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ENTREVISTA - Me Jean-Pierre Joseph, advogado, reitor da Ordem dos Advogados de 

Grenoble. 

France Soir: em 23 de setembro de 2020, o Sr. publicou na "Profissão Gendarme" um 

artigo intitulado "Quando deixaremos de ser ovelhas?" em que o Sr. escreveu que nem 

a máscara nem a contenção impediriam a segunda vaga. A história não provou que o 

Sr. estava certo? 

Jean-Pierre Joseph: A História não só me provou que estava certo, mas continuou, 

porque eu tinha anunciado aos que me cercavam que, se não reagíssemos, haveria 

uma segunda, depois uma terceira, depois uma quarta vaga, Etc. E medidas cada vez 

mais liberticidas, que não teriam efeito na contenção da epidemia. Na verdade, na 

época, as pessoas acreditavam que obedecendo iria parar, e eu disse-lhes: "É 

justamente porque obedecem que nunca vai parar ..." 

Na realidade, as contradições nas medições eram tão óbvias que me é difícil aceitar 

que grande parte da população, paralisada de terror diante de um vírus que ninguém 

nunca viu, seja tão obediente, e que a grande media não tenha denunciado ainda mais 

essas contradições: 

- A máscara era inútil, mas um mês depois tornou-se essencial; 

- O confinamento "iria acelerar a epidemia" e, um mês depois, "iria abrandá-la"; 

- No primeiro confinamento, apenas as atividades essenciais foram autorizadas. Mas, 

ao mesmo tempo, milhares de antenas 5G foram instaladas. Por que era tão essencial? 

- Mais recentemente “as crianças não contraem a doença e não são contagiosas” 

depois “Devem ser vacinadas”. 

- Nos restaurantes, assim que o Sr. se levantava, tem que colocar a máscara, como se o 

vírus só atacasse alto. É preciso rastejar a quatro patas para ir à casa de banho? 

- Durante o toque de recolher, as pessoas faziam as compras com pressa, 

sobrelotavam as lojas, a partir das 18h o vírus ia atacar, como se ele trabalhasse no 

turno da noite, como as enfermeiras ...” 
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O Sr. denunciou aquilo a que chama "Cientocracia". Como define isso? 

Aquilo a que chamo “Scientocracia” é um fenómeno que aconteceu gradualmente: um 

grupo de "cientistas", a maioria dos quais não vê pacientes há muito tempo, muitos 

dos quais têm importantes ligações de interesse com a indústria farmacêutica, e que 

são uma minoria, afirmou desde o início que era preciso confinar, usar máscara 

praticamente dia e noite, não se tratar caso adoecesse, porque "não havia 

tratamento", e que só a "vacina" nos salvaria. 

Como ovelhas, aceitámos isso, enquanto milhares de médicos na França assinaram 

petições dizendo "vamos prescrever", porque quem prescreveu uma das quatro 

terapias mundialmente famosas, mas que foram proibidas, se denunciadas (como no 

passado, a França o fez muitos colaboradores), foi sujeito a processos disciplinares. 

Esta minoria impôs ao governo o seu chamado conhecimento. Ainda assim, 

continuamos a dar ouvidos a essas pessoas que demonstraram pelos factos a ineficácia 

de seu "Conhecimento". Infelizmente todos os outros, que puderam demonstrar-nos o 

escândalo de saúde decorrente dessas posições, nunca são convidados para os sets. 

Vamo-nos perguntar porquê. 

A blusa branca substituiu a batina. 

O Sr. menciona "terapêutica mundialmente famosa". Poderia ser mais preciso? 

Como já expliquei, conhecemos há décadas, em termos de tratamento de um vírus 

influenza, pelo menos quatro terapias: 

1- hidroxicloroquina associada à azitromicina, 

2- vitamina C em infusão e em altas doses, 

3- artemisia annua 

4- ivermectina. 

