depoimento e convencer as
pessoas dos riscos da vacina? Vale ressaltar que vamos escolher um lugar público para essa entrevista.
Responda aqui:

 Envio de Documentos
Para fortalecer o seu depoimento, pedimos que envie por email caso possua os documentos como comprovantes de
vacinação, consultas recentes e gastos com a saúde devido aos efeitos da vacina. Você pode escanear, fotografar e nos
enviar.

 Agradecimento ao Entrevistado
Obrigado por conceder está entrevista, o seu depoimento servirá para esclarecimentos sobre os efeitos adversos causados
pela vacinação.
A população precisa de respostas e você contribuiu, obrigado por sua ajuda.

 Termo de Responsabilidade
Ao responder esse questionário o entrevistado declara serem verdadeiras todas as informações aqui inseridas.
Sob pena de crime de falsidade ideológica é figura tipificada no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que tem a seguinte
redação:
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante.
Para que o delito se configure é necessário que a forma do documento seja verdadeira, ao passo que a fraude esteja
inserida no seu conteúdo. Para este tipo de crime a lei prevê duas penas distintas:
1.
2.

Reclusão de um a cinco anos, e multa - quando o documento objeto da fraude é público;
Reclusão de um a três anos, e multa - se o documento for particular.
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 Quem somos nós?
O objetivo do blog é ajudar você a descobrir a verdade sobre o aspecto amplo, que envolve interesses financeiros
desencadeando verdadeiras barbáries no nosso cotidiano, pelas quais passam despercebidas pela maioria da população
manipulada pelos canais de comunicação.
Nosso convite é para que você saia da caverna e descubra a realidade, e a essência é descobrir o que realmente tem por
trás das informações, não ficaremos somente na impressão, mas buscaremos também o porquê.
Esse Blog vai procurar agir e não somente para deixar você informado, vamos procurar elaborar materiais com fatos e
provas que reforçam nosso objetivo, para que você leitor tenha plena certeza dos acontecimentos, que na sua grande
maioria são encobertos pela mídia. Faremos isso para lhe dar suporte na luta pela verdade e pela democracia.
Contato: blogcomunicadointerno@gmail.com

 Agradecimentos aos Responsáveis por esse Projeto
Esse questionário foi elaborado com a participação de Cristiane Passos, Bacharel em medicina.
Cristiane Passos não exerce a profissão de médica, mas possui algum conhecimento e se colocou a disposição.
Ela fez o que os médicos em exercício deveriam fazer, portanto nosso obrigado a Cristiane Passos.
Esclarecimentos e dúvidas entrem em contato pelo email staphysagria@bol.com.br
Obrigado a todos que nesse momento se mobilizam para esclarecer as informações referentes à Gripe A Influenza H1N1 e a
Vacina.

 Pedido para manifestação Profissional
Você médico e especialista exerça a ética médica e se manifeste. Você é responsável por seus pacientes, portanto qualquer
efeito mais grave proveniente da vacinação deve ser atribuído a você.
Vidas valem mais do que dinheiro, embora o que estamos vivenciando deixará as pessoas desconfiadas e desacreditadas
por muito tempo, portanto pedimos, não seja conveniente com essa situação.
Analise o que está em jogo nesse momento, você é o grande responsável, pode fazer a diferença e mudar a história e a vida
de várias pessoas.

________________________________________________
Rodrigo Gonçalves Carneiro
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