
  

A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS)
ESTÁ TENTANDO UMA TOMADA DE PODER

1. A maioria das pessoas nunca ouviu sobre as Regulamentações
Internacionais de Saúde - RIS (no original em inglês, IHR) nt,1
Os Estados Unidos da América do Norte ( EUA) aceitaram essas
regulamentações em 2005. Essas regulamentações contrariam e substituem
a Constituição dos EUA.

2. Em 18 de janeiro de 2022, os EUA submeteram um número de emendas
às RIS, as quais visam ceder ainda mais a nossa soberania e
grandiosamente conferir poderes à Organização Mundial de Saúde (OMS) em
restringir SEUS direitos e liberdades relativos à sua saúde.

3. O 75
o
. encontro da Assembléia de Saúde Mundial será realizada em

Genebra, na Suíça, nestes próximos dias 22 a 28 de maio, 2022. A
Assembléia irá colocar em votação as emendas das RIS. Com grande
probabilidade, elas serão aprovadas e promulgadas como lei internacional, a
menos que "Nós, o Povo" nos posicionemos contra esse ataque à nossa
soberania.

4. Essas emendas das RIS NÃO necessitam de aprovação por 2/3 do senado
dos EUA, uma vez que. Já concordamos em obedecer as RIS em virtude de
nossa filiação às Nações Unidas e à OMS. Nós já cedemos parte de nossa
soberania. Essas emendas foram projetadas para confundir as nações
filiadas, de forma a ceder mais ainda de suas soberanias.

5. Em adição às emendas propostas, a OMS formou um Grupo de
Negociações Intergovernamentais (GNI), o qual está ativamente tramitando
um "Tratado Internacional em Prevenção, Preparação e Resposta a
Pandemias" . O "Tratado Pandêmico " proposto é independente, todavia em
adição às emendas relativas às Regulamentações Internacionais de Saúde
acima mencionadas.

6. O "Tratado Pandêmico " ainda não existe. Está sendo elaborado e
negociado neste momento. Discussões referentes ao "Tratado Pandêmico"
são importantes, todavia também constituem parte de um sofisticado desvio
que visa confundir as pessoas, levando-as a ignorar a preocupação imediata,
a qual se refere às emendas relativas às RIS a serem consideradas pela
Assembléia Mundial de Saúde nestes próximos dias 22 a 28 de maio.

7. O momento de manifestar sua voz e se posicionar pelos seus direitos é
AGORA.
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