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Em 19 de julho, a Fox News entrevistou o Sr. 
Bannon: O PCCh (Partido Comunista Chinês) 
mentiu e os americanos morreram. EUA deve 
enfrentar o PCCh dissociando o dólar, 
sancionando os bancos do PCCh e funcionários de 
alto nível. As medidas devem ser executadas até 
que o PCCh fique claro sobre a verdade do vírus 
de PCCh. 

 

 

 

【Portuguese】 

https://video.foxnews.com/v/6173008797001#sp=show-clips 
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[Maria:] 

Bem-vindo de volta. Faltam 107 dias para a América votar no seu próximo 
presidente. 

O que poderia ser uma das mais importantes eleições baseadas em políticas na 
história. 

O meu próximo convidado sabe o que é preciso para ganhar a Casa Branca. Ele 
ajudou a levar Donald Trump à vitória em 2016, como chefe executivo da sua 
campanha. Junte-se a mim agora mesmo é mais uma vez do Estrategista Chefe 
da Casa Branca, apresentador do War Room Steve Bannon. Steve, bom te ver 
esta manhã.Obrigada por estar aqui.Queremos lançar essas pesquisas em esta 
manhã na Fox News. Temos a sua opinião sobre tudo isto, porque, mais uma vez,  
vemos uma queda de apoio ao presidente. O que você acha que está 
acontecendo? 

Aqui é (a pesquisa) o Presidente Trump sobre a economia...Oh...um 47% Aprova, 
47% Desaprova. 

Steve, e depois tem outras pesquisas mostra que o Biden aumenta vantagem 
sobre Trump em pesquisa eleitoral. 

A sua opinião? 

 

[Bannon:] 

Olha, quando você olha pra trás, acho que foi em Março que 51% do povo 
americano pensava que o Presidente Trump estava a fazer um bom trabalho, 
um trabalho sólido, e a liderança sobre esta pandemia. Eu acho que eles estão 
37 ~ 38% nas pesquisas  algo assim. Trata-se de ação corajosa,  liderança 
corajosa. O que eu penso que o Presidente deveria fazer, a minha recomendação 
seria, começar a ter as pessoas de topo em todos os campos à sua volta todos 
os dias. O Dr. Fauci, o Dr. Birx, o Vice-Presidente, o Dr. Redfield, o CDC, o Chefe 
de Gabinete de Meadows, os colocam no escritório Oval da casa branca,ser 
informado todos os dias sobre um plano de ação basta direcionar a ação, ação, 
ação e executar focando com base na urgência da operação. E, você sabe, faça 
um plano de massa, faça um plano para as escolas, traga os governadores. Mas 
com essas cinco pessoas ao redor da mesa, e depois a cada dois dias, você traz 
a mídia e diz a eles qual é o plano do dia. Você precisa dizer a eles que estamos 
liderando a ação.  



 

 

3 

 

O Presidente Trump é um homem de ação quando está a tomar medidas sobre 
o encerramento da China, sobre o encerramento da Europa, declarando isto 
uma emergência nacional. Quando o presidente Trump toma medidas, as 
pesquisas refletem isso. Eu acho que a pesquisa deve ser uma indicação de que 
as pessoas na Casa Branca disseram: “ei, você está no banco do motorista aqui. 
Apenas volte ao plano que você tem. E você também tomou uma decisão sobre 
o federalismo, acho isso muito inteligente, mas inclua os governadores agora. 
Especialmente como você sabe que existe esse tipo de vírus como arma 
biológica, você sabe que ele é resistente ao calor do verão e à umidade. (o 
vírus )Também é assintomático. (o vírus) Também tem seu alvo. (o vírus) Parece 
que tem como alvo os mais vulneráveis.Portanto, é aqui que eles têm de ter 
intervenções alvo, penso eu.  