Numerosas publicações têm mostrado que essas terapias são extremamente eficazes, 

com poucos efeitos colaterais, desde que utilizadas nos primeiros sintomas. Os nossos 

Scientocratas conheciam esta informação e (como se o estivessem a fazer de 

propósito), levantaram-se contra ela, com base nos únicos estudos de caso em que se 

esperava que o estado do paciente se deteriorasse significativamente, pois dizem que 

estas terapias "não funcionaram ... " 

Enfim, tudo foi feito para nos fazer acreditar que só a "vacina" poderia salvar-nos. 

Essa posição, logicamente, é inexplicável, até porque muitos médicos informaram ao 

Ministério da Saúde que não queriam ouvir nada. 
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Mas as vacinas anticovide não impedem a epidemia? 

Não sou médico, mas sou obrigado a dizer o que vejo: em artigo recente, intitulado 

"Covid 19: injeção quimérica transgênica – a hecatombe da vacina espalha-se pelo 

mundo", o Dr. Gérard Delépine, cirurgião, oncologista e estatístico, mostra que as 

curvas de mortalidade disparam, em todos os países, desde o início da vacinação em 

massa. O caso dos ingleses que foram os primeiros a vacinar na Europa é 

característico: desde o início dessas injeções em massa, a variante inglesa apareceu ... 

Então a curva de mortalidade aumentou dramaticamente. É claro que nenhum dos 

principais meios de comunicação falou sobre isso. Ainda assim, eles tinham as curvas 

oficiais diante dos olhos. Parecem cloroformizados. Atualmente os médicos israelitas, 

residentes num dos países mais vacinados do mundo, contam-nos que entre eles, mais 

de 51% dos internados com o diagnóstico de covid-19 estão vacinados e que a curva 

de mortalidade entre os jovens aumentou em 20% entre 2020 e hoje. 

Tenho a impressão de que essa "vacina" não só não protege muito, mas também deixa 

muita gente doente. Quanto mais "vacinamos", mais pacientes existem! 

Estamos a falar de efeitos colaterais; tem alguma informação sobre esse assunto? 

No site europeu de farmacovigilância "EUDRAVigilance", são mencionadas 19.791 

mortes em 24 de julho de 2021 e mais de 2.000.000 de efeitos adversos, incluindo 

800.000 graves ou mesmo irreversíveis (excluindo em particular a Suíça e o Reino 

Unido), o que é extremamente alarmante em comparação com todas as campanhas de 

vacinação que vimos no passado. 

Até o site da Agência Nacional de Segurança de Medicamentos (ANSM) nos informa 

que a 1 de julho de 2021, de 62.000 notificações, 31.000 casos receberam a 

qualificação oficial de efeitos adversos, incluindo 8.689 graves, e 900 mortes, para o 

único produto da Pfizer! E 11.200 casos graves no final de julho. 

É preciso notar que, de acordo com muitos cientistas, os dados de farmacovigilância 

geralmente representam apenas 5% em média dos casos reais e que os ensaios clínicos 

são normalmente interrompidos imediatamente se forem observadas mortes 

(exemplo entre muitos: em julho de 2020, a Food and Drug Administration dos EUA ( 

FDA) interrompeu os ensaios clínicos da empresa Cellectis para o produto UCARTCS1 

por apenas uma morte). 

O professor Peter A. McCullough, cardiologista, vice-chefe de medicina interna do 

Baylor University Medical Center em Dallas, Texas, e professor sénior de medicina 

interna da A&M University no Texas Health Sciences Center, disse numa entrevista 

que: “O limite para parar um programa de vacina é de 25 a 50 mortes. Gripe suína, 

1976, 26 mortes, pararam”. - COVID: "A vacina é o agente biológico mais letal e tóxico 

já injetado no corpo humano." Estamos com 900 mortes na França, mais de 19.000 na 

Europa, e os media e os poucos Scientocratas continuam a dizer que "há muito poucos 

efeitos adversos!". Por que nos mentem a este ponto? 
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Aqui sou forçado a perceber que estamos perante um envenenamento coletivo. Não é 

porque esse escândalo de saúde não é mencionado pelos media “mainstream” que ele 

não existe. De facto, em vários cantos da Europa, cientistas analisaram os produtos 

colocados no mercado e estão muito preocupados com o que encontraram! 

