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APAS OSASCO • SAÚDE

ANIVERSARIANTES DEZEMBRO
2 MARISA WOLF
4 CATIA FERREIRA DE MORAES
7 CESAR AUGUSTUS DA CAMARA LEAL MAGALHÃES
10 LEÃO NAZARÉ AVELINO
14 ZILDA MARIA DA SILVA
15 NELSON PEREIRA FRANCO JUNIOR
16 INOCÊNCIO PEREIRA MACENA
18 RUY DE PAULA
18 ÉRICA CRISTINA MARTANENCO
19 CARLOS ALBERTO MANUEL NORIMBEM
20 ROBERTO SETSUO SAKUMA
21 LAUDEMIRO RODRIGUES DA SILVA FILHO
21 JOSÉ ALFREDO JACINTHO
22 CÍCERA DOS SANTOS RAMIRO
23 ADILSON FERNANDES DA COSTA
24 ADOLFO PEREIRA
25 EUCLIDES INÁCIO FERRAZ FILHO
25 JULIANO LEITE
25 MARCELO FRANCISCO DE LIMA
28 ALEXANDRE IDALGO PERES
28 DAYANE TABERTI FERREIRA
29 JOSÉ ALVES DOS SANTOS

ANIVERSARIANTES JANEIRO
5 RAFAEL CURVELO ENCARNAÇÃO
7 DANIEL CUSTÓDIO DA SILVA
7 NEREU APARECIDO ALVES
8 ELÍDIA BAFFA CLAVERO DA SILVA
8 MARCO ANTÔNIO ANDRÉ
11 WELLINGTON BRUNO GRECO
12 JAIRTON DE LUCENA RIBEIRO
12 RODOLFO GUILHERME RAMIRO DA SILVA
12 EVERSON AMARAL JUNIOR
13 FERNANDA EVELYN ROSA DA ROCHA
14 TEREZINHA DE JESUS DUARTE FARIGNOLLI
16 CLAUDINEI PAIXÃO DOS SANTOS
17 APARECIDA SANCHES ROMEIRO
18 VALDECIR MARQUES PROENCA
20 ALESSANDRA PAULA TONOLLI
22 RUBENS PEREIRA DOS PRAZERES
25 LINDALVA SOARES DIAS
26 HERMITON MENEZES
26 EVANDRO LUIZ TEIXEIRA
26 VALÉRIA FERREIRA BORGES
29 CARLA REGINA MARTANENCO

ANIVERSARIANTES FEVEREIRO
2 AMILTON CÁSSIO VALENTE
7 JOSIEL OLIVEIRA DE ANDRADE
9 ALDO FERNANDES DA COSTA
12 EVANGELINO ALVES MARCELO
14 GILBERTO DOS SANTOS
17 BRUNO DA SILVA SAMPAIO
21 JACKSON ROMEIRO
24 GILBERTO PAIXÃO SILVA
25 LUIZ CARLOS SEVERINO
26 MOACIR FONTOLAN
27 GILSON SALES

Hoje, é dia 10/10/2020, estamos vi-
vendo a tal “pandemia”, com hábitos es-
tabelecidos pela Rede Globo de televisão 
e as outras emissoras copiaram, muito 
mal. Assim, você tem que usar máscara 
completa, que cubra a boca e nariz, se por 
acaso não estiver coberto o nariz, existem 
correções, que são feitas e observadas pela 
televisão. E os hábitos fora, você tem que 
estar completamente imunizado, lavar as 
mãos constantemente, bem lavadas, e usar 
álcool em ambas, para que o contato com 
as outras pessoas não vá contaminá-las, 
além de medir a temperatura, para saber se 
a pessoa está ou não com febre. Primeiro, 
era medido na cabeça, e depois passou a ser 
medido no pulso, porque algum iluminado 
previu, que na testa, poderia fazer mal. 
Se você tiver uma memória razoável, vai 
verificar que essa “pandemia”, começou 
muito antes do que os “próprios órgãos de 
imprensa divulgam e propagaram ao mun-
do”, pois em 10 de fevereiro deste ano, já 
estava divulgado a “pandemia” que iria 
assolar o mundo, em razão de uma experi-
ência na China, onde um chinês ao comer 
um morcego, contraiu a moléstia e passou 
para as demais pessoas. Por esse motivo, 
a China tem que ser cobrada. Ainda as-
sim, no Brasil, tivemos grandes eventos, 
e não foi divulgado por essa época, “nada 
de pandemia”, estivemos por exemplo o 
“Carnaval”, tão famoso no Rio, São Pau-
lo e no Nordeste, onde as emissoras de TV 
como “globo”, em conjunto com os gover-
nadores venderam a imagem do Brasil, de 
luxuria e sexo. Observe que os partidos que 
ainda administram o país, e o PT, PSDB, 
PMDB, Democratas, e todos os outros par-
tidos da esquerda do Brasil aproveitaram 
do que grande parte da imprensa é tenden-

ciosa, e torce contra o presidente, que é 
de direita. Você se lembra que o Superior 
Tribunal Federal deu ganho de causa aos 
Governadores e Prefeitos, e que em São 
Paulo a prefeitura construiu valas para en-
terrar os mortos, divulgados pela TV (mui-
to terrorismo). O Dr. Roberto Calil, que faz 
a campanha das eleições em 2020 começa 
sua fala, afirmando que: “A SAÚDE É O 
NOSSO BEM MAIS PRECIOSO”, e con-
tinua a falar...

