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Terrorismo declara guerra aos EUA
Associated Press
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D

Bombardeio – O segundo Boeing atinge o World Trade Center e logo depois as duas torres cairiam, espalhando uma nuvem de
fuligem e poeira que encobriria a ilha de Manhattan (foto maior). Àquela hora – início do expediente –, cerca de 20 mil pessoas já
estavam trabalhando no conjunto de prédios, segundo as autoridades. A área ficou sem telefone, sem luz, sem ônibus e sem metrô
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TEMPO
Tempo estável em todo o Estado de São Paulo, com nevoeiros pela manhã em algumas áreas. Na capital,
entre 12 e 23˚.
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esde o ataque japonês de 1941 à
base de Pearl Harbor, na 2.ª
Guerra, os norte-americanos
não se viam desafiados assim. Em menos
de três horas, ontem, dois dos maiores
símbolos de seu poder econômico e
militar foram parcial ou totalmente
destruídos por um ataque terrorista sem
precedentes. Os dois prédios mais altos
(110 andares) do conjunto World Trade
Center, em Nova York, foram atingidos
cada um por um Boeing seqüestrado e
ruíram. Pouco depois, outro avião
seqüestrado foi atirado sobre o
Pentágono, sede do Departamento de
Defesa dos EUA. Mais alguns minutos,
e um quarto Boeing seqüestrado caía
perto da cidade de Pittsburgh. Nos
quatro aviões, morreram pelo menos 250
pessoas; o número de vítimas nos
edifícios só será conhecido quando 500
mil toneladas de aço e concreto forem
removidas, mas não deverá ter menos de
quatro dígitos.
Págs. A4 a A28

Países pedem união
contra atentados
Pág. A14

NOTAS E INFORMAÇÕES
Os atos suicidas nos
EUA representam agressão muito maior do que foi,
para os americanos, a infâmia de Pearl Harbor. Significam uma agressão global
e monstruosa a tudo o que
indica organização social e
política, instituições, diplomacia, convivência internacional e, sobretudo, Democracia, em um mundo que
repudia fanatismos.
“A dimensão monstruosa
do terrorismo”, na pág. A3

Mercado financeiro
cai em todo o mundo
Pág. A19

Itamaraty localiza
brasileiros em NY
Págs. A26 e A27

Terrorista Bin Laden
é o primeiro suspeito
Evento abre nova
página na História
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FÓRUM DE DEBATES
TEMA: VIOLÊNCIA E SEGURANÇA
Esta coluna é um espaço aberto para
opinião dos leitores sobre temas de destaque.

Descaso dos governantes
A propósito do editorial O
ponto fraco do governo é preciso que fique bem claro que
nenhum policial é responsável pela insegurança vergonhosa que assola o
País como um todo. Tudo é conseqüência do descaso
dos governantes
que continuam lidando com os policiais como se, de fato, fossem “capitães-do-mato”. Afinal, os dirigentes
são os governantes. Se algum
setor vai mal, a responsabilidade é de quem administra.
Ora, viaturas novas, armamento, coletes e construção
de presídios nada resolvem.
A miséria salarial imposta durante longos anos aos policiais é o ponto principal e os
governantes insistem em ignorar isso. Sem motivação não
há profissional bem-sucedido. Todavia, enquanto noutros países os pequenos delitos têm recebido especial
atenção por parte dos governantes, aqui no Brasil, cada
vez mais são ignorados e tratados com muitíssimo descaso e até muito bem designados com a pompa de delito de
menor potencial ofensivo,
cujas penas, quando aplicadas, são de fazer rir. Resultado: efeito bola de neve e agravamento do sentimento de impunidade que toma conta do
País. Jorge Luiz dos Santos,
São Paulo

Clima de guerra
Nosso país está vivendo
um clima de guerra civil. Em
São Paulo, os bandidos estão
soltos, passeando livremente,
bem armados, sem que a polícia os importune. O plano de
combate ao crime idealizado
pela Secretaria da Segurança
Pública e pelo governador Geraldo Alckmin mostrou-se
ineficaz. A conseqüência é
que a cada dia mais e mais
inocentes morrem em São
Paulo. Infelizmente, só nos
resta uma certeza: amanhã,
mais um cidadão em São Paulo será assasinado e assim sucessivamente. Sei que não é
uma solução, mas acredito
que está na hora de proibir o
porte de arma em nosso país.
Proponho que se faça uma
lei, obrigando todas os portadores de arma de fogo a entregar as armas ao Estado, recebendo por isso a devida indenização em dinheiro. Paulo
Sergio Mariano, São Paulo

Polícia despreparada
Como policial, aposentado, me chamou a atenção o
despreparo físico e tático dos
policiais civis que se defrontaram com o criminoso no décimo andar do hotel em que
se achava hospedado o seqüestrador Fernando Dutra
Pinto. Errar um tiro num círculo de 0,05 centímetros de
diâmetro, a 2 metros de distância, para um policial é
inadmissível. Imaginem só
os senhores, o alvo era um homem! Errar um tiro num homem a 2 metros de distância
não tem nenhuma justificativa! Pior ainda é que atirou e
atirou até ficar sem munição, nada acertando para valer. Por milagre, o facínora
resolveu fugir, mas, se quisesse, o teria matado também,
ou seja, o terceiro investigador e declarante desses fatos. Por que isso aconteceu?
Primeiro, porque o policial
civil não tem nenhum tipo
de instrução tática regularmente e nenhum adestramento físico em luta corporal. É
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um salve-se quem puder! A
meu ver, colocar um policial
na rua totalmente despreparado, como são os policiais civis, em particular, é o mesmo
que mandá-los para a morte.
Pedro d’Aparecida Cunha,
Pindamonhangaba

Cesta básica
Puxa, fiquei com
pena da coitadinha
da seqüestradora
Luciana. Ela iria
comprar cestas básicas e distribuir depois. A única coisa
que eu não sabia era
que a H. Stern vendia cestas
básicas... Marcus Coltro, São
Paulo

Know-how de Lula
O Lula tem razão nas críticas que dirigiu ao governador
Alckmin, no caso do seqüestro do empresário Silvio Santos. O líder petista tem experiência no assunto. Por isso estranhou que um governador
de Estado, com tantas responsabilidades, tenha ido ao local do crime e se submetido a
negociar com seqüestrador a
libertação de refém. Um político deve reservar-se para intervir somente a favor de seqüestradores e para exigir
que sejam libertados antes do
cumprimento da pena. O governador, com certeza, ainda
se lembra da vigorosa atuação de Lula e de diversos parlamentares de seu partido no
caso da libertação dos bandidos que seqüestraram um outro empresário. O governador
devia prestar mais atenção
em quem sabe das coisas. Paulo C. F. Alves, São Paulo

