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Wang Wenbin acusa os Estados Unidos de 
padrões duplos em mídia social



              Destaque de Hoje

• Pompeo：President Trump tomará as medidas 
• A situação pandêmica em várias partes da China é 

severo
• 3° pico de inundação ataca a bacia do rio Yangtze



1. Hong Kong, sob o nome de Lei de Segurança 
Nacional, emitiu um mandado de prisão para Samuel 
Chu que participou do movimento pró-democracia, 
apesar do fato de ele ter se tornado cidadão EUA há 
25 anos.
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2. Mídia do Reino Unido: O Presidente da China Xi  
'agindo como Hitler', com 458 bilhões de libras em 
dados roubados a cada ano, diz especialista.
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3. Mike Pompeo falou no domingo de manhã que o 
Presidente Trump tomará as medidas com respeito 
ao risco de segurança nacional que é apresentado 
pelos softwares ligados ao Partido Comunista 
Chinês.
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4. Urumqi, relatório oficial mostra dezenas de casos 
infectados diariamente enquanto na realidade, o 
Estádio do Centro Esportivo de Hongshan está 
sendo reformado para um Hospital Fangcang.
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5. 2 de agosto, o hospital Fangcang portátil aparece em 
Dalian.
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6. Guangzhou, Tianhe, de acordo com os pacientes, 
qualquer pessoa com temperatura corporal superior 
a 37,3 está sendo retirada e colocada em quarentena 
à força.
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7. O terceiro pico de inundação ataca a bacia do rio 
Yangtze. A barragem das Três Gargantas, Wuhan 
Hubei, Jiangxi, Anhui, Leste da China e Sul da China 
estão todas sob condições severas.
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8. O PCCh mostra seu amor por seu povo ao fornecer 
suprimentos de emergência a  uma área atingido pelos 
enchentes : 60 pessoas tiveram que compartilhar um 
pedaço de cobertor.
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9. Wang Wenbin: Não deve haver um padrão duplo nas 
mídias sociais.

     Internautas : O padrão duplo foi estabelecido pelo 
PCCh, não nos permitindo usar o twitter enquanto 
você pode.
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10.2 de agosto, campanhas de recrutamento militar na 
TV: recrutamento de homens entre 36 e 45 anos para 
servir ao exército.
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11.Ondas de movimentos Weiquan (protegendo e 
defendendo os direitos civis) na China testemunham 
o aumento do número de pessoas que se levantam 
para falar e reagir.
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12.Retirada da embaixada dos EUA na China? A 
embaixada dos EUA em Shunyi planeja um leilão de 
vendas.
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13.Precipitação na economia mundial causado pelo 
vírus do PCCh: muitas empresas privadas quebram 
por falta de pedidos de compra.
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14.Ruiqin Wang, ex-membro da Conferência Consultiva 
Política de Qinghai: se não há democracia na China, 
não há futuro para empresas privadas.



Tudo já começou!
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https://youtu.be/CJfmhKEu8Qk
https://www.youtube.com/watch?v=c0H8Eb3Ow9E&feature=push-u-sub&attr_tag=nMRMRshGCxu4feZq%3A6
https://www.youtube.com/watch?v=c0H8Eb3Ow9E&feature=push-u-sub&attr_tag=nMRMRshGCxu4feZq%3A6