Eu ingressei na Guarda Civil de São 
Paulo em 1969, e por acreditar na minha 
saúde, investi de imediato, em vacinas, e 
por esse motivo, procurei uma Clínica no 
bairro da Lapa em São Paulo, e tomei a 
primeira vacina que era contra a gripe, que 
tinha validade de um ano. De lá para cá, 
sempre me vacinava contra a gripe, porque 
na polícia, a maior parte do tempo você tra-
balha à noite, e o serviço é tão importante, 
que você tem que estar bem, em todas as 
situações, e uma melhor forma física.

Analisando, a OMS (Organização 
Mundial de Saúde), composto por inte-
grantes esquerdistas, estilhaçam tudo o que 
nosso presidente fala, e propaga, assim, 
quando ele se manifestou que a cloroqui-
na, ivermectina e azitromicina era mais 
indicada para a aplicação das pessoas aco-
metidas com o COVID-19, apareceu o en-
tão determinado como ministro da saúde, 
MANDETTA, que pregou que as pessoas 
deviam ser socorridas numa situação mais 
evoluída, e nesta situação, muitas pessoas 
morreram, menos o “médico”, David Uip, 
que deixou de ser o Secretário da Saúde de 
São Paulo, pertencente ao Hospital Sírio 
Libanês, que teve o COVID-19, e se tratou 
com cloroquina, ivermectina e azitromici-
na e omitiu este tratamento.

Segundo o Dr. Alexandre Loyolla, que 
trabalha em Emergências Respiratórias, 
afirmou que “o corona vírus, não é tão le-
tal como se prega por aí, perigosos e fatais 
são os vírus, vindo atrás do ebola”, e não 
o corona vírus. Os políticos da atualida-
de, não estão preparados para enfrentar a 
pandemia, “pois a pessoa tem que estar 
voltada para a SAÚDE”. O Dr. Alexan-
dre afirma que para se ter um resultado 
positivo de uma vacina, são necessários 
10 anos de pesquisa, e nós dependemos 
de três vacinas: A SINOVAC – da China, 
em conjunto com o Instituto Butantã, que 
não é indicada, pois nem imaginamos o 
que vem depois, a OXFORD – é a mais 
INDICADA, e a Russa, onde apenas 38 
russos se submeteram a experiência e não 
dá para confiar. O Dr. Alexandre Loyolla, 
foi entrevistado pela Jovem Pan News = 
Jovem Pan de Maringá.

Eu ingressei na Apas, em 2001, como 
diretor-presidente, e de lá prá cá, só investi 
na saúde, de todos nós, e por isso é que em 
2020, resolvi financiar junto a VACICLIN, 
uma vacina para todos os funcionários da 
Apas-Osasco. Eu sou assíduo frequentador 
da VACICLIN há anos. Por quê da vacina? 
Porque eu não vou ter PNEUMONIA, este 
é o efeito da vacina ela evita que você te-
nha PNEUMONIA.

Este não é o objetivo da COVID-19 
(evitar que você tenha problemas respi-
ratórios e PNEUMONIA). Veja se eu sou 
paciente de risco: Tenho 71 anos, quando 
nasci tive a doença do macaco (mal de 
simioto), fui curado com leite de égua, e 
fui criado com leite de cabra, em 2000 fiz 
uma cirurgia de coração, em 2006, fiz outra 
cirurgia de coração, procedimento de duas 
pontes de safena e uma mamária (e não 
estende), em 2013 tive 4 AVC (Acidente 
Vascular Cerebral), dois isquêmicos e dois 
hemorrágicos, fiquei 18 dias no hospital, e 
ainda fiz cirurgia de vesícula. A partir do 
momento que tomei a vacina, NÃO TE-
NHO MEDO DE MORRER, porque acre-
dito em Deus e na minha fé. 

Na VACICLIN eles não se envolvem 
e nem dizem nada. Porque não querem se 
envolver. Porque a Bactéria é um organis-
mo vivo, e vírus não passam de partículas 
infecciosas. Não são visíveis a olho nu, e 
se multiplicam rapidamente, em um curto 
período de tempo, podendo causar doen-
ças. O Dr. Alexandre Loyolla , afirma entre 
suas comparações, cita o País com nome 
de CANADÁ, onde a população local não 
tem possibilidade de pegar o COVID-19, 
na proporção de 99%, porque o povo está 
preparado para a situação no combate a 
SAÚDE. Eu apresentei várias pessoas a 
VACICLIN, inclusive uma senhora que 
tem uma filha no Canadá, ela reside em 
Aldeia da Serra (Itapevi-SP) de nome Jo-
sete, essa senhora assim como eu e minha 
família jamais contrairemos o COVID-19. 
Um abraço. 

“A vacina já está pronta”