Compensações do crime
Todas as vezes que se discute a criminalidade – como
agora está acontecendo, sob
intensa emoção –, invocam-se
a pobreza, o desemprego e a
falta de perspectiva de vida
como as suas grandes causas.
Sem dúvida, esses são os principais ingredientes, o “caldo
de cultura” em que floresce o
crime. Mas serão só essas
suas únicas molas propulsoras? Sabe-se que não. Uma
vez experimentado o prazer
do dinheiro fácil, subtraído
dos outros, o criminosos não
pára mais. Quem lê o impressionante relato de Luiz Alberto Mendes em Memórias de
um sobrevivente passa a compreender como vive e pensa o
assaltante. Trabalhar diariamente, sujeitar-se à prosaica
luta pela vida, como faz a
imensa maioria dos brasileiros, de jeito nenhum! Os bilhões de reais que roubam diariamente nunca servem de
“pé-de-meia” para bandido
começar vida honesta. Eles
sempre querem mais, sejam
bandidinhos ou bandidões.
Arnaldo Amado Ferreira Filho, São Paulo

Repertório literário
O criminoso sempre volta ao
local do crime (Sherlock Holmes). Arthur Conan Doyle
criou o grande detetive que
sempre resolvia os casos mais
intricados seguindo erros do
criminoso. A polícia paulista
esqueceu-se do raciocínio ensinado pelo policial britânico e
deixou sem cobertura a mansão de Silvio Santos. Tito Lívio Fleury Martins, São Paulo
■ Sugestões para debate: “Terror nos

EUA” e “Educação”. As cartas devem ser enviadas para Fórum de Debates, Av. Eng. Caetano Álvares, 55,
CEP 02598-900, pelo fax (011)
3856-2920 ou por e-mail (forum@estado.com.br), com identificação, assinatura, endereço e telefone do remetente, e poderão ser resumidas.
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Os cães e as bestas

L

uiz Felipe
para afastar o
Scolari,
intruso Geraldo
vulgo FeliAlthof (PFLpão, o carroceiSC) da presidênro mais bem pacia do Conselho
go do mundo,
de Ética e paraliabriu a temposar de vez as inrada de cinismo
vestigações soexplícito na
bre o coleguiquarta-feira da
nha Jader BarO
Festival
de
semana passabalho. ProvidenCinismo que
da, ao definir a
ciada a renúnderrota – de vicia de Gilberto
Assola o País
rada – da seleMestrinho
pode ser até
ção brasileira
(PMDB-AM), a
ridículo, mas
para a Argentieleição do novo
na: “Deu a lógipresidente, o
não tem a
ca.”
ilustre Juvêncio
menor graça
Entrementes,
não-sei-o-quê
Luciana dos
(PMDB-MS), leSantos Souza, vulgo Jenni- vará exatamente o tempo de
fer, a seqüestradora da pas- que Jader precisa para voltora improvisada Patrícia tar a esconder as denúncias
Abravanel, filha do empre- contra ele nas gavetas da
sário e apresentador de tele- mesa da presidência do Sevisão Silvio Santos, supe- nado e do Congresso.
rou o técnico canarinho. LuA polícia paulista, que
ciana jurou, aos prantos, sempre ocupou o melhor
que os R$ 500 mil do resga- posto em pódios de trapalhate financiariam a compra das, ainda tentou recuperáde cestas básicas para os po- lo com a impressionante debres. Robin Hood nunca po- claração de seu investigador
deria encontrar seguidores Reginaldo Guatura Nardes,
tão altruístas!
que justificou o fiasco da
Na certa temendo perder captura do seqüestrador Feraté o posto de cara-de-pau nando Dutra Pinto como
número um do País, o ex- conseqüência da busca da
quase tudo Paulo Maluf glória, nunca da fortuna.
aproveitou-se da notícia de
um jornal de Genebra sobre
uma conta transferida para
a Ilha de Jersey para dar
conta da existência de petistas nos Alpes.
Mas no calhorda ambiente político brasileiro nem a
desfaçatez de Maluf consegue ter destaque longevo. Os
deputados federais trataram de dar sua colaboração
ao cinismo generalizado elaborando um novo Código de
Ética que, em vez de limitar
suas atividades a padrões
mínimos de decência, lhes
dá um salvo-conduto, transformando a democracia
num vale-tudo mambembe.
Como o Senado acha que
tem precedência sobre a Câmara, os senadores do
PMDB trataram logo de passar os deputados para trás,
patrocinando uma manobra

Dá para engolir?
Mas é claro que o futebol
não podia deixar a peteca
cair. E a família Teixeira,
donatária da capitania hereditária da CBF, já comunicou ao distinto público que
o esquema tático de onze
mais o médico e o massagista na defesa de Felipão não
agrada a seus patrões. Apesar de ter origem na UTI onde Ricardo Teixeira se recupera de uma cirurgia, essa
não foi certamente uma boa
notícia para a saúde mental
da torcida brasileira.
Nem os notórios caçadores de corruptos se eximem
de participar do torneio de
cara-durismo. Que tal essa
do procurador Luiz Francisco de Souza, requisitando,
“por engano”, a quebra de
sigilo bancário de seu desafeto Amauri Serralvo?
O diacho é que nada disso
é engraçado – como o era,
por exemplo, o Febeapá,
Festival de Besteira que Assola o País, de Stanislaw
Ponte Preta, o bom Lalau,
que combatia a truculência
do regime militar fazendo
humor. O Festival de Cinismo que assolou o País na Semana da Pátria é ridículo,
mas não tem graça.

