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PRIORITATE BURSA – STUDIU ASUPRA FAVIPIRAVIR

Terapia Cluj va produce
primul tratament
anti-Covid în România

Î
n ultimul an, subiectul global
a fost pandemia de Covid-19
ºi potenþialele tratamente ce
pot fi administrate în cazul in-
fectãrii cu acest virus. Con-
troversele pe aceastã temã
sunt multe, iar în þãri diferite
seunt administrate tratamente
diferite.
Favipiravir este unul dintre

medicamentele prescrise în anumite
state, adus ºi la noi în þarã de compania
Terapia Cluj. De altfel, producãtorul
de medicamente clujean a început pro-
blele tehnologice pentru producerea în
þara noastrã a medicamentului Favipi-
ravir, un antiviral folosit pentru gripã

în Japonia. Dragoº Damian, CEO-un
companiei, estimeazã cã producþia va
începe peste trei luni.

Domnia sa ne-a declarat: “Favipiravir
este folosit pe scarã foarte largã în toatã
Asia, este de provenienþã Japonezã ºi, de
obicei, medicamentele din Japonia nu
prea ajung în Uniunea Europeanã, în
schimb sunt foarte prezente în Asia. Este
un medicament dezvoltat ca anti-virus
gripal. Aproximativ de zece ani este dez-
voltat în Japonia ºi a demonstrat eficien-
þã, în studiile clinice, ºi pentru
Sars-Cov-2.

JULIA PANDI

(continuare în pagina 3)

Genocidul uigurilor

B
ãtaia a început, în iulie 2009, de la
un zvon. Un muncitor chinez de la
o fabricã din Urumqi a pretins cã o

chinezoaicã a fost violatã de ºase bãrbaþi
uiguri. Poliþia a stabilit apoi cã nu era
adevãrat, dar spiritele erau deja încinse.
A rezultat o bãtaie. Mai întâi în fabricã,
apoi pe strãzile oraºului. Când
s-a aºezat praful, erau circa 140
de morþi.

A fost momentul în care con-
ducerea comunistã de la Pekin
s-a hotãrât sã schimbe macazul.
Liniile de telefon ºi conexiunile
de internet au fost tãiate. Mii de
oameni au fost arestaþi. Peste
douãzeci au fost condamnaþi la
moarte. Moscheile din regiune au fost
închise.

De atunci situaþia s-a degradat consi-
derabil în Turkmenistanul de Est, o re-
giune ocupatã de armata lui Mao Tse
Dun în 1949 ºi anexatã, cu concursul
Uniunii Sovietice, la Republica Popularã
Chinezã sub numele de Xinjiang. Popu-
laþia majoritarã este formatã din uiguri, o
populaþie musulmanã, de origine turcicã.
Circa 40% din populaþie este formatã din
chinezi, mulþi dintre aceºtia aduºi de
regim pentru a schimba compoziþia
etnicã a zonei.

Sub pretextul “combaterii separati-
smului ºi a terorismului”, guvernul de la

Pekin a dezlãnþuit teroarea. Moschei ºi
monumente au fost distruse. Bãrbile lun-
gi au fost interzise. Cimitire musulmane
au fost devastate. Numele care “exagere-
azã sentimentele religioase” au fost in-
terzise. Limba uigurilor a început sã fie
marginalizatã în ºcoli. Intelectualii uigu-

ri au început sã fie arestaþi.
O imensã reþea de lagãre de

concentrare a fost construitã.
Proporþiile acestei acþiuni sunt
înspãimântãtoare. Au fost închiºi
circa un milion ºi jumãtate de oa-
meni, marea majoritate uiguri.

Dintr-un total de circa zece
milioane. La care se adaugã ºi
circa jumãtate de milion de mi-

nori închiºi în ºcoli de corecþie. Guvernul
de la Pekin nu neagã existenþa lagãrelor,
care se vãd ºi din satelit, însã pretinde cã
sunt “centre de re-educare”.

Intenþia regimului este clarã. ªterge-
rea identitãþii uigurilor printr-o campanie
radicalã de “sinicizare”.

De la sterilizãri forþate pânã la asasi-
nate, cenzurã ºi supraveghere electronicã
de masã - un întreg arsenal al brutalitãþii a
fost pus în miºcare.

Lucrurile au ajuns în punctul în care
opinia publicã internaþionalã ºi guverne-
le unor state democratice au început sã
înþeleagã despre ce este vorba.

(continuare în pagina 12)

LA UN AN DE LA IZBUCNIREA PANDEMIEI

Creºteri majore
pentru preþul cuprului
ºi petrolului
l Cotaþia metalului industrial a urcat cu 68% în ultimele 12
luni, atingând, la sfârºitul lui februarie, recordul ultimilor
nouã ani ºi jumãtatel Preþul þiþeiului a câºtigat 110%
într-un anlDanielle Shay, director de tranzacþii la Simpler
Trading: “Inflaþia va creºte, iar plasamentele în cupru ºi
petrol vor fi foarte bune pentru hedging”

C
ele mai mari douã economii ale lu-
mii - SUA ºi China - sunt pe dru-
mul spre redresare la un an dupã ce

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
(OMS) a declarat criza Covid drept
pandemie, evoluþie care îi determinã pe
traderi ºi analiºti sã aducã în atenþie
plasamentele în anumite materii prime,
precum cuprul ºi petrolul, ale cãror
preþuri au crescut puternic în ultimele
12 ani.

