
“As ações do presidente Biden são
motivadas por alguma informação
nova que sugere perguntas
que precisam ser melhor
compreendidas. Mas não significa
que eu acredite que o vírus se
originou do laboratório de Wuhan.
Isso não é conhecido.”

Robert C. Gallo, cofundador do
Instituto de Virologia Humana da
Faculdade deMedicina da
Universidade deMaryland e da Rede
Global de Vírus, e um dos cientistas
que isolaram oHIV nos anos 1980
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Joe Biden, presidente dos EUA, ordena à comunidade de inteligência a apresentação, emumprazo de 90 dias, de um relatório sobre
a fonte da covid-19. Crescem suspeitas de que coronavírus possa ter surgido de acidente em laboratório deWuhan, no centro da China

Em busca da origem
»RODRIGOCRAVEIRO

O
s serviços de inteligência
dos Estados Unidos têm
trêsmesesparainformarà
CasaBranca se a covid-19

surgiunaChinaapartirdocontato
comumanimal oudeumaciden-
te no laboratório do Instituto de
Virologia deWuhan, na províncie
deHubei (centro). O ultimato foi
anunciado, ontem, pelo próprio
presidente norte-americano, Joe
Biden. “Pedi à comunidade de in-
teligência para que redobre os es-
forços na coleta e análise de infor-
mações que possamnos aproxi-
mardeumaconclusãodefinitiva e
para que reporte a mim em 90
dias”, afirmou, em comunicado à
imprensa.“Comoparte deste rela-
tório, solicitei áreas de investiga-
ção adicional que podem ser ne-
cessárias, incluindo questões es-
pecíficasparaaChina.”
Biden também exigiu que o

Congresso seja “totalmente infor-
mado” sobre o avançoda investi-
gação. O presidente advertiu que
“o fracasso emcolocar inspetores”
doCDC(CentrodeControleePre-
vençãodeDoenças)“sempre difi-
cultará qualquer investigação so-
brea fontedacovid-19”.
A pressão daCasa Branca para

decifrar aorigemdoSars-CoV-2—
quematou3,4milhõesdepessoas
nomundo, incluindo 454.429bra-
sileiros—ocorrenomomento em
queAustrália, Japão ePortugal pe-
dem à OrganizaçãoMundial da
Saúde (OMS) a apuraçãodos fatos
sobre a origemdapandemia. De-
poisdevisitaremWuhan,no início
do ano, especialistas daOMScon-
cluíramque a transmissão da co-
vid-19apartir deumanimal inter-
mediário é uma hipótese “muito
provável”.Segundoeles,a teseava-
lizada pelo ex-presidenteDonald
Trumpde que o coronavírus sur-
giu de um incidente em laborató-
rioé“extremamente improvável”.
Mais cedo, as autoridades chi-

nesas acusaram os EUA de espa-
lharem “teorias conspiratórias”.
O jornal The Wall Street Journal
publicouque teve acesso adados
secretos da inteligência america-

primeiros casos humanos foram
vistos”, explicouàreportagem.
DeacordocomWertheim,não

existem evidências, no genoma
do coronavírus, capazes de suge-
rir sua criação em laboratório. “O
Sars-CoV-2 se parece com um
coronavírus que circula natural-
mente, embora nunca antes vis-
to. Os coronavírus zoonóticos
(transmissíveis de um animal
paraohomem) são frequentes.O
Sars-CoV-2 é o terceiro coronaví-
rus letal a surgir entre os huma-
nos nas últimas duas décadas,
precedido pelo Sars-CoV e pelo
MERS-Cov. Apenas porque não
encontramos um reservatório ou
um hospedeiro, não significa
que ele não exista”, comentou.
Ele admite, noentanto, queou-

tros vírus escaparamde laborató-
rios antes, como o próprio HIV e
H1N1 (influenza). “Émuitomais
provável queummicroorganismo
nunca antes visto tenha ‘saltado’
parahumanosnaturalmente.”

na relatando que três
cientistas do Instituto
deVirologia deWuhan
haviam apresentado,
emnovembrode2019,
“sintomas compatí-
veis tanto com os de
covid-19 quanto de
uma infecção sazo-
nal”.A informação,ne-
gada categoricamente
por Pequim, sugere que o coro-
navírus possa ter “escapado” do
laboratório emWuhan. De acor-
do com Biden, os EUA seguirão
trabalhando com parceiros para
pressionar a China a participar
de uma “investigação interna-
cional completa, transparente e
baseada emevidências”.

Prevenção
Cofundador do Instituto deVi-

rologiaHumana da Faculdade de
Medicina daUniversidadedeMa-
rylandedaRedeGlobal deVírus, e

um dos cientistas que
isolaram o HIV (vírus
causador da Aids) nos
anos 1980, Robert C.
Gallo disse duvidar que
Biden obtenha uma
resposta definitiva em
90 dias. “Conhecer a
origemdo coronavírus
pode ajudar napreven-
çãode futuras doenças.