Quem é tolo a ponto de
rir por virar freguês da Argentina no futebol ou ao saber que o presidente da
CBF é o único brasileiro
que não sabia que a única jogada que Felipão consegue
ensaiar é passar uma rasteira no adversário? Nem uma
hiena bem treinada achará
graça na aposta na ingenuidade alheia feita por Jennifer, Maluf e pela associação, de hábito mal-sucedida, entre polícia e perícia
em São Paulo. Muito menos
ainda na certeza que os parlamentares têm de que democracia é isso aí: um regime em que eles fazem o que
querem e aos eleitores só resta dizer amém.
Há quem diga que vivemos sob o signo da “cleptocracia”, mas a verdade é
que ultrapassamos esse degrau e estamos na “cinicracia”. O prefixo “cini” vem
do latim, canis, cão. Na “cinicracia”, os cães ladram para a caravana de bestas, que
cruza o deserto moral. Não
dá para rir, porque as bestas
somos nós, os sem-mandato, os sem-arma, os sem-insígnia, os sem-apito, os semconta em Jersey. Afinal,
quem foi que respondeu aos
pesquisadores do Ibope que
o carroceiro Felipão era o
técnico ideal para a seleção? Quem elegeu Maluf, Jader, Juvêncio não-sei-o-quê,
os deputados federais e os
senadores do PMDB?
Por isso, não vamos nós
também bancar os cínicos e
fingir que nada temos com
isso. É claro que temos.
Quem sabe, na próxima Semana da Pátria, o lema da
bandeira não mais será “ordem e progresso” e passará
a ser “me engana que eu gosto”: da “ilusão de ética”
(apud Dora Kramer) à “ética da ilusão”. Nada melhor
para definir uma “cinicracia”, em que eles, os cães, faturam e nós, as bestas, pagamos a fatura.
■ José Nêumanne, jornalista e escri-

tor, é editorialista do Jornal da Tarde

GAUDÊNCIO TORQUATO

Um estado de guerra mundial

O

s atentaem nosso país, é
dos terrodevastadora. Só
ristas
para termos
ocorridos onuma idéia, mortem, nos Estarem por ano, no
dos Unidos,
Brasil, cerca de
constituem a
40 mil pessoas
prova mais evivítimas da viodente de que
lência, quantidanós, habitantes
de maior que os
Podemos
do chamado
mortos na guerdizer que o
Terceiro Munra do Vietnã.
mundo,
do,
somos
A polaridade,
iguais a grãos
que alimentou a
a partir de
de areia. Ora, se
guerra fria duontem,
a nação mais porante quase
jamais será o
tente, mais segumeio século,
ra e mais armacriando tensões
mesmo
da do planeta
entre Norte e
não consegue
Sul, Leste e Oesformar um cinturão de segu- te, agora se desloca para a
rança capaz de prevenir a questão étnico-cultural e
destruição dos seus mais seus antecedentes históriqueridos e festejados ícones cos, fazendo emergir um dise símbolos, imagine-se o que curso fundamentalista que
poderá acontecer com os passa a encontrar eco não
nossos frágeis países. A pri- apenas nas devastadas remeira constatação, portan- giões da Ásia e do Oriente
to, a fazer diz respeito à fra- Médio, mas em territórios
gilidade do sistema de segu- do mundo mais desenvolvirança dos países poderosos. do. Uma “guerra santa” se
Somos tão graníticos quan- instala no planeta, desenvolto um grão de areia no deser- vida pela sabotagem, pela
to. Ou tão firmes quanto onda de suicídios em nome
uma lesma.
da causa sagrada (quando
A segunda verdade a apu- jovens, embalados por bomrar do monumental inciden- bas destruidoras, são os próte/acidente é esta: estamos
vivendo, já, um estado de
guerra mundial. Mudou o
pólo conceitual em torno
dos conflitos mundiais. Não
se trata mais de esperar por
uma 3.ª Guerra Mundial, de
natureza eletrônica, desenvolvida com foguetes e ogivas nucleares. A guerra está
aí, intestina, invisível, atravessando fronteiras, destruindo, matando, ferindo a
sensibilidade e maltratando
o orgulho das nações. Uma
imensa estrutura comandada por um poder invisível,
na base de guerrilhas urbanas, atos criminosos dispersos e muita brutalidade, está vencendo as batalhas da
diplomacia e a gerência dos
grandes projetos de paz. As
guerrilhas urbanas matam
mais que as guerras clássicas. A violência, inclusive

prios instrumentos de chacinas, transformando-se em
heróis nacionais com direito
a um lugar no paraíso, ao lado do Profeta) e, por que
não dizer, pela mais sofisticada engrenagem tecnológica, caracterizada pelos seqüestros de aviões, por atos
violentos em série e táticas
de emboscada, numa programação articulada de bastidores e de quartéis-generais impenetráveis.
Como ocorreu nas guerras romanas, de Aníbal, Cipião e César, a estratégia indireta – de ações escondidas
e surpreendentes – está ditando o rumo das guerras
modernas. A surpresa, os pequenos comandos, a tática
de emboscadas constituem
fatores de vitória. Donde
surge a comparação inevitável: os mais bem armados
reis da Humanidade, assentados em tronos cercados de
ogivas e foguetes supersônicos, estão sendo vencidos
por guerreiros toscos, escondidos em cavernas escuras,
de difícil acesso.
Não se pode deixar de
constatar, ainda, a precariedade das articulações empreendidas pelas grandes po-

tências para gerenciar as crises do mundo contemporâneo. O que está faltando aos
líderes para se chegar a um
discurso de consenso? Vontade política, entre outras
coisas. A retórica da diplomacia de guerra tem canibalizado as ações práticas. Ou
seja, discute-se muito para
se fazer pouco ou quase nada. Ao perfil de alguns governantes falta aquele valor
que emoldura o perfil dos
grandes líderes: grandeza. A
postura radical do presidente norte-americano, George
W. Bush, pouco tem contribuído para amenizar o terreno das conversações e aplainar os caminhos da paz.
O que poderá ocorrer, a
partir dos monumentais
atentados nos Estados Unidos? Retaliação significará
mais violência, mais carnificina, mais sangue, mais tensão. Uma atitude conformista por parte das autoridades provocará grande reação popular. O povo norteamericano, que é ligado aos
seus símbolos e às tradições
mais remotas, certamente
vai exigir de seu presidente
uma resposta à altura. Resposta que, dependendo da
natureza, poderá agravar o
quadro mundial de conflitos. Estamos atravessando
um dos mais graves momentos da geopolítica contemporânea. Podemos dizer que o
mundo, a partir de ontem,
jamais será o mesmo. Os Estados Unidos já não são os
mesmos de antes de ontem.
Na paisagem nova-iorquina, as duas torres do World
Trade Center deixarão de
ser referência. No coração
dos cidadãos do mundo, outras referências e outras significações se abrem. A questão é saber se todas elas convergem para o tão almejado
sonho da igualdade, da paz
e da justiça.
■ Gaudêncio Torquato, jornalista, é

professor-titular da USP e consultor
político
E-mail:gautorq@gtmarketing.com.br
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A dimensão monstruosa do terrorismo