E o que é ainda mais incrível é que estamos prestes a presenciar a publicação de uma 

lei contrária às várias convenções internacionais, porque ainda estamos em período de 

ensaio clínico até 2022, ou mesmo 2023. 

A Convenção de Oviedo proíbe forçar um cidadão a participar de um experimento. No 

entanto, muitos de nós corremos o risco de ser forçados a receber uma injeção de um 

produto experimental, que nem mesmo é uma vacina, mas um produto genético 

experimental. 

Vamos falar sobre essas reclamações: que objetivo está a perseguir? 

Este massacre deve parar! As 19.000 mortes e 800.000 casos graves, infelizmente 

representam uma parte da realidade, o que é tanto mais vergonhoso que nossas 

autoridades neguem sua existência, e ajam como se ela não existisse. 

Nos últimos dias, eu e outros colegas recebemos telefonemas diários de enfermeiras 

ou bombeiros, espantados por trazer pessoas "vacinadas" para o pronto-socorro todos 

os dias. Nos últimos dias, muitos profissionais de saúde, observando os danos 

causados por essas injeções, têm nos perguntado como escapar deles: "Devo arriscar 

morrer ou ficar incapacitado para o resto da vida para manter o meu emprego?" 

Vários especialistas americanos ou europeus nos alertam para o facto de que essas 

injeções podem bloquear todas as nossas defesas imunológicas, o que nos colocará em 

perigo permanente, em particular o Sr. Van den Boosch, que tinha responsabilidades 

importantes dentro dos laboratórios Pfizer e Novartis, e que alerta aconselhando-nos a 

acabar com toda esta campanha de "vacinas". 

Como chegámos lá sem ninguém reagir? 

"Podemos fazer uma população que tem medo aceitar qualquer coisa" 

1- O número de mortes devido à Covid aumentou enormemente: acidentes 

rodoviários, pacientes com câncer morreriam oficialmente "do Covid"! A instrução nos 

hospitais era para declarar o máximo possível (vários cuidadores hospitalares me 

disseram que alguns hospitais receberiam um subsídio para cada declaração, o que 

ajuda a entender melhor os motivos dessa incrível situação). Ao mesmo tempo, 

durante vários anos, milhares de leitos hospitalares foram removidos, o que 

inevitavelmente levaria à saturação. E, ao contrário do que prometido, esse processo 

continuou mesmo durante o surto. 

2- Todas as terapias eficazes foram proibidas. 

3- A máscara que tínhamos que usar até ao ar livre, mesmo em certas praias, não era 

para a Saúde Pública, mas para manter o medo, amordaçando todos. Qualquer médico 



 

5 
 

da área lhe dirá que usar uma máscara à beira-mar, a dezenas de metros de outros 

caminhantes, é ridículo! Mesmo as crianças, embora poupadas desta doença e, 

portanto, não contagiosas, tinham que agir como se fossem perigosas para os outros! 

4- Os vários confinamentos destinaram-se especificamente a locais de troca de ideias: 

bares, restaurantes, teatros. Mas não ao metro, aos supermercados, etc. Como 

ovelhas cloroformizadas, aceitámos essas aberrações! 

Tudo foi feito para deixar as pessoas aterrorizadas, com a ajuda de slogans 

publicitários, cartazes etc ... 

5- Depois vieram esses produtos graças aos quais poderíamos viver "como antes" ... Só 

que esses produtos estão a dizimar muita gente, e não parecem tão eficazes como 

dizem. 

Alguns não conseguirão escapar com um certificado de contra-indicação? 

O texto prevê efetivamente a possibilidade de o médico assistente emitir um atestado 

de contra-indicação. 

No entanto, o texto já limitou os casos em que este certificado pode ser aceite: certas 

patologias anteriores, e alergias "aos componentes da vacina ..." 

Somos banhados pelo absurdo ou pela má-fé! Como podemos já saber quais são as 

patologias anteriores susceptíveis de contra-indicar produtos ainda em fase de ensaio 

clínico? 

