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PANDEMIA

EUA acusaram dois
B Os
hackers chineses por
tentativa de roubo de
dados sobre vacinas para o
coronavírus.

BIDEN, JÁ FEZ DURAS DECLARAÇÕES CONTRA OS CHINESES DURANTE A CAMPANHA PRESIDENCIAL ESTE ANO E AMEAÇA SANÇÕES CASO SEJA ELEITO

IAS E GOLIAS

os Unidos exigiu o fechamento da embaixada chinesa em Houston, no Texas, sob acusação de que os asiáticos
país; chineses também ameaçam retaliação e a tensão entre as duas potências mundiais cresce a cada dia

ta repercussão e retaliações:
Trump ordenou que os chineses fechassem a embaixada
do país asiático na cidade de
Houston, no Texas.
Trump argumenta, na decisão, a necessidade de proteger
propriedade intelectual e informações norte-americanas, em
meio a um deterioração aguda
das relações entre os dois países. “Os Estados Unidos não
tolerarão as violações da RPC
(República Popular da China) contra nossa soberania e
a intimidação de nosso povo,
assim como não toleramos as

3

DE NOVEMBRO
é a data marcada para a
eleição presidencial nos
Estados Unidos

11

DE MARÇO
foi a data em que a pandemia
do coronavírus foi decretada
pela OMS

práticas comerciais injustas
da RPC, o roubo de empregos
americanos e outros comportamentos ofensivos”, disse Morgan Ortagus, porta-voz do Departamento de Estado, em um
comunicado.
E, como toda ação tem uma
reação, o governo chinês,
na sexta-feira, mandou os
EUA fecharem consulado em
Chengdu, localizado na província de Sichuan, no sudoeste
chinês.
“O fechamento unilateral do
consulado da China em Houston dentro de um período de

tempo curto é uma escalada
inédita de suas ações recentes
contra a China”, disse o porta-voz da chancelaria chinesa,
Wang Wenbin, em uma coletiva
de imprensa de rotina.
Durante essa crise e tensão
entre os dois países, o governo dos Estados Unidos vem
falando também em proibir
o aplicativo de celular ‘Tik
Tok’, que é de origem chinesa. Segundo o secretário
de Estado norte-americano,
Mike Pompeo, quem baixa
o aplicativo acaba correndo
o risco de passar as “infor-

mações pessoas ao Partido Comunista Chinês”.
ELEIÇÕES.

A escalada na tensão entre os dois países, além dos
interesses comerciais, tem
também uma outra questão:
as eleições presidenciais nos
EUA. Em queda nas pesquisas de intenção de votos, o
presidente Trump, que busca
a reeleição pelo Partido Republicano, tenta ‘mostrar serviço’ ao eleitorado que pode
endurecer com os chineses
na guerra comercial..

