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Jan Feb Mar Apr Jun Jul Aug Sep Out Nov (em mil)  2.0

% %=100(b-a)/a

SIDRA 2009 12.11.2010 88 79 89 87 93 94 99 98 89 90 88 89 2009 1083   a

SIDRA 2010 16.12.2011 92 87 91 89 95 96 98 99 94 94 88 94 2010 1117 34 3.1  b

SIDRA 2011 17.12.2012 100 87 95 92 99 101 105 99 94 94 90 94 2011 1150 33 3.0
SIDRA 2012 20.12.2013 93 88 92 91 99 99 107 100 97 99 91 99 2012 1155 5 0.4
SIDRA 2013 09.12.2014 95 87 97 96 103 101 109 106 99 98 92 97 2013 1180 25 2.2
SIDRA 2014 30.11.2015 100 93 96 94 103 103 104 106 100 102 94 98 2014 1193 13 1.1  
SIDRA 2015 24.11.2016 104 88 100 102 111 107 110 105 100 102 98 104 2015 1231 38 3.2
SIDRA 2016 14.11.2017 103 100 109 109 113 114 115 108 100 105 97 102 2016 1275 44 3.6
SIDRA 2017 31.10.2018 103 94 106 104 112 111 120 112 105 107 99 105 2017 1278 3 0.2
SIDRA 2018 04.12.2019 104 92 106 105 112 114 117 113 107 105 101 107 2018 1283 5 0.4   

SIDRA 2019 108 95 107 108 116 116 122 116 110 109 103 107 2019 1317 34 2.7   

 

CRC 2020 03.09.2021 97 87 103 110 137 125 130 127 114 114 109 125 2020 1378 61 4.6   

CRC 2021 03.09.2021 132 119 187 175 161 151 138 112 2021  

 

CRC 2019 03.09.2021 96 85 96 97 105 105 111 104 99 98 92 98 2019 1186
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Qualquer erro ou comentário: por favor me informa pelo Campinas, dia 20 de Setembro 2021
  Dipl. Math., Dipl. Phys. Email: joa-weber@protonmail.com

Conforme tabela abaixo com valores de SIDRA/CRC não tinha em 2020 um incremento de 200mil óbitos adicionais.

Em 2020 tinha um incremento de 35mil óbitos adicionais:  61mil – 26mil(o 2% incremento que cada ano tem na média)

Brasil:  óbitos totais (em miles) por mes e ano Tabela disponível no site:  https://freedom-and-science.neocities.org incremento anual (em %)
incremento médio

Mai Dez nos anos 2009-2019:  

óbitos diferença

atualizado em totais anual

 <-- Covid-16? Nem percebemos.

09.12.2020

vermelho >10mil

 <- ainda vai mudar do máximo

<-- porque 2019 é baixo como 2013?

CRC-2019 não cabe na série não (tem valores como 2013!?) – por isso eu tenho posto 2019 separado 1378-1186=192mil. Lembra: A mídia corporatista

afirmou que tinha 200mil óbitos Covid em 2020

Fontes dos números:

 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/2681 só disponibiliza data até 2019 (SIDRA 2020 só será publicado em torno de Novembro 2021)  

 https://transparencia.registrocivil.org.br/especial-covid só disponibiliza data desde 2019 porque?

Sem saber da existência de SIDRA, quem só olha CRC vai ver um incremento de 2019 para 2020 de É certo isso? Sincero? Transparente?

Durante todo 2020 a data de SIDRA 2019 não foi disponível – as pessoas só tinham visto a diferença ao nível abnormal baixo CRC 2019.

Se o vírus teria causado 200'000 óbitos em 2020, então não é possível ter um incremento de só 35mil (61-26 incremento 2% anual) - deveria ser uns SEIS VEZES mais.       

Tal-vez os supostos 200mil morreram “com” Covid, não “de” -- redeclaração da causa? Qual motivo? Tem outra explicação? Na Alemanha sempre teve muito óbito de gripe – em 2020 zero gripe..

Cada adulto responsável com certeza já (não é já em 18 meses) se informou sobre o teste PCR Dr.Sam, como funciona, se é aprovado para diagnose, sabe o que é o valor CT, se é confiável Uduisb, etc.

Os 35mil demais poderiam ser causado por tratamento letal com ventiladores+Remdesivir em vez de Ivermectina e HCQ (já sabia que um remedio existente impede aprovação emergencial?).

Dois testemunhos do morte – chocante! Videos: 1. Dr. Ardis (Cor.U-Aus.) 2. Nurse Albert Spence 3. Wife Kate Dalley Na UE Remdesivir (comprovado letal) é o único aprovado com ventiladores

History of Ivermectin – não da para acreditar tal maldade! Aprovação emergencial termina se existe um remedio (por isso destruiram Iver e HCQ)

Huge list of evidence – Brasil p. 8/9 Olha que acontece na UE ao fim de Outubro 2021 !!