D

e forma pavorosa, inimaginável, repetindo e ampliando os cenários mais
aterrorizantes dos filmes de ficção científica e dos disaster movies hollywoodianos, os
Estados Unidos sofreram ontem um ataque terrorista coordenado, cujo prejuízo em vidas humanas – afora danos materiais – ainda é incalculável, embora não se duvide que significará
tragédia de proporções gigantescas, sem precedentes naquele país ou no mundo.
Demonstrando o propósito de permitir a
captação direta, pelas câmeras de televisão,
dos atos terroristas e suas dantescas conseqüências, para que o mundo inteiro pudesse
parar, atônito, para assisti-los, seus mentores e
executores lograram pleno êxito em sua estratégia de obter a mais colossal repercussão. Pouco depois das 9 horas da manhã, lançaram um
avião seqüestrado da American Airlines, com
92 passageiros e tripulantes a bordo – certamente com piloto suicida – contra uma das torres do World Trade Center de Nova York, prédios onde trabalhavam cerca de 50 mil pessoas
e eram freqüentados, diariamente, por multidão três vezes maior. Dezoito minutos depois
– com tempo para ser filmado pela televisão
“convocada” pelo primeiro atentado –, outro
avião, da United Airlines, com 45 pessoas a
bordo, nas mesmas condições, foi lançado contra a outra torre do conjunto – vindo as duas a
desmoronar por inteiro, em pouco tempo. Cerca de uma hora depois, um terceiro avião, da

American Airlines, com 156 pessoas a bordo, foi lançado contra
o prédio do Pentágono e, em seguida, um quarto avião, com
110 pessoas a bordo, caiu em
Pittsburgh, certamente derrubado por desrespeitar o bloqueio
total que as autoridades norteamericanas determinaram para
o tráfego aéreo em todo o país –
fechando os aeroportos e desviando para o Canadá todos os
vôos vindos do exterior.
Os alvos foram cuidadosamente escolhidos. Por suas dimensões, pelo destaque que
assumiu no perfil arquitetônico de Manhattan desde que foi inaugurado, em 1976, por
abrigar escritórios de muitas centenas de importantes empresas e repartições públicas, o
World Trade Center era um dos fortes símbolos visuais da principal cidade do país mais
poderoso do mundo. E o conjunto de prédios
do Pentágono representa, concreta e simbolicamente, a quintessência da força e da estratégia militar da maior potência do globo terrestre em todos os tempos.
Pela escolha dos alvos, a mensagem passada pelos terroristas é cristalina: nenhum país,
nenhuma população e nenhum sistema de segurança – contenha ou não escudos de satélites, de mísseis ou o que se possa imaginar – está a salvo, nos dias de hoje, de catastróficas

ações do terrorismo internacional. É como se isso fosse um dos
perversos efeitos de uma evolução tecnológica – e até de um
processo de globalização – que,
de outra forma, tem trazido tanto benefícios quanto problemas
para toda a humanidade.
Como era de se esperar, a
reação do presidente George
W. Bush, num primeiro momento, foi de absoluta estupefação, como se estivesse até impossibilitado, emocionalmente, de articular
qualquer pronunciamento – coisa perfeitamente compreensível. Mas, posteriormente,
deixou claro que, descobertos os responsáveis, e, certamente, os que lhes dão sustentação, os Estados Unidos reagirão com revide
proporcional ao golpe recebido.
Talvez não seja fácil os norte-americanos
descobrirem, com precisão – entre seus inúmeros inimigos –, os reais responsáveis pelos assombrosos atos de ontem. Já houve desmentidos oficiais de comentadas autorias, tais como
o esperado de Yasser Arafat e o não esperado
do líder do Taleban, Wakil Ahme Mutawakei,
chefe da milícia fundamentalista que ocupa
90% do território do Afeganistão e que está
dando abrigo ao que pode ser considerado o
maior terrorista mundial da atualidade – o milionário saudita Osama Bin Laden. Por outro

lado, os atos suicidas de ontem (que fazem lembrar os dos pilotos camicases japoneses, da 2.ª
Guerra Mundial) representam agressão muito
maior do que foi, para os norte-americanos, a
infâmia de Pearl Harbor. Significam, na verdade, uma agressão global e monstruosa a tudo o
que indica organização social e política, instituições, diplomacia, convivência internacional e,
sobretudo, Democracia, em um mundo que repudia fanatismos.
Os atentados
Sob este aspecatingiram
to, o pronunciatodo um
mento do primeisistema de
ro-ministro britânico, Tony Blair,
valores do
já nos primeiros
Ocidente
momentos da tragédia, pareceu
tão magistral quanto as falas de seu velho antecessor na chefia do governo britânico, Sir Winston Churchill, ao concitar a grande reação das
Democracias do mundo à força infernal que as
pretendia destruir. Porque, na verdade, não foi
apenas uma poderosa potência mundial a atingida. Atingido foi, com a maior selvageria, todo um sistema de valores – sejam de natureza
política, econômica, social, ética, cultural e,
principalmente, de civilizada convivência humana – que a Humanidade conseguiu edificar
no Ocidente, e que tem de ser preservado, a todo o custo, para as futuras gerações.

