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Resumo
Introdução: A leitura do livro aponta para um questionamento sobre a Pandemia do novo coronavírus, se realmente se trata
de uma evolução natural ou quimérica. Antes mesmo que a pandemia viesse à tona as grandes potências mundiais já viviam
uma guerra comercial, especialmente a China e os Estados Unidos, o que levanta a dúvida de quem levaria maior vantagem
com essa provável arma biológica. Grandes estudos indianos, britânicos, noruegueses, franceses, chineses e americanos
apresentam conflitos de opiniões entre realmente se tratar de uma evolução natural da subclasse CORONAVIRINAE,
enquanto outros apontam para essa impossibilidade de que o novo vírus tenha evoluído em tão pouco espaço de tempo de
forma natural, afirmando que o vírus foi modificado laboratorialmente. Isso demonstra que mesmo diante de uma Lei
Antiterrorismo de armas biológicas dos EUA, que alguém possa estar infringindo tais Convenções de Armas Químicas e
Biológicas. Os EUA afirmam que a China está retendo elementos de armas biológicas e em contrapartida a China alega ser
os EUA o maior beneficiário dessa pandemia, acusando-o de então ser o responsável. O que não se pode deixar de observar é
que culpados ou não com o ganho de território o novo vírus cada vez mais traz vulnerabilidade à população global. Cada dia
que se passa, a insegurança e indignação com os governos e as indústrias farmacêuticas são destacados pelo mundo afora,
uma vez que as pesquisas em busca de uma vacina ressaltam o interesse dessas classes, pois tanto governos como as grandes
farmacêuticas têm interesses próprios e distintos. Enquanto uma busca o poder, a outra tem interesses financeiros, o que leva
a pensar que o lucro e a ética não precisam estar juntos para fazerem partes dessas esferas. Embora não se ter certeza de sua
origem a questão em evidência é de que muitas vidas estão sendo perdidas mundialmente, que a necessidade de uma vacina
eficaz se faz urgente e que diante de tamanha catástrofe é importante se perguntar e buscar por respostas se realmente não
seria mesmo esse o propósito em criar um vírus de laboratório para testar seus poderes bélicos /biológicos. Objetivos:
Promover uma reflexão e/ou crítica sobre a ambição, moral, ética, capacidade de destruição humana para fins políticos.
Metodologia: O desenvolvimento do texto, em forma de resenha crítica, onde o autor expõe pesquisa e opiniões de grandes
cientistas, mostradas de forma clara. Considerações Finais: Todo o tema levantado nesta leitura, aponta possibilidades de
uma guerra política entre a China e Estados Unidos, indagando quem ganharia mais com a pandemia do novo coronavírus se
seria as superpotências, as indústrias farmacêuticas ou se esse vírus teve uma evolução natural ou se realmente foi feito para
infectar humano.
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