Quanto aos componentes da vacina, é ainda pior! Parece que ninguém (médicos, 

farmacêuticos ...) pode nos fornecer a lista de todos os componentes dos produtos. 

Então: 

1- Eles tentam forçar-nos a injetar um produto que não conhecemos. 

2- Para saber se o Sr. é alérgico a um dos componentes, só tem uma solução: injetar e 

dizer do seu leito de morte: "Agora sei que sou alérgico ..." 

 

Para interromper este processo, médicos e indivíduos pediram que o Sr. 

Apresentasse queixa em tribunal. O que é que fez? 

Apresentámos duas reclamações coletivas: 

I- Uma primeira reclamação coletiva foi apresentada em Grenoble por: 

- Tentativa de envenenamento, (art. 221-5 do Código Penal) 

- Colocar em perigo a pessoa, (art. 223-1 Código Penal) 

- Colocação em perigo de menores por pessoas com autoridade. (art. 227-15 C. Penal) 

a) A tentativa de envenenamento: 
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Na semana passada, os funcionários de vários coletivos em Isère, por meu intermédio, 

apresentaram uma denúncia contra X por tentativa de envenenamento, nas mãos do 

Decano de Juízes de Instrução do Tribunal Judicial de Grenoble. Eles acreditam que 

alguns funcionários da saúde pública continuam a encorajar os franceses a receberem 

um produto perigoso, que não é uma vacina, mas uma droga experimental, que eles 

qualificam falsamente como uma "vacina", cuja eficácia não está de forma alguma 

demonstrada, e é uniforme contradita pelos números oficiais de muitos países 

estrangeiros, e cuja periculosidade aparece cada vez mais. Consideram que o facto de 

continuar a encorajar os franceses a receberem estas injecções, ao mesmo tempo que 

esconde os inúmeros acidentes pós-vacinais, e ao declarar falsamente que os efeitos 

indesejáveis graves "são muito raros", procede de uma vontade criminosa deliberada. 

Trata-se, pois, de facto de uma tentativa de envenenamento colectivo, pois a princípio, 

os seis denunciantes pretendiam firmemente receber um dos produtos actualmente 

em oferta, mas acabam de desistir, perante a multiplicidade de informações 

alarmantes e indiscutíveis de que tomaram conhecimento. 

b) Colocar em perigo a pessoa: 

Muitos cientistas nos disseram que estão completamente pasmos com o que chamam 

de "amordaçar a população". Às dezenas, explicam-nos a inutilidade e o perigo de usar 

uma máscara. Quem resume bem todos os outros é talvez o professor Laurent 

Toubiana, epidemiologista e diretor geral do Irsan, que escreve: “Da mesma forma que 

o confinamento generalizado de uma população, o uso da máscara generalizada em 

espaço aberto não tem base científica e parece-me completamente delirante e 

desconcertante ... " 

Assim, os mesmos funcionários do coletivo Isère também apresentaram queixa por 

colocar a pessoa em perigo. 

c) Colocação em perigo de menores por pessoas detentoras de autoridade: 

O Reitor da Académie de Grenoble deu instruções sobre o uso de máscara, que 

prejudica a saúde das crianças, contra todo o bom senso, visto que as próprias 

autoridades sanitárias afirmam que: 

a-) As crianças não contraíram a doença, 

b-) As crianças não eram muito, se é que eram contagiosas. 

Sabendo desde o início que essas medidas seriam desnecessárias e altamente 

prejudiciais para essas crianças, mas ao dar instruções para o uso obrigatório de 

máscaras para crianças em escolas, faculdades e colégios, aos chefes de 

estabelecimentos da academia, ele era culpado, bem como outros funcionários, de 

colocar em perigo menores por exercício de autoridade, na medida em que o facto de 

obrigar as crianças a não respirar normalmente, comprometendo a longo prazo, a sua 

saúde física e mental, e obrigando-as, todas com máscara, a viver sem ver a expressão 
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no rosto de seus camaradas e adultos, tem levado a centenas de patologias 

psiquiátricas, e inúmeras tentativas de suicídio de crianças. 

