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1. Em 9 de outubro, alguns representantes do Congresso Nacional do Povo
propuseram a cobertura de seguro de saúde da vacina contra o vírus PCCh, mas
a Agência Nacional de Seguro Médico rejeitou a proposta. No entanto, o PCCh
planejou oferecer vacinas gratuitas para outros países. Tantas crianças na China
não têm dinheiro para ir à escola, mas o PCCh oferece aos estudantes
estrangeiros (especialmente da África, Paquistão, etc.) grandes bolsas de
estudo; o PCCh não apenas espremeu propriedades de civis, mas também
subornou funcionários governamentais de outros países em uma tentativa de
controlar o mundo através do suborno.

10月9日人大代表提議中共病毒疫苗醫
保報銷，遭國家醫保局拒絕，但卻計劃
給其他國家援助新冠病毒疫苗；牆內孩
子沒錢上學，共產黨卻發給外國留學生
高額獎學金；共產黨不僅壓榨中國老百
姓，還偷走他們銀行里的錢賄賂其他國
家政府官員，企圖用金錢控制世界。



2. O Movimento dos Denunciantes sempre lembrou ao povo chinês de
armazenar alimentos em caso de desastre. Site de Informação sobre Farinhas
da China: o governo está comprando cerais por um preço alto e as empresas
estão lutando por alimentos ...

爆料革命一直提醒中國民眾屯糧備災；中國麵粉
信息網：國家高價收購玉米！企業瘋狂搶糧…



3. O PCCh controla o discurso online em nome da construção de uma
rede saudável. No regime do PCCh, não há direitos humanos, não há
liberdade de expressão e tudo é controlado pelo PCCh.

中共打著營造健康網絡的旗號控製網絡言論。在中共國
沒有人權，沒有言論自由，一切都被CCP高壓控制。



4. A fim de encobrir o fato de que a pandemia ter continuado a explodir, o
PCCh mais uma vez culpou o surto de frutos do mar congelados
importados.

為掩蓋疫情的持續爆發的事實，中共再
次把疫情爆發嫁禍給進口的冷凍海鮮。



5. Um surto de vírus ocorreu em Qingdao. De acordo com o governo do
PCCh, Qingdao teve 3 casos adicionais de coronavírus em 11 de outubro.
Os residentes da cidade foram obrigados a fazer fila para testes de vírus,
apesar dos riscos de infecção cruzada.

10月11日中共官方稱青島新增3例中共肺炎，要求全市市民冒著
感染的風險，出門排隊檢測冠狀病毒。實際上青島疫情已經爆發
。



6. O comércio exterior de Guangzhou foi severamente afetado pela
pandemia. Todas as lojas neste distrito estão envolvidas no negócio de
artigos de couro. Devido à pandemia deste ano, as encomendas de
comércio exterior têm o maior impacto. Até agora, estamos em meados
de outubro, o comércio exterior ainda não se recuperou.

廣州外貿受疫情影響嚴重。 “這一塊整個的是做皮具的
，因為今年受疫情的影響，外貿訂單是影響最大的。到
目前為止，現在是十月中了，外貿還沒有恢復。”



7. Após a ocupação de Hong Kong, o PCCh não pode esperar para iniciar a
chamada educação patriótica para os alunos das escolas primárias e
secundárias de Hong Kong.

香港淪陷後，中共迫不及待的開始對香港中小學生開啟愛黨洗腦教育。



8. (Steve Bannon, 10/10) O motivo pelo qual não estão fazendo isso é que estão
ganhando dinheiro com o Partido Comunista Chinês, muito dinheiro, dinheiro
em espécie. Onde está John Brennan? Por que tenho que mandar uma jovem
médica sair de Hong Kong, arriscar a sua vida, mandar sua mãe ser presa numa
prisão em Pequim? Porque os Estados Unidos, com trilhões de dólares… Porque
este relatório não é feito pela CIA (Agência Central de Inteligência)? Porque este
relatório não é feito pela DIA (Agência Central de Inteligência da Defesa).
Porquê? Vamos ter uma aparência muito boa para a história, e você sabe
porquê, estamos do lado dos anjos e você está do lado do diabo, você está do
lado de Hitler e dos nazistas.

（史蒂芬·班農，10/10）他們之所以沒有做任何事情的原
因，是因為他們從中共那兒掙錢，巨額的錢，現金。約翰·

布倫南在哪裡呢？為什麼一位年輕醫生冒著生命危險離開
香港，她的母親被逮捕，被關在北京的監獄？為什麼擁有
萬億美元的美國……？為什麼中情局不提供這個報告？又
為什麼國防情報局不提供這個報告？為什麼？歷史將讓我
們光輝無限。知道為什麼嗎？因為我們站在天使這一邊，
你們站在魔鬼那一邊，你們站在希特勒和納粹那一邊。



9. (Miles Guo, 12/10) Então me diga, Bob Fu, aqueles certificados que usou para
obter a identidade de Hong Kong e a migração foram 100% emitidos pelas
agências de segurança nacional do PCCh. Nos últimos dias, é evidente quem são
os terroristas e quem tem mentido e se enganado. Basta ver o que acontece
depois de 6 de novembro na América, Bob Fu. E aqueles pastores que o
seguem. Qualquer um que se atrever a estar ao seu lado, as suas identidades
serão verificadas minuciosamente. Os seus tweets e proclamações falsas (de
Bob Fu), identidade de pastor falsa e filiação real ao PCCh, agente de
inteligência imigrante em Hong Kong e todos os seus registros fiscais dos EUA
serão verificados minuciosamente.

（郭文貴先生 10/12）傅希秋請解釋一下，你拿
香港的身份移民你百分之百是國家安全機關給你
發的證。這些天知道了誰是恐怖分子，誰說謊，

誰造假，美國十一月六號以後你看它會發生什麼
事，傅希秋。還有跟隨你那些牧師，誰只要敢跟
著你一起，他的身份都得查清楚。你造假推、假
宣言、假牧師身份、真共產黨身份、香港的情報
移民，還有在美國的所有稅務都給你查清楚。
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