China, a doua mare economie mon-
dialã, este aºteptatã sã înregistreze o
creºtere anualã a PIB-ului sãu cu 8,4% în
2021, conform estimãrilor FactSet, þara
asiaticã revenindu-ºi dupã un avans mai
lent, de 2,3%, în 2020. SUA, cea mai
mare economie a lumii, urmeazã sã crea-
scã cu 4,8% în acest an, dupã declinul de
3,5% consemnat anul trecut. Ambele pu-
teri au folosit stimulente monetare ºi fi-
scale pentru contracararea încetinirii ac-
tivitãþii economice.

În contextul dat, Danielle Shay, direc-

tor de tranzacþii options la Simpler Tra-
ding, vede în piaþa mãrfurilor o protecþie
împotriva creºterii dobânzilor. Domnia
sa spune, conform CNBC: “Guvernele
din întreaga lume tipãresc bani. Inflaþia
va creºte. Plasamentele în cupru ºi petrol
vor fi foarte bune pentru hedging împo-
triva inflaþiei. Aceste materii prime vor
avea evoluþii bune într-o economie care
se redeschide”.

Preþul de referinþã al cuprului a urcat
cu 68% în ultimele 12 luni. La data de 25
februarie, cotaþia metalului de bazã a
înregistrat nivelulul maxim al ultimilor
nouã ani ºi jumãtate: 9.617 dolari tona, la
Bursa Metalelor din Londra (London
Metal Exchange - LME), pe fondul opti-
mismului generat de stimlentele fiscale
adoptate în contextul pandemiei de coro-
navirus. Nivelul maxim istoric a fost
înregistrat în 2011, respectiv 10.190 de
dolari tona de cupru.

A.V.
(continuare în pagina 12)

De ce ascund autoritãþile ºi
companiile producãtoare
instabilitatea vaccinurilor
pe bazã de ARN mesager?

Î
ntr-o comparaþie recentã a vaccinuri-
lor anti-Covid de pe site-ul BioSpa-
ce, “Comparing COVID-19 Vacci-
nes: Timelines, Types and

Prices” (8 februarie 2021), se
aratã cã doar cele produse de
Pfizer-BioNTech ºi Moderna au
la bazã tehnologia ARN mesa-
ger (mARN).

Conform explicaþiilor de pe
site-ul guvernamental dedicat
vaccinãrii (RoVaccinare),
“ARN-ul mesager pãtrunde în
celulele umane, unde transmite infor-
maþia necesarã producerii proteinelor
proprii virale, faþã de care, ulterior, se
vor dezvolta anticorpii. Fragmentele
de ARN mesager sunt deteriorate de
enzimele proprii celulelor umane
într-un interval de pânã la 5-7 zile ºi nu
influenþeazã în vreun fel ADN-ul celu-
lar, având în vedere cã nu pãtrund în

nucleu”.
Dar ce se întâmplã când fragmentele

ARN sunt deja deteriorate? Mai au vac-
cinurile aceeaºi eficienþã?ªi cum
vor fi influenþate efectele secun-
dare pe termen lung?

Subiectul a fost abordat
într-un articol apãrut pe site-ul
British Medical Journal (BMJ) în
10 martie 2021 sub titlul “The
EMA covid-19 data leak, and
what it tells us about mRNA in-
stability”.

Mai bine de 40 MB de documente se-
crete au fost descãrcate de pe calculatoa-
rele Agenþiei Europene a Medicamentu-
lui (EMA) în urma unui atac cibernetic.
Documentele au fost publicate pe Dark
Web ºi au fost trimise unor jurnaliºti ºi
unui numãr mare de membri ai mediului
academic.

(continuare în pagina 12)

CÃLIN
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UN AN DE LA STAREA DE URGENÞÃ

Pandemia în valul trei, sistemul
medical nereformat, mediul
antreprenorial fãrã finanþare

1
68 de persoane infectate cu Covid-19 (între 26 februarie ºi 16 martie 2020,
ora 18), 9 pacienþi vindecaþi ºi externaþi, 3078 persoane în carantinã ºi
14.845 izolaþi la domiciliu. Acestea au fost cifrele comunicatului oficial
din 16 martie 2020, când în þara noastrã a intrat în vigoare decretul prezi-

denþial prin care se instaura starea de urgenþã. Stare care a fost prelungitã de
preºedintele Klaus Iohannis încã o lunã, pânã pe 15 mai, ºi care a fost marcatã în
cele 60 de zile de 12 ordonanþe militare ºi de o bâlbâialã permanentã a autoritãþi-
lor în privinþa restricþiilor impuse. (George Marinescu)

(continuare în pagina 3)
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