
Não há realmente nenhuma escassez 
de fontes dispostas a negar que 
vivemos em um mundo de fraude 
científica e manipulação.  Tudo isso 
pode ser atribuído a 
“corporatocracia” em que vivemos 
hoje, onde as corporações gigantes 
pertencentes a um grupo seleto de 
pessoas da “elite”, que basicamente 
assumiram o controle do planeta e 
todos os seus recursos. É por isso 
que tantas pessoas estão migrando para o tratamento alternativo, 
bem como, no foco da prevenção do câncer.  A causa do câncer, 
segundo o cientista e médico Mathias Ratth é a carência 
prolongada de micronutrientes. 
A quimioterapia é o negócio mais rentável do mundo e por isso a 
indústria farmacêutica não tem intenção de curar ninguém, ou 
terá prejuízo nos seus negócios. Hoje, somente a indústria 
farmacêutica é quem investe em pesquisa do câncer pois os 
médicos abdicaram de fazer ciência! E a ela está contente com os 
altos lucros que obtém com a quimioterapia. Isto é um grande 
negócio capitalista!

CÂNCER:
NEGÓCIO DE 100 BILHÕES DE DÓLARES

COMPROMISSO COM A HUMANIDADE
Parte da minha revolução humana!

O que você vai ler nesse jornal nenhum veículo de comunicação do Brasil tem coragem de denunciar: existem sim tratamentos para a 
cura do câncer, baseados em pesquisas e nutrição celular. Falta interesse dos órgãos competentes para fazer com que essas informações 
cheguem à população e aos doentes. Conheça as principais revelações de especialistas no assunto: 

“As pesquisas divulgadas pela imprensa sobre câncer são uma grande fraude”. Essa é uma declaração de Linus Pauling, duas vezes 
Prêmio Nobel de Química, considerado o mais importante cientista do mundo. Linus Pauling é um dos fundadores da química 
quântica e da biologia molecular, e um ex-ativista da PAZ. 

Dr. John Bailler passou 20 anos na equipe de funcionários do Instituto Nacional do Câncer e também ex-diretor da sua revista, declarou 
publicamente que “o programa nacional de câncer deve ser considerado um fracasso qualificado. Nossa pesquisa sobre câncer nos 
últimos 20 anos tem sido um fracasso total”. Segundo John Bailler outro ponto importante é que a maior parte do dinheiro doado a 
investigação para a cura do câncer tem sido gasto em pesquisa animal, o que foi considerado completamente inútil por muitos. 

O Dr. Irwin Bross, ex-diretor do Instituto de pesquisas do Câncer Sloan-Kettering – maior instituto de pesquisa do câncer do mundo 
afirma que, “hoje o tratamento de doenças e enfermidades tem um lado corporativo. É uma indústria extremamente rentável, mas 
apenas voltada para o tratamento, medidas preventivas e não CURAS, e isso é um ponto importante a considerar”.

O Dr. Dean Burk, bioquímico norte americano diz que “quando você tem o poder de manipular, geralmente você não diz a verdade. 
Essa é uma regra, quando estão no poder em cargos administrativos”. Ele afirmou também que – “O flúor faz com que as mortes por 
câncer em humanos aumentem consideravelmente do que qualquer outro produto químico. É uma evidência cientifica e biológica 
mais conclusiva em todos os meus 50 anos no campo da pesquisa do câncer”.

A CURA É POSSÍVEL!

www.hasielpereira.com.br | facebook: @hasiel15.999 | contato: campanha.hasiel@gmail.com

“AS PESQUISAS DIVULGADAS PELA IMPRENSA
SOBRE CÂNCER SÃO UMA GRANDE FRAUDE”
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Outras doenças: as descobertas e suas possibilidades

O Plasma de Quinton 
utiliza água marinha 
profunda, conseguida 
em regiões 
privilegiadas, a qual é 
tratada a frio, para 
reservar todos os micro-
organismos e elementos 
vivos do ecossistema 
marinho, diluída com 
água pura de fonte natural, em proporção 
variável para cada espécie viva, humana ou 
animal. O plasma resultante é usado via injetável 
com protocolo hospitalar.
A solução hipertônica - Quinton via oral - é 
preparada a partir de uma diluição de duas partes 
da água marinha profunda tratada, com uma parte 
de água de fonte natural. 