Os dirigentes dos grupos com crianças em idade escolar, somam-se às queixas 

anteriores referidas na denúncia, a colocação em perigo de menores por detentores de 

autoridade. 

II- Uma segunda reclamação coletiva foi enviada quinta-feira, 29 de julho de 2021 ao 

Decano de Juízes de Instrução do Tribunal Judicial de Paris, contra o Presidente do 

Conselho Nacional da Ordem dos Médicos, por negligência que resultou na morte de 

pessoas que estavam impossibilitadas de se proteger por causa da idade ou do seu 

estado físico ou mental (art. 223-3 e 223-4 CP).  

A denúncia reúne médicos que não puderam atender pacientes, e pessoas cujos 

parentes faleceram, ou estiveram gravemente enfermos, porque não puderam ser 

atendidos a tempo. 

Essas pessoas acreditam que, na maioria dos casos, os médicos que desejavam 

prescrever uma terapia que acabava de ser proibida, foram accionados pelo Conselho 

Nacional da Ordem, que lhes disse que a sua prescrição não correspondia a "dados 

adquiridos da Ciência" e que os ameaçou com ação disciplinar em caso de reincidência, 

contentando-se em aconselhá-los a dizer aos seus pacientes: 

a) ou, se o seu estado não parecer muito grave, ficar em casa e "tomar Doliprane", 

b) Ou para ir ao pronto-socorro do hospital. 

Como resultado, os médicos liberais não podiam prescrever nada e apenas esperar 

que a condição do paciente piorasse e o internassem. 

Isso explica porque os pacientes de Covid 19 que morreram, muitas vezes viviam 

apenas alguns dias após o internamento, pois correspondiam a pacientes que não 

puderam ser tratados e, portanto, chegaram tarde demais ao hospital. 

O Presidente do Conselho Nacional da Ordem estava perfeitamente ciente da situação, 

e sabia que ameaçando os médicos, e proibindo-os de prescrever qualquer uma das 

referidas terapias, ou mesmo causando processo disciplinar aos que não obedecessem 

ao não, contribuiriam para muitas hospitalizações, sofrimentos e mortes. 

É, portanto, com pleno conhecimento dos fatos que ele contribuiu para a deterioração 

do estado de saúde de milhares de pessoas. 

 

Como vê o futuro desta crise de saúde? 

Desde o anúncio de 12 de julho, recebi dezenas de ligações de enfermeiras, médicos e 

bombeiros que têm duas preocupações: 
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- Preocupação com as pessoas: Dizem-me que tomam conhecimento todos os dias das 

pessoas hospitalizadas na emergência após uma “vacinação”. Eles falam comigo sobre 

uma hecatombe. Estão indignados com o silêncio total dos grandes media. 

- Preocupação com eles, porque me perguntam como escapar desse envenenamento 

que para eles será obrigatório. Achamos que temos soluções. 

O futuro dependerá de todos nós. Todos (ou quase) entenderam que quanto mais 

confinamos, quanto mais mascaramos, mais "vacinamos" e mais as curvas sobem. 

Porquê? 

Quando ficamos a saber que tanto em Israel quanto na Grã-Bretanha, uma grande 

proporção de pessoas hospitalizadas com o diagnóstico "Covid" havia sido "vacinada", 

podemos perguntar se a "vacina" não transmitiu a doença. 

Claro que as autoridades vão responder que o produto “não teve tempo de fazer 

efeito”, como se fôssemos supor que a pessoa o teria “apanhado” mesmo sem o 

produto. 

O que polui qualquer discussão é que na mente coletiva, há um século, a vacina foi 

considerada um Sacramento. Assim, o alumínio retirado dos cosméticos, até mesmo 

das vacinas de animais, permanecia nas vacinas para humanos, como se um sopro 

divino removesse dele sua nocividade. 