https://freedom-and-science.neocities.org/
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/2681
https://transparencia.registrocivil.org.br/especial-covid
https://odysee.com/@drsambailey:c/Once-Upon-A-Time-in-Wuhan-Odysee-Exclusive-Comp:2
https://www.uni-due.de/2021-06-18-studie-aussagekraft-von-pcr-tests
https://www.bitchute.com/video/jv3GSOcoIGCP/
https://www.bitchute.com/video/mYf2mTn1PWuy/
https://www.bitchute.com/video/RhhX3momhCn1/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_3299
https://www.bitchute.com/video/QoEbTwArdDYh/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/qanda_21_3301
https://odysee.com/@True_World:f/The-Story-Of-Ivermectin-And-COVID-19---Pribeh-Ivermektinu-a-Covidu-19:6
https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_3299
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• O número de óbitos no Brasil foi bem perto da variação regular dos últimos 10 anos.
    Não tinha 200'000 óbitos adicionais em 2020 segundo SIDRA e CRC

• Em Março 2021 os óbitos totais subiram uns 70'000 !?! - os assassinados crianças, mulheres, e homens no dia da bomba genocida ao Hiroshima (Nagasaki 40'000)

Observações: O que este caveiro inglês conta (Video VIRAL) encaixa exatamente com minha tabela – as variantes são o TGE e ele mata.  Enfermeiras  

TGE: Tratamento genetico experimental (científicamente não é vacina, não imuniza, hospitais israelenses lotadas de TGEs)

•  Subida instantânea 

    não parece natural/típico (para mim como amador da epidemiologia) - parece como uma bomba (ainda que obviamente não foi bomba mas parece paralelo

    Numa epidemia tem-se um incremento exponencial, particularmente um incremento contínuo - não instantâneo.

• Contagiosidade

   Narrativa da mídia corporatista: Covid é muito contagioso.
   Pesquisa de Prof. Streek (Univ. Bonn, Maio 2020: contagiosidade é inesperadamente baixa
   "Abstract - Results: .. The unexpectedly low secondary infection risk among persons living in the same household has important implications for measures installed to contain the SARS-CoV-2 virus pandemic."

   A tabela confirma Prof. Streek: baixa contagiosidade:
   Dado o valor de Março 2021, independente como oriundou, com contagiosidade alta a doença ia infectar mais e mais e nos meses seguintes os valores iam aumentar.
   O que acontece é o contrário: os valores caiam imediatamente por 22k 14k 10k bem como um amador como eu ia esperar.

• Eventos moderados

  Tinha um evento em Maio 2020 (+27k) oscillando até Agosto e depois.
  Tinha um evento em Dezembro/Janeiro.

• Tratamento genetico experimental (TGE) começou no dia 19 de Janeiro 2021. Vietnã: Mortos chegaram com TGE (Knight). India: mesma coisa - em 2020: Ivermectina e HCQ..

• Evento bombástico - Março 2021

  Como escrevi, o decrescimento parece normal (exceto que contradiz a narrativa da mídia dos globalistas e sua 'ciência').
  O incremento tipo 'bomba' eu não posso explicar. Se a contagiosidade não é alta, deve ser entregado grande quantidade do material. Mas como? (21.Sep.: veja caveiro inglês e Vietnã emcima)
  Em Japão expose, EUA expose, e Austria Path-Konf encontraram substanças não declaradas nos TGEs. O governo de Japão bloqueiu 1.6M doses TGE e encontrou versões diferentes do mesmo produtor

  Interessante: CRC disponibiliza os valores município por município e ainda dia por dia. 
  Um estudo disso poderia ser muito interessante: Tal-vez da para ver a trajetoria como o negocio foi divulgado espatial e temporal.

  Nos outros páises que eu sigo (Europa, EUA), exceto por India, eu não sou consciente de um tal fenómeno. De fato na Alemanha não tinha mais óbitos como nos anos 
  anteriores - ainda falar de uma epidemia é um crime dado os danos em vidas e negocios causado por medidas falsas, medidas de maldade.
  Tratar ainda as crianças é crime contra humanidade e vai lidar a um Tribunal de Nuremberg 2.0 - minha opinião.

  EUA: Não lembro que tinha tal aumento bombástico, mas parece para mim que no momento quando o Trump foi finalmente fora do caminho
            os números super altos de 'casos' desparaceram na mídia.

  India e Brasil:  O governo de India não obedeceu a não usar Ivermectina e HCQ (porque sucesso ia terminar com a 'vacina' emergencial instantaneamente – informa-se).
                            O povo brasileiro não votou o candidato desejado do global(fasc)ismo.                                                 Def.: Fascismo = casamento de corporatismo e política

https://www.bitchute.com/video/gigUyK3yLtMU/
https://www.bitchute.com/video/CRoFalm8mfSO/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.04.20090076v1.full.pdf
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-01/vacinacao-contra-covid-19-come%C3%A7a-em-todo-o-pais
https://www.bitchute.com/video/pEGtz8e3wRRN/
https://theexpose.uk/2021/09/02/have-japan-suspended-modernas-contaminated-covid-19-vaccine-because-they-found-it-contains-graphene-oxide/
https://theexpose.uk/2021/08/30/american-scientists-confirm-toxic-graphene-oxide-and-more-in-covid-injections/
https://pathologie-konferenz.de/
https://www.newsweek.com/japan-halts-26m-moderna-doses-officials-say-two-deaths-possibly-linked-vaccine-1624240?amp=1