Como a aterosclerose se desenvolve

A causa primária para o desenvolvimento da aterosclerose é uma 
deficiência crônica de vitamina C e outros micronutrientes em 
milhões de células vasculares, o que prejudica a estabilidade e a 
funcionalidade das paredes e dos vasos sanguíneos. Se a 
deficiência nutricional continuar ao longo de anos e décadas, 
essa reparação continua e os depósitos vasculares crescem.
Uma ingestão adequada de vitamina C e outros micronutrientes 
celulares otimizam a estabilidade e a função de milhões de 
células da parede arterial, ajudando na prevenção da 
aterosclerose.

“O colesterol não causa problemas cardíacos, a falta de 
nutrientes sim!”, é o que afirma o médico e pesquisador Alemão 
Matthias Rath. Sua descoberta pode mudar completamente o que 
entendemos hoje por doenças cardíacas, mais especificamente 
sobre a aterosclerose – o acúmulo de gordura nas paredes das 
artérias – que é a causa dos ataques cardíacos e dos acidentes 
vasculares cerebrais. Em 1987 o Dr. Rath descobriu a ligação 
entre a deficiência da vitamina C e o fator de risco para as 
doenças cardiovasculares. Depois da publicação de sua 
investigação e de suas descobertas, o Dr. Rath aceitou um 
convite para se juntar ao duas vezes laureado prêmio Nobel Sr. 
Linus Pauling. 

Como a vitamina C previne o infarto?

Ela é um antioxidante importante. A sua função mais importante 
é a capacidade de aumentar a produção de colágeno, elastina e 
outras moléculas de reforço do corpo. Estas vigas biológicas de 
reforço constituem o tecido conjuntivo, no qual compreende 
aproximadamente 50% de todas as proteínas do nosso corpo. O 
colágeno tem a mesma função estrutural de estabilidade para o 
nosso corpo que as vigas de ferro têm para um edifício arranha-
céu. O aumento da produção de colágeno significa uma maior 
estabilidade para os quilométricos tubos de artérias, veias e 
capilares.

Apesar de estes fatos serem conhecidos há séculos, eles ainda 
não são aplicados na medicina de hoje.
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Foi este homem: Otto Heinrich 
Warburg (1883-1970), Prêmio 
Nobel 1931 para a sua tese "a 
causa primária e prevenção do 
câncer", que revolucionou os 
estudos sobre o câncer. 
Em seu estudo: "O metabolismo 
de tumores", Warburg demonstrou 
que todas as formas de câncer são 
caracterizadas por falta de 
oxigênio. Ele também descobriu 
que as células cancerosas são 

anaeróbias (não respiram oxigênio), por tanto, não 
conseguem sobreviver na presença de altos níveis de oxigênio. 
A quimioterapia acidifica o organismo a tal ponto que ele deve 
recorrer a reservas alcalinas imediatamente para neutralizar a 
acidez tal, sacrificando bases minerais (cálcio, magnésio, 
potássio) depositados nos ossos, dentes, unhas e cabelos.

A quimioterapia não funciona
em 97% dos casos

A quimioterapia não funciona 
em 97% dos casos
Revelação chocante de médico 
americano: “A quimioterapia 
não funciona em 97% dos 
casos”. A revelação que este 
médico e especialista americano, 
Dr. Peter Glidden, fez estão a 
chocar o mundo. Ele nos mostra 
como aquilo em que nos fizeram 
acreditar até aos dias de hoje, 
não passa na verdade de uma 
“farsa” e um “negócio” de milhões.
O câncer continua a ser uma das mais terríveis doenças que a 
humanidade já viu. É uma das principais causas de morte no 
mundo. 

É possível prevenir

Acreditar na cura de sua grave doença foi o que motivou Alceu Ferreira Filho a procurar os métodos de 
tratamento apresentados neste material. Em menos de um ano, pode-se dizer que ele está curado, graças às 
pesquisas e a sua iniciativa.

Aos 55 anos, no dia 22 de maio de 2015, seus exames apontaram uma lesão polipoide de cólon e lesão 
vegetante e estenosante de reto médio, com metaplasia intestinal difusa. Em novo exame, em 15 de outubro 
de 2015, o laudo apresentou lesão ulcerada de reto, com fragmento de mucosa retal com inflamação crônica 
e aguda, com ausência de malignidade. E agora, em 18 de 
agosto de 2016, todos os exames realizados pelo Sr. Alceu 
deram sem alterações. Uma vitória para os pesquisadores, 
para a saúde e para a vida. “No começo estava desacreditado 
da minha possibilidade de cura, desenganado pela medicina 
tradicional, mas encontrei uma esperança quando conheci o 
HASIEL PEREIRA. Seus estudos, estímulos e principalmente 
apoio foram fundamentais pela minha recuperação plena 
com a utilização da nutrição celular. Vejo a melhoria no meu 
dia a dia, ao longo dos últimos meses, e agora, os exames 
também mostram isso. É perfeitamente possível substituir a 
quimioterapia pelo tratamento de nutrição celular a base de 
vitamina C de 500mg, vitamina E, aminoácido Espirulina e o 
Plasma de Quinton, bebível e sublingual. Qualquer farmácia 
de manipulação pode fazer. Em todo esse processo, o Hasiel 
foi fundamental. Sem ele, isso não seria possível”. 