A caminho da recuperação

O

Tributo complementar

O

presidente da Repúbli- que os fundos são devedores
ca havia prometido, dessa vultosa importância, pahá alguns meses, dife- ra a qual nem todos os fundos
rir os tributos que incidem so- constituíram provisões.
Ao contrário do que vem
bre os planos privados de aposentadoria, mas a Medida Pro- acontecendo no Brasil, a previvisória 2.222, de 4 de setem- dência complementar é estimubro, fez exatamente o contrá- lada na maioria absoluta dos
rio, ao ampliar a tributação e países desenvolvidos, pois é a
onerar as empresas que deposi- principal fonte de formação de
tam recursos para complemen- poupança financeira. Os funtar a aposentadoria do INSS a dos de previdência privada perque seus funcionários farão mitem mobilizar recursos que
jus. A partir de janeiro, a tribu- ajudam a financiar a dívida pútação, que até agora incide ape- blica e costumam ser empreganas sobre os fundos de pensão dos em investimento no capital
– ou seja, a previdência fecha- das empresas, favorecendo o
da –, será estendida às entida- desenvolvimento econômico.
Até março, os fundos de pendes abertas de previdência.
O rendimento dos fundos são brasileiros tinham patrimônio de R$ 148 bipassará a pagar
lhões, que per20% de Imposto
Serão
tencem a cerca
de Renda, ou, aloneradas
de 2 milhões de
ternativamente,
empresas que trabalhadores –
as empresas poinvestirem na
dos quais 20% já
derão optar pelo
recebem benefípagamento de
previdência
cios. Esses funuma alíquota de
aberta
dos discutem em
12% sobre o vajuízo o pagamenlor que depositarem nas contas de previdên- to de tributos sobre os rendimentos das aplicações, mas as
cia dos seus funcionários.
O resultado da nova regra entidades abertas de previdêné aumentar o custo dos pla- cia não estavam sujeitas ao IR.
nos de aposentadoria para as Com isso, elas vinham apresenempresas ou, se elas preferi- tando uma expansão bem
rem manter o mesmo desem- mais rápida. Entre 1998 e
bolso, reduzir o valor dos be- 2000, enquanto o patrimônio
nefícios que serão pagos aos dos fundos de pensão cresceu
funcionários. Apenas as pes- 43%, as carteiras das entidasoas físicas que fazem planos des abertas duplicaram de vaindividuais de aposentadoria lor, de R$ 8,3 bilhões para R$
deixam de estar sujeitas às no- 17,1 bilhões. Muitas empresas
vinham dando preferência à
vas determinações.
A decisão amplia o conten- contratação de planos de apocioso entre as entidades de pre- sentadoria para seus funcionávidência privada e o governo. rios geridos pelas entidades
Uma nota condenando a MP abertas, em vez de constituí2.222 foi divulgada, sexta-fei- rem fundos de pensão.
Além de significar mais um
ra, pela Associação Brasileira
das Entidades Fechadas de Pre- desestímulo à aposentadoria
vidência Privada (Abrapp). A complementar, a MP mostra
entidade espera uma decisão que o governo parece despreojudicial sobre o pagamento ou cupado com a formação, a
não de R$ 12 bilhões em tribu- longo prazo, da poupança natos cobrados dos fundos de pen- cional, concentrando seus essão pela Receita Federal, mas a forços na obtenção rápida de
MP reitera o entendimento de receitas tributárias.

Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu
para 2,7% sua estimativa do crescimento econômico
mundial neste ano. Para 2002,
o Fundo projeta uma expansão
de 3,6%. Os números, que serão
divulgados num relatório semestral, no fim do mês, foram
antecipados pelo diretor-gerente da instituição, Horst Köhler.
Segundo a projeção anterior, o
produto bruto global deveria
aumentar, neste ano, 3,2%. Para os pessimistas, essa revisão
confirma, simplesmente, que a
economia do mundo vai mal.
Para quem prefere uma análise
mais ampla das informações, a
mensagem é outra. Para começar, o mundo não está em recessão. Os negócios devem crescer
bem menos do que se esperava
até há pouco tempo, mas um
avanço de 2,7% está longe de
ser um desastre. Em segundo lugar, a retomada poderá começar até o fim do ano e ganhar
impulso em 2002.
Köhler comentou as novas
projeções do Fundo numa entrevista coletiva em Berlim, na
segunda-feira. Em Nova York,
no mesmo dia, o economistachefe do Merryll Lynch para os
Estados Unidos, Bruce Steim-

berg, observou que os analistas
vêm sendo parciais na avaliação dos dados. Na sexta-feira, o
governo americano informou
que o desemprego havia subido
para 4,9% em agosto. As bolsas
caíram em todo o mundo. Mas
o anúncio desse número, disse
Steimberg, “fechou uma semana em que as boas notícias foram ignoradas e as notícias negativas foram ressaltadas”.
Poucos analistas levaram em
conta, por exemplo, o bom desempenho da construção civil.
As condições para a retomada vêm sendo criadas em todo
o mundo, segundo Köhler. Os
juros caíram sensivelmente nos
Estados Unidos. Os efeitos dessa política só aparecem depois
de alguns meses. Além disso, o
Banco Central Europeu também decidiu, depois de alguma
resistência, afrouxar a política
monetária. O diretor-gerente
do FMI mencionou também a
redução dos preços do petróleo
e o continuado ganho de eficiência possibilitado pelas novas tecnologias. Com a produtividade
em alta e sem pressões inflacionárias, nada impede, em princípio, a adoção de estímulos ao
crescimento nas principais economias. “Há boas razões, basea-

das numa análise detalhada, FMI quanto pelo presidente
para esperar que as forças da re- do BC britânico.
Segundo as projeções do
cuperação acabem vencendo”,
FMI, a economia latino-ameridisse Köhler na entrevista.
Reunidos em Basiléia, na Suí- cana deve crescer apenas
ça, dirigentes de bancos cen- 1,4% em 2001, principalmente
trais das maiores economias dis- por causa da crise argentina,
cutiram a situação mundial e mas deverá ganhar dinamisconcluíram haver condições pa- mo em 2002. Sua expansão no
próximo ano pora recuperação
derá chegar a
em 2002. A desaUm analista
4,1%, de acordo
celeração em
critica os
com a estimati2001 é assunto licolegas por
va do Fundo.
quidado e ainda
darem
Nenhuma deshaverá, até o fim
sas
projeções
do ano, muitas diatenção só às
compõe
um cenáficuldades, espemás notícias
rio festivo. Mas
cialmente porque
todas indicam
a retração se verifica nos três grandes pólos da eco- possibilidades de bom crescinomia global: Estados Unidos, mento a partir do próximo ano,
União Européia e Japão. Há ra- depois de uma fase de ajustes.
zões para supor, no entanto, Em comparação com outros
que a estabilização esteja próxi- momentos de retração econômima e logo em seguida comece a ca mundial, este parece, por toreação, segundo o porta-voz do dos os dados, muito mais suporgrupo, sir Edward George, pre- tável. A queda não foi tão grande e o horizonte é muito mais
sidente do BC britânico.
O Brasil, apesar das dificul- claro do que noutras fases de
dades internas e dos limites crise. Muitos analistas, no enimpostos pelo cenário exter- tanto, especialmente no mercano, deve continuar em cresci- do financeiro, preferem olhar
mento, embora em ritmo bas- para os eventos de curto prazo,
tante moderado neste ano. Es- como se as dificuldades do preta avaliação foi apresentada sente devessem estender-se por
tanto pelo diretor-gerente do um tempo indefinido.