Nós devemos, pelomenos, tentar
descobrir comooSars-CoV-2 sur-
giu”, afirmouaoCorreio.
JoelWertheim, professor de

medicinadaUniversidadedaCali-
fórnia, SanDiego, concorda que a
descoberta da origem do Sars-
CoV-2 é importante para a com-
preensãodo iníciodaatualpande-
miada covid-19.“Isso tambémre-
duzirá a probabilidade de futuras
pandemias. Uma das grandes
questões sem resposta é como o
Sars-CoV-2 veio do sul da China,
onde vírus similares circulam,
até a cidade deWuhan, onde os

» Eu acho...

Era aúltimaoportunidadepara
opadreparaibano JoãoPauloSou-
toVictor,37anos,assistiràtradicio-
nal audiência geral dopapa Fran-
cisco antes do retorno aCampina
Grande (PB), napróxima semana.
Para coroar o fimde 1 ano e 8me-
sesdemestradoemteologiamoral
noColégio Pio Brasileiro, emRo-
ma, opadreCarlosHenriqueAlves
deResende, 40,dadiocesedeDivi-
nópolis (MG), sugeriu aocolegade
curso e amigoque faria opapel de
cameraman.“Odesejoeraregistrar
essemomentoparaqueelepudes-
se voltar ao Brasil com essa lem-
brança”, contouaoCorreio, por te-
lefone, deRoma. AssimqueFran-
cisco se aproximou, o padre João
Paulo teve uma ideia. “Depois da
catequese, comode costume, ele
saúdaospresentes. Pedi umabên-
çãoparaosbrasileirosporcausado
momento emque estamos. Antes
dabênção,de formamuitoafetuo-
sa, carinhosa e extrovertida, como
sempre, ele brincou conosco. Foi
espontâneo.Nãoesperava receber
abênçãopapal,muitomenos essa
repercussão”,disseoparaibano.
Comacâmeranamão, opadre

Carlos flagrou opedidodo amigo.
“Santo Padre, reze pelos brasilei-
ros...”, clamou João Paulo, em ita-
liano. A resposta dopapadeixouo
paraibano semreação.“Vocês não
têm salvação”, brincou Francisco,
usando omesmo idioma e balan-

çandoacabeça,negativamente.“É
muita cachaça e pouca oração”,
continuouopontífice,entregarga-
lhadas. Francisco colocou amão
sobreafrontedeJoãoPauloecom-
pletou:“RezosemprepeloBrasil”.

“Nãofoinadamarcado.Foiuma
espontaneidade, ao fim da cate-
quese. Aomeupedidodebênção,
ele brincou e, depois, abençoou
minha testa como sinal da cruz.
Foi ummomento extrovertido e,

aomesmotempo,natural.Foibem
especial”, admitiu o padre João
Paulo. Ele classificou como“inex-
plicável” a reaçãodopontífice.“Eu
nãoesperava essabrincadeira, né?
Quando a gente pede a bênção,
sempreachaquevemaquestãoda
formalidade. Mas, quando nós,
brasileiros, falamos com o papa
Francisco, ele sempre brinca co-
nosco, sempreafetuoso.”
Indagado sobre o quemais lhe

marcounomomento flagrado em
vídeo que viralizou, o paraibano
admitiu a surpresa. “Pra ser since-
ro, não tive como reagir.Demorou
um pouquinho, mas foi muito
eterno. Guardo na lembrança o
brilhodoolhareosorrisoexpressi-
vo, natural, profundo e envolven-
te”,disseopadre JoãoPaulo.
SegundoopadreCarlosHenri-

que, aesperançadaduplaeraape-
nas de se aproximar de Francisco.
“O Santo Padre, em um sorriso e
emumambiente demuita liber-
dade, proximidade emuito cari-
nho, disse, então, que nós não tí-
nhamos salvação, porque noBra-
sil é muita cachaça e pouca ora-
ção”, relatou, aos risos. “Ele con-
cluiudizendoque reza semprepe-
lo Brasil e que tem um carinho
grande pelos brasileiros. Nós tí-
nhamos reservado aquele mo-
mento comouma comédia, uma
piada. De repente, isso viralizou
para todooBrasil.” (RC)

Umbeijo sobre o símbolo dohorror nazista
Em outro momento da audiência geral, no Vaticano, o papa Francisco
demonstrou, mais uma vez, espontaneidade. Em um gesto solene, que

simbolizou solidariedade, o pontífice beijou o número de detenção tatuado
no braço de uma sobrevivente do Holocausto. Lidia Maksymowicz, 81 anos,

polonesa de origem bielorrussa, deportada em 1943 para o campo de
Auschwitz Birkenau quando tinha menos de três anos de idade, também foi
vítima das experiências do criminoso de guerra Josef Mengele. Entre os
presentes na audiência realizada ao ar livre, a idosa aproveitou para

cumprimentar o pontífice no final do encontro. Depois de trocarem algumas
palavras, ela puxou a manga para mostrar ao sumo pontífice a tatuagem
com o número 70072, marcada pelos nazistas quando ela entrou no campo

de concentração. O papa argentino se inclinou para beijá-la, e a
sobrevivente, comovida, abraçou-o, também de forma espontânea. “Com o

Santo Padre nos entendemos com um olhar, nenhuma palavra foi
necessária”, confidenciou a senhora depois de seu encontro com

o papa, segundo o portal de notícias do Vaticano.
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Protegidos commacacões emáscaras,médicos deWuhanobservamhomemquemorreu na calçada, logo no iníco da pandemia, em janeiro de 2020
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