Melhorar é possível! 
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“A descoberta cientifica do médico Matthias Rath, 
continuador da obra de Linus Paulling, nos ensina que a 
grande maioria das doenças que chegam até o homem é 
fruto de carência nutricional prolongada de 
micronutrientes. (Entre elas a doenças imunológicas, 
como o câncer). Essa carência começa no trabalho dos 
agricultores que adubam a terra apenas com NPK 
(nitrogênio, fosforo e potássio). Essa combinação é 
muito pobre para garantir uma nutrição perfeita para a 
nossa célula, e ao longo dos anos, a carência nutricional 
prolongada acaba causando doenças graves, como o 
câncer.

Linus Paulling teve câncer e se curou por meio desse 
princípio, de nutrir as células com os elementos ausentes 
na terra. Os alimentos tem carência nutricional.
O mar é o lugar onde está o maior depósito de nutrientes, 
pois as chuvas lavam a terra e levam os nutrientes para 
os rios, que por sua vez desembocam nos oceanos. 
Portanto, os oceanos são os maiores depositários de vida 
natural, e os animais marinhos não apresentam doenças. 
As trutas criadas em agua doce desenvolvem câncer aos 
5,5 anos, as de agua salgada desconhecem essa doença. 
Essa é uma descoberta de Maynard Murray, que durante 
47 anos estudou os oceanos, e praticou agricultura com a 
tecnologia dos sólidos marinhos e da água do mar para 
adubar a terra. Essa descoberta é fantástica. Por outro 
lado, Rennê Quinton descobriu que a água do mar 
levanta o sistema imunológico, por possuir propriedades 
semelhantes ao sangue humano. Com o Plasma de 
Quinton as células são reestabelecidas. Ou seja, nutrem 
as células para recuperar o organismo doente”.  

HASIEL PEREIRA, após ter conhecido o trabalho desses 
cientistas, passou a divulgar as informações para as 
pessoas com câncer e outras doenças imunológicas 
fazendo disso um verdadeiro sacerdócio, visitando 
doentes e familiares para conscientizar as pessoas de 
como é possível nutrir as células e levantar o sistema 
imunológico. Através de nutracêuticos, que 

proporcionam o levantamento do sistema imunológico 
dos doentes, os tumores desaparecem. Médicos 
afirmaram para pacientes que eles ficaram tão bem de 
saúde que podem doar sangue, sendo um fato inédito 
para a medicina.

HASIEL PEREIRA quer transformar essa experiência 
pessoal em uma experiência municipal, por meio da 
Secretaria de Saúde de Curitiba, em parceria com as 
Universidades, para recuperar o sangue de doentes 
cancerosos à mesma riqueza de saúde que observou na 
sua experiência pessoal atuando como voluntário, e 
divulgar esse conhecimento, para várias pessoas com 
câncer.  “Tem gente que estava até em estado terminal e 
desenganado pelos médicos, com apenas 40 mil 
plaquetas no sangue, o que é idêntico a um sangue de 
defunto, segundo especialistas, e que através dos 
nutracêuticos (Vit. E, vit. C, e Espirolina, mais o plasma 
marinho bebível sublingual de Quinton). Uma das 
pessoas se chama Suely, e, em apenas cinco meses 
nutrindo as células, passou a ter 364 mil plaquetas, um 
verdadeiro sangue de um bebê saudável”, afirma.  

Para viabilizar esse projeto, precisamos eleger HASIEL 
PEREIRA vereador de Curitiba, pois tudo depende de 
discussões políticas para resolver o problema de saúde. 
Não bastam os médicos e cientistas. É preciso os 
políticos para colocar no orçamento público recursos 
para essa pesquisa. Também estamos na luta para o 
cumprimento da portaria 971 do Ministério da Saúde, 
que coloca as terapias complementares na Saúde Pública. 
Esta portaria é uma conquista do povo brasileiro no 
Governo Lula, que tem sido boicotada pelos secretários 
de saúde e pelos médicos. 

POR ISSO, HASIEL PEREIRA - 15.999 é 
CANDIDATO A VEREADOR PARA LEVAR ESSA 
CAUSA A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA. 
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