FÓRUM DOS LEITORES
Terror!
EUA, 11/9/2001. Esta data ficará marcada na História. Terror e pânico, uma tragédia! O
mundo assiste, estarrecido, à
derrubada das duas torres do
Word Trade Center, símbolo
do poder financeiro de Nova
York. Por enquanto, estima-se
um total de aproximadamente
10 mil vítimas. Simultaneamente, como que numa ação
conjunta terrorista, outro ataque foi realizado, desta vez no
prédio que abriga a inteligência militar norte-americana,
em Washington. Seria a 3.ª
Guerra Mundial? Quais as conseqüências deste episódio? No
contexto militar haverá retaliações. Os EUA ficarão em situação de alerta geral, com um reforço nas áreas de segurança
nos prédios, aeroportos e fronteiras, inclusive com a aceleração do escudo antimíssil. Além
disso, um ataque a grupos terroristas com respaldo internacional e possivelmente a deflagração de uma guerra, caso a
ação tenha tido origem – e
apoio – em algum país inimigo. No âmbito econômico, o
mercado financeiro reage a seu
modo, com a conseqüente queda das bolsas e a flutuação do
dólar para cima. As despesas
militares dos norte-americanos provocarão um aumento
das taxas de juros mundiais,
elevando a dívida externa dos
países emergentes, com reflexos no balanço de pagamentos.
Isso pode significar um comprometimento no crescimento
econômico, com uma pequena
retração, mas não dentro de
um quadro alarmante, visto
que a médio prazo poderá ser

revertido naturalmente. Finalmente,
o que mais nos deixa
perplexos é o povo
palestino festejar o
atentado nas ruas,
como se tirar vidas
humanas inocentes
fosse uma vitória, e
não uma inescrupulosidade! João Carlos Capotorto (joaocapotorto@
uol.com.br), São Paulo
■

Mais uma vez o mundo ficou
perplexo e horrorizado com a
ação terrorista que abalou o povo americano, deixando milhares de vítimas inocentes – e o
mais provável é que quem o fez
o tenha feito em nome de algum Deus. Tudo isso mostra a
ousadia e a insanidade de grupos neuróticos que lutam por
uma causa que alguns acham
até justa. Mas a ação praticada
não tem justificativa, a prática
da violência política ideológica
ou religiosa deve ser rechaçada
por todos, os meios não justificam os fatos quando milhares
de pessoas perdem a vida. Aqui
ficam nossas – minhas e do povo brasileiro – condolências ao
povo americano. Turíbio Liberatto, São Caetano do Sul
■

O século 21 começou, de verdade, ontem, dia 11 de setembro, exatamente às 8h45 de Nova York, de maneira muito
cruel. Mas, daqui para a frente, tudo vai ser revisto neste
mundão de Deus, inclusive a
tão discutida globalização. Sergio S. de Oliveira, Monte Santo de Minas (MG)
■

Quantos trilhões de dólares
os EUA gastaram com porta-

aviões, submarinos
nucleares, mísseis
atômicos e com todo o seu arsenal, para descobrirem, de
forma trágica, que
eles não servem para nada? Silvio de
Barros Pinheiro
(sbarrosp@zaz.com.
br), Santos
■

O mundo assistiu, atônito,
ao atentado terrorista sobre Nova York e Washington. Fato lamentável para toda a humanidade, que neste começo de milênio deveria seguir para o lado
da paz e compreensão entre todos os povos. Mas toda ação
tem uma causa e os EUA, neste
começo de governo Bush, têmse isolado das questões mundiais e não assumem seu papel
de líder. Agora é esperar, com
receio, as atitudes do governo
americano, que procura a todo
custo um inimigo. E acho que
são muitos. Só espero que não
sejam mais vidas inocentes pagando por isso. Luiz Antonio
Monteiro Simoni (asimoni@
widesoft.com.br), Limeira
■

O mundo está perplexo.
Uma cruenta e covarde tragédia imposta pelo terror golpeia
o coração dos EUA. Até parece
um pesadelo ou fantasioso enredo de filme norte-americano.
Só que não existem Rambos ou
super-homens e os que estão
mortos entre os escombros são
cidadãos comuns, vítimas inocentes da arrogância do Império e da paixão antiamericana
que grassa o mundo. O fanatismo e a prepotência são sentimentos nada nobres gestados
nas entranhas da besta. Nada

justifica esse criminoso e covarde atentado. É temerário constatar que gestos bestiais como
esse ainda povoam não só o
imaginário, mas a realidade da
espécie humana. Desde o holocausto, ou desde as bombas de
Hiroshima e Nagasaki, não se
via tão eloqüente manifestação
da bestialidade do homem. O
mundo nunca mais será o mesmo. Lula Miranda (lulamiranda@osite.com.br), São Paulo

Toninho do PT
Quando um homem público
é assassinado, é certamente
um crime contra sua família,
seus amigos, que o conheciam
e sentem maior a dor da perda.
Mas maior, porém, é o crime
contra seus eleitores. Qual foi o
erro de nosso povo? Ousar? Foi
escolher um homem bom, simples e honesto para governar a
cidade, e não um corrupto ganancioso como há tantos por
aí? Onde estão nossos direitos?
Política se faz na voz do povo,
não da metralhadora. Toninho
foi um justo, como esta cidade
não via há muito tempo. E essa
tragédia deve ser lembrada por
nossos filhos, netos, bisnetos.
Deve ser registrada nos livros
de História como um ato de absoluto desrespeito à vontade
popular. Guilherme Augusto
Ramos Gama (gammabaldi@
ig.com.br), Campinas
■ As cartas devem ser encaminhadas –

com assinatura, identificação, endereço e
telefone do remetente – ao Fórum dos
Leitores, Avenida Eng. Caetano Álvares, 55, 6.º andar, CEP 02598-900, pelo
fax (011) 3856-2920 ou pelo e-mail forum@estado.com.br. As cartas poderão
ser resumidas e o Estado se reserva o direito de selecioná-las para publicação.
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INTERNACIONAL
EUA SOB ATAQUE

Os americanos viveram ontem um dia de terror.
Entre 8h45 e 11h29, eles viram uma das torres
do World Trade Center, em Nova York,
incendiada depois da colisão de um avião. Logo

em seguida, a outra torre ser também atingida,
depois o Pentágono em Washington e, ainda,
outro boeing seqüestrado cair em Pittsburgh. O
terrorismo tinha desferido seu maior golpe

Um país em estado de choque
Fotos: Associated Press

Uma das torres queima e
estilhaços explodem da outra

Bola de fogo sai da torre sul
depois de atingida por avião

Acima: pessoas saem
correndo enquanto uma das
torres de 110 andares do
World Trade Center desaba,
num dos ataques mais
horrorizantes já sofridos
pelos EUA; à esquerda. a
fumaça que carbonizou um
dos marcos do skyline de
Manhattan. O multiatentado
pode ter feito milhares
de vítimas
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PREÇOS VENDA AVULSA
SP, RJ, MG, PR e SC: R$ 1,70 (segunda a sábado), e R$ 3,00 (domingo). DF e MS: R$ 2,00 (segunda a sábado) e R$ 3,60 (domingo). ES, RS, GO e MT: R$ 2,50 (segunda a sábado) e R$ 5,00 (domingo). BA, SE, PE, TO e AL: R$ 3,00 (segunda a sábado) e R$
6,00 (domingo). AM, RR, CE, MA, PI, RN, PA, PB, AC e RO: R$ 3,40 (segunda a sábado) e R$ 7,20 (domingo).
PREÇOS ASSINATURA SEMESTRAL
SP, RJ, PR, MG e SC: R$ 343,20 ■ DF e MS: R$ 405,60 ■ MT, GO, RS e ES: R$ 520,00 ■ AL, BA, PE
e SE: R$ 624,00 ■ Demais Estados: R$ 717,60