Para a esquerda, é uma conquista social, um progresso da humanidade. É verdade que 

acreditei nisso por muito tempo. Isso está tão arraigado nas nossas cabeças que as 

evidências e o bom senso desapareceram totalmente: para uma criança que sofre 

convulsões logo após a vacinação, até os especialistas afirmarão no tribunal que é uma 

coincidência! 

Isso explica porque é que os valores dados pela farmacovigilância devem ser 

multiplicados por, no mínimo, 10, porque se trata de mortes ou efeitos indesejáveis 

oficialmente declarados por esta organização, que apenas coleta o que lhe foi enviado. 

No presente caso, isso explica porque os eleitos, chefes de departamento, diretores de 

escola, agem como se não entendessem porque é que o doce que nos obrigam a 

comer nos incomoda tanto ... Porque quando falamos com eles, eles respondem como 

se a "vacina" fosse como um simples doce completamente inofensivo. 

Assim, os nossos grandes cientistas, e mesmo os nossos jornalistas, tornam-se 

ideólogos, e já não pessoas objetivas que simplesmente descrevem o que vêem. É por 

isso que, após a manifestação de sábado, 24 de julho, numa cidade em que se podiam 

ver em muitas fotos, mais de um quilómetro de procissão ao longo de uma avenida de 

quatro pistas, o jornal local escreveu "Algumas centenas de manifestantes ... " 

Tudo o que vai contra o pensamento único é negado, minimizado, caricaturizado. 

Os grandes meios de comunicação têm uma grande responsabilidade, porque, neste 

caso, esta negação leva a mortes. 
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Ninguém fala sobre H.L.A. descoberta em 1980 por Jean Dausset, Prêmio Nobel de 

Medicina, e que mostra que todos pertencemos a um grupo imunológico, e que 

dependendo do grupo a que pertencemos, não reagiremos da mesma forma a uma 

vacina, nem mesmo a um vírus. Essa informação é tão preocupante que ninguém 

falava sobre ela há 30 anos, quando Jean Dausset havia declarado em 1980: "A 

vacinação em massa será uma prática do passado ..." 

Tenho a certeza de que, se continuarmos a não nos opor, haverá uma quarta, uma 

quinta, uma sexta vaga, e isso nunca vai parar. Vai ser precisa uma terceira dose, 

depois uma quarta, haverá novos confinamentos, pois, como explicam muitos 

virologistas ou médicos, quanto mais confinamos, quanto mais mascaramos, mais 

"vacinamos" e mais há pessoas doentes. 

Isto nunca aconteceu. 

Como tudo será feito para nos fazer acreditar que essa nova vaga "É culpa dos não 

vacinados", é bem possível que em muitos hospitais ninguém pergunte aos novos 

pacientes de covid ou de variantes se são vacinados. E mesmo que os cuidadores no 

terreno perguntem e denunciem, a informação não vai aparecer, porque o objetivo é 

injetar esses produtos em toda a gente. 

Recorde-se que os contratos celebrados entre os laboratórios e a Comissão Europeia 

especificam que as partes reconhecem que ignoram a eficácia e os efeitos 

indesejáveis. E outra cláusula especifica que mesmo que se conhecesse uma terapia 

eficaz, isso não cancelaria os contratos ... 

Sugiro que, quando uma pessoa que recebeu uma ou mais injeções for hospitalizada, 

as famílias relatem sistematicamente o que a pessoa recebeu. Sugiro que também 

relatem diretamente à farmacovigilância. Caso contrário, continuará: cada morte será 

oficialmente "morte da Covid" (e não da injeção). 

Sugiro também que meus Colegas apresentem queixa nos seus respectivos 

departamentos e, acima de tudo, que todos se perguntem quais são as razões desta 

histeria covídica. Quando todos estiverem cientes de todas as informações mantidas 

por um certo número de advogados franceses, alemães, italianos, belgas, espanhóis, 

americanos, etc. teremos uma ideia clara. Mas será necessário acalmar a raiva de 

muitos. 

  

Jean-Pierre Joseph é o autor de "Vacinas: ter-nos-ão mentido?" (5ª edição 2020) 

A associação BonSens.org informa que deu todo o seu apoio a essas reclamações. 

 