Eu acho que o Dr. Birx falou sobre isso no passado. A Casa Branca tem todos os 
elementos. Penso que deveria reunir em torno do Presidente Trump em 
princípios apenas e a cada dois dias trazer a mídia para lá (Casa Branca)e  deixar 
o presidente Trump explicar quais as medidas serão tomadas. Não o tipo de 
conferência de imprensa de duas horas onde os meios de comunicação social 
levantam todo o tipo de questões, mas sim o foco deve ser a pandemia. Se nos 
concentrarmo na pandemia, começará a fazer um progresso real, e acho que 
todas as pesquisas começam a se encaixar. Lembre-se, o PCCh mentiu, os 
americanos morreram. Eu acho que o presidente pode assumir a liderança nisso 
e dirigir isso, e isso irá aparecer nas pesquisas. 

 

[Maria:] 

O que você pode dizer sobre os planos de Joe Biden agora, Steve? nesta semana, 
o ex-vice-presidente apresentou um plano climático que custa 2 trilhões de 
dólares. Olha, ele vai aumentar os impostos. Ele já discutiu isso. Elizabeth 
Warren será sua companheira de corrida ou não, ela poderia ser secretária do 
Tesouro Nacional, ela certamente será uma voz importante na economia. Ela 
quer instituir um imposto sobre a riqueza. Sabe, olhe, estamos perante uma 
dívida de 22 trilhões de dólares, e diria que está bem, tem de aumentar os 
impostos a esse respeito, mas ele está usando essa receita mais elevada para 
apresentar coisas como um plano verde de 2 trilhões de dólares. Qual é a sua 
opinião sobre o plano de Biden? 
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[Bannon:] 

Olha, Biden não conhece seu plano. Ele está tentando se reinventar todos os 
dias, sobe para Scranton, na Pensilvânia, faz desse tipo de espécie econômica 
nacional populista. Ele realmente deu a plataforma para Wilmington, 
Delaware , que é a sede de todas as empresas globais. Joe Biden para mim tem 
que se apresentar ao povo americano e dizer qual é o seu plano na China. O 
Presidente, tipo de conselho de guerra, expôs os Quatro Cavaleiros do 
Apocalipse contra o Partido Comunista Chinês.  

O Conselheiro de Segurança Nacional, Chefe do FBI, O Secretário de Estado e, 
obviamente, o Procurador Geral Barr, e aquele magnífico discurso. Esses 
quatro indivíduos estabeleceram um plano de guerra integrado e coerente 
para enfrentar o PCCh em guerra tecnológica e informativa, guerra econômica 
e, depois, com nossos aliados para começar a abrir o Mar da China Meridional 
e apoiar nossos aliados, na Índia, na fronteira do Tibete ocupado pelos chinese. 
Você está vendo um plano de guerra integrado elaborado para derrubar, 
primeiro confrontar e depois derrubar o PCCh,  para chamar o seu blefe. E Joe 
Biden, em todo o seu discurso no outro dia sobre economia mencionou a 
China, eu acho que uma vez, falou sobre veículos elétricos. Joe Biden é o 
candidato da globalização. Ele é um globalista total. Ele curvou-se perante o 
PCCh. Já o presidente tem um plano coerente contra o PCCh. Eu gostaria que o 
Secretário do Tesouro Nacional se juntasse a ele (presidente), e o Tesouro 
Nacional começasse a soltar o martelo. Mas você viu um plano coerente de 
guerra. Eu acho que você só precisa obter o mesmo nível de coerência com o 
vírus chinês, o vírus do PCCh que chegou aos Estados Unidos. Acho que, se 
você fizer isso, as coisas se unirão, e não acho que Joe Biden tenha uma 
resposta até agora. Tem sido praticamente incoerente. 

 

[Maria:] 

Sim, quero voltar à história da China num segundo, mas quem você acha que 
Joe Biden escolherá como seu candidato a vice-presidente?  

 

[Bannon:] 

Acho que eles estão fazendo pesquisa interna para o Biden. A única coisa que 
eles estão procurando é alguém que não pode ser descartado e é onde ele está 
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indo agora. Então eu acho que é Elizabeth Warren ou Kamala Harris. acho que 
eles estão olhando para vários candidatos. 