“A

MERICA UNDER ATTACK.”
“América sob ataque”. Assim a rede CNN legendava as imagens que mostravam as duas torres do
World Trade Center, em Nova York, no sul de Manhattan, pegando fogo depois de
atingidas por dois aviões: a
América estava sob ataque
terrorista. O primeiro impacto foi às 8h45 (hora local). Enquanto mostrava o prédio em
chamas, às 9h03, a CNN captou outro avião explodindo
em alta velocidade contra a
torre gêmea. Pessoas saltaram dos prédios, de 110 andares, outras perambularam pelas ruas com o rosto ensangüentado, o pavor se espalhou como fogo. Quando
eram 10h30, os dois ataques
tinham botado abaixo um dos
marcos mais famosos do skyline de Nova York, que logo foi
encoberto por nuvens cinzas
que faziam lembrar uma cidade bombardeada. Cerca de 40
minutos depois, outro símbolo americano – este de seu poderio militar – também foi
atingido: o Pentágono. E às
11h29 um quarto avião caiu
perto de Pittsburgh (Pensilvânia), depois de ter sido perseguido por caças americanos.
Na soma das quatro explosões, milhares de vítimas fatais. E o mundo perplexo
diante de uma tragédia sem
precedentes. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair,
disse tratar-se de uma guerra
entre a democracia e o terrorismo.
O número de vítimas ainda
é incógnita. No World Trade
Center, naquele horário, costumavam estar trabalhando
cerca de 20 mil pessoas. Nos
quatro aviões seqüestrados –
boeings 757 e 767 da American Airlines e da United Airlines, as duas maiores empresas de aviação do país –, mor-

reram mais de 250 pessoas.
Às 18h26, outra parte do complexo do World Trade Center, o prédio 7, também caiu
por terra, mas já estava desocupado. Em Washington houve ainda a explosão de um
carro-bomba na esplanada
dos museus e monumentos, o
que apavorou as pessoas nas
ruas, enquanto as sirenes dos
veículos de emergência soavam.
Boatos, especulações, precauções e sobretudo perguntas correram o planeta. As
bolsas despencaram nos mais
diversos países, a cotação do
petróleo também. Do Vaticano ao Taleban, passando pelo
líder palestino Yasser Arafat,
as declarações condenaram
veementemente o multiatentado. O primeiro-ministro alemão, Gerhard Schroeder, disse que o ataque foi equivalente a uma declaração de guerra. A OTAN convocou assembléia. Vôos para os EUA foram suspensos. Embaixadas
em Israel e em outros países
foram fechadas. O presidente
brasileiro Fernando Henrique Cardoso entrou em rede
nacional para deplorar o atentado e pedir compreensão para eventuais prejuízos à economia, que já estava preocupada com a desaceleração
americana.
Em Nova York, em meio
ao cenário carbonizado e ao
medo de novos ataques, foi decretado o estado de alerta. Rumores sobre uma bomba que
teria sido colocada no Empire State Building intensificaram o pânico. O prefeito, Rudolph Giuliani, ordenou, às
11 horas, a evacuação da Baixa Manhattan. As autoridades militares do país decretaram alerta em todas as instâncias, incluindo usinas nucleares, e o Pentágono chegou a
seu alerta 4, um a menos do
que o máximo. O presidente

George Bush, que estava na de qualquer sistema. O PentáFlórida, precisou ficar algu- gono jamais tinha sido atingimas horas em base militar em do. Os EUA jamais tinham siBarksdale (Lousiana). Em do atacados em seu território
Washington, a Casa Branca propriamente dito. A própria
tinha sido evacuada desde as modalidade dos ataques –
10h45. Bush prometeu todos aviões comerciais lançados
os esforços para identificar e como kamikazis sobre alvos
punir os responsáveis.
que supostamente seriam
Enquanto isso, os culpados bem protegidos – surpreeneram procurados. A organiza- deu a todos.
ção mais citada foi a de OsaApesar de a história amerima bin Laden, o terrorista cana moderna ser pontuada
saudita sediado no Afeganis- por episódios envolvendo a
tão. Falou-se também na questão do terrorismo, a
Frente Demoatual situação é
crática para a
completamente
Libertação da
nova. Todos os
OLSAS
Palestina
espaços públi(FDLP). Por volcos do país, coCAÍRAM
ta das 19 horas,
mo os aeroporde novo a CNN
tos, foram esvaNO
começou
a
ziados e paralitransmitir imasados. Assim coMUNDO
gens de um bommo nenhum prebardeio sobre
sidente americaTODO; O
Cabul, a capital
no havia preciafegã. O ataque
sado isolar-se
PETRÓLEO
seria a retaliaem uma base mição dos EUA,
litar, o próprio
SUBIU
mas o governo
país jamais tinegou. Até o fenha ficado isolachamento desta
do do mundo.
edição, não se sabia quem es- Milhões de pessoas viram o setava disparando mísseis so- gundo ataque ao vivo pela tebre o Afeganistão. De qual- levisão, horrorizados. Duranquer forma, outra dúvida já te todo o dia de ontem o choestava na cabeça de todas as que tomou conta das reações.
pessoas: qual será a reação As perguntas básicas que a
dos EUA, tão logo descu- imprensa tenta fazer – quem,
bram a autoria do atentado?
quantos, por quê – não poMuitas outras dúvidas cres- diam ser devidamente responceram com a fumaça, além didas, enquanto as equipes
do número de vítimas e da ori- das polícias, dos bombeiros e
gem dos ataques. Por exem- dos hospitais socorriam as víplo: como eles conseguiram? timas, apagavam o incêndio e
A complexidade da estraté- tentavam acalmar a cidade,
gia ficou logo evidente. Os ter- enquanto o inferno na torre
roristas atingiram um dos edi- assombrava o mundo.
fícios mais famosos do capitaDe concreto, dizia-se, era a
lismo americano e a sede de América sob ataque 60 anos
sua defesa militar e, em me- depois de Pearl Harbor, base
nos de uma hora, revelaram militar americana situada no
não só a fragilidade de seu sis- Havaí e bombardeada durantema de segurança, mas tam- te a Segunda Guerra. Outras
bém, para inúmeras pessoas comparações foram tentadas.
mundo afora, a fragilidade Nenhuma suficiente.
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EUA SOB ATAQUE