Não acho que, no final das contas, tenha importância quem é o vice-presidente, 
porque, na verdade, acho que Joe Biden não vai vencer a eleição. Se o presidente 
Trump continuar a agir, Biden será enfurecido e terá que realmente confrontar 
o presidente Trump nas acusações que você conhece. E acho que ele não vai se 
levantar. No momento, lembre-se de que nada que ele apresenta é realmente 
coerente, e está tentando se reformar, como renomear-se como um populista e 
nacionalista económico contra 45 anos de sua trajetória. Vai ser muito, muito 
difícil, como a campanha de Trump como um multiplicador de força total do que 
está acontecendo na Casa Branca. acho que começa realmente a identificar o 
tipo de marca Joe Biden pelo que ele é. 

 

[Maria:] 

Sim, esse foi um discurso incrível que A.G. Barr fez esta semana. Basicamente 
chamando a América corporativa, Steve, para dizer, veja, você não pode 
colaborar com o Partido Comunista Chinês, que está lucrando a curto prazo, à 
frente dos problemas reais em torno da Segurança Nacional a longo prazo. Você 
acha que cada vez mais as empresas estão conseguindo ou ainda estão vendo a 
oportunidade de vender acessórios para 1.4 bilhão de pessoas? 

 

[Bannon:] 

É melhor eles entenderem. Porque ele deu um aviso ao falar sobre a FARA (Lei 
de Registro de Agentes Estrangeiros) e disse que não apenas ele usou a palavra. 

Lembre-se, ele é um cara inteligente. Ele usou as palavras colaborador e 
apaziguamento, colaboração e apaziguamento. Essas palavras foram escolhidas 
especificamente pelo Secretário da Justiça Barr para alertar as empresas 
americanas. Então ele falou sobre FARA (Lei de Registro de Agentes 
Estrangeiros). Ele falou que vocês são lobistas e na verdade, são agentes 
estrangeiros não registrados. Então isso é algo que ele realmente atirou no chão. 
E eu tenho que lhe dizer que foi um discurso magnífico. Os outros diretores da 
NSA, diretor do FBI e Pompeo também precisam ser revistos. Em todo um 
contexto em que o presidente Trump está levando isso, realmente, acho que ele 
é um líder de guerra, na guerra econômica e de informação. O que temos que 
fazer hoje é parar de jogar jogos do PCCh e deixar de ser um suplicante sobre 
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esse vírus. Temos que dizer a eles, creio, que você entrega todas as informações, 
abre o laboratório P4, permite que os americanos e outros cientistas de todo o 
mundo vão para lá, entrevistar a todos e obtém todos os documentos, ou vamos 
cortar-lhe o caminho! Nós vamos cortar-lhe do dólar americano! Nós vamos 
sancionar seus bancos! E vamos sancionar os membros , líderes do Partido 
Comunista Chinês, Wang Qishan e Xi! 

O presidente Trump recebeu um ótimo ditado: 'Sem jogos!' É hora de parar de 
jogar essa ditadura assassina. Eles mentiram, o povo americano morreu. Seu 
próprio povo sofreu. As pessoas de lá são vítimas inocentes dessa ditadura. 
William Barr enfatizou isso. Agora, o Secretário de Estado Pompeo também está 
solicitando que todos os laboratórios sejam abertos para investigação. 

E o Secretário do Tesouro Nacional também tem que participar, com o apoio do 
Presidente dos Estados Unidos, dizendo: estamos fora do dólar, estamos 
sancionando todos os bancos, vamos sancionar indivíduos, até que você(PCCh) 
dizer a verdade. E teremos a terapêutica e a vacina e saberemos exatamente o 
que é isso!  

Ouça! Essa coisa é assintomática. Isso é resistente à umidade e ao calor. Isso tem 
como alvo a população mais vulnerável, os idosos, as comorbidades, as minorias.  
Este vírus sabemos muito pouco sobre isso. Chegou a hora de parar de esconder 
informações! 