Os alvos da série de ataques em Washington
e Nova York foram tão apavorantes quanto
as armas escolhidas pelos terroristas.
Usando modernos jatos de dois símbolos de

sucesso da aviação comercial americana,
eles derrubaram um edifício símbolo do
poder econômico e parte da sede das mais
poderosas Forças Armadas do planeta

Terror destrói WTC e parte do Pentágono com jatos
AFP

os céus e os hospitais de Manhattan lotados e em desesperada busca de doares de sangue, o número de vítimas era
estimado em milhares de mortos e feridos.
As maiores suspeitas recaíPAULO SOTERO
ram sobre o exilado saudita
Correspondente
Osama bin Laden, que vive
ASHINGTON – no Afeganistão (ler na pág. 9)
Numa espantosa e, à noite, as TVs americanas
ação coordenada, e noticiaram várias explosões
tendo como armas grandes ja- que estavam ocorrendo na catos comerciais seqüestrados pital afegã, Cabul. Inicialcarregados de combustível, mente especulou-se que o apaterroristas lançaram ontem rente ataque de mísseis em
um gigantesco e devastador Cabul poderia ser uma retaataque contra os Estados Uni- liação dos EUA, mas portados. A exemplo das armas vozes da Casa Branca e do
usadas – Boeings 767 e 757 Pentágono negaram imediada American e
tamente. “Não
United Airlisomos nós”, disnes, as duas
se Craig QuiALL
maiores empregley, do Pentásas aéreas amegono. “Não sei
STREET FOI
ricanas –, os alquem está fazenvos escolhidos
do isso, mas diPATRULHADA
para a horripigo que não solante seqüência
mos nós.” PouPOR CAÇAS
de atentados
co depois, o prónão poderiam
prio secretário
ser mais simbólida defesa, Docos do poderio econômico e nald Rumsfeld, afirmou que
militar dos EUA: as torres gê- “o governo dos EUA não esmeas do World Trade Cen- tá, de jeito nenhum, ligado a
ter, de 110 andares, no cora- essas explosões”.
ção do distrito financeiro de
Nova York, que desabaram WTC – Cerca de 50 mil pesmenos de uma hora depois de soas trabalhavam no World
serem atingidas nos andares Trade Center e outras 150
superiores por dois aviões, mil normalmente transitacom 18 minutos de intervalo; vam pelos dois prédios, que
e o Pentágono, a sede do De- têm, no subterrâneo, um dos
partamento da Defesa e do grande entroncamentos de
Comando das Forças Arma- trens urbanos da cidade. Audas do país, nos arredores de toridades locais calculam que
Washington.
pelo menos 20 mil pessoas já
No início da tarde, com a haviam chegado a seus escriregião de Wall Street trans- tórios quando o primeiro
formada em cena de guerra, avião bateau na torre sul.
caças militares patrulhando
O World Trade Center fo-

Estima-se que havia 20
mil pessoas nas torres
quando primeiro Boeing
foi lançado contra elas

W

W

sou pânico entre turistas, o es- saremos neste teste.”
vaziamento preventivo dos
Logo depois, o Air Force
prédios do centro, a súbita One decolou, com escolta reaparição de centenas de agen- forçada de caças de interceptes federais em roupa de com- tação e ataque, para um destibate, guardando a Casa Bran- no inicialmente não revelado
ca e outros centros do poder – uma informação que reforcom fuzis automáticos, e o çou a sensação de que a situasoar das sirenes dos veículos ção estava longe de estar conde emergência traduziam a trolada nas primeiras horas
sensação de vulnerabilidade depois dos ataques da maque se instalou no país.
nhã. À tarde, o Boeing presiPouco depois das 10 horas, dencial pousou na base aérea
quando milhares de pessoas de Offut, em Nebraska, próxideixavam os prédios onde tra- ma ao antigo Comando Aébalham, a polícia estabeleceu reo Estratégico de Omaha,
um perímetro de segurança usado durante a guerra fria.
depois que um jato de grande
As Forças Armadas ameriporte, pintado de branco, so- canas entraram no estado
brevoou o espaço aéreo restri- mais avançado de prontidão
to sobre a Casa
e a Marinha desBranca.
pachou dois porO presidente
ta-aviões para
USH NÃO
George
W.
as proximidaBush, que estades de WashingPÔDE VOLTAR
va visitando
ton e Nova
uma escola na
York para dar
À CASA
Flórida quando
proteção adicioocorreu o prinal às capitais
BRANCA
meiro atentado,
política e econôàs 8h45, disse
mica do país.
que os EUA “caPor medida de
çarão e punirão” os autores precaução, os vôos internaciodo que chamou, inicialmente, nais com destino aos EUA fode “aparente ataque terroris- ram desviados para o Canata”. Por decisão do Serviço dá, os aeroportos americanos
Secreto, que informou não po- suspenderam suas operações
der garantir a segurança do e as fronteiras do país com o
presidente caso ele retornas- México e o Canadá foram fese à Casa Branca, Bush voou chadas. O governo federal insde Sarasota, na Flórida, para truiu as usinas nucleares e tera base aérea de Barksdale, moelétricas, bem como as refiem Louisiana, onde leu uma narias de petróleo, a operar
breve mensagem para tentar em estado de alerta máximo.
tranqüilizar a traumatizada Vários serviços de trens fopopulação e dar um recado ram interrompidos e as estraao resto do mundo: “A deter- das foram fechadas nas proximinação de nossa grande na- midades de agências federais
ção está sendo testada, mas sensíveis, como as de Intelinão tenham dúvida: nós mos- gência (CIA) e de Segurança
traremos ao mundo que pas- Nacional (NSA).

B

Em meio a destroços, homem se protege com um pano: pó e fumaça
ra alvo de um ataque com caminhão-bomba em fevereiro
de 1993. O objetivo dos terroristas, que foram presos, julgados e condenados, era fazer com que uma torre desabasse sobre a outra. Dois
anos mais tarde, a polícia descobriu a tempo um plano de

ataque contra o Túnel Lincoln, um dos principais acessos a Manhattan.
Em Washington, onde pelo
menos uma explosão confirmada de carro-bomba na esplanada central dos grandes
museus e monumentos nacionais – o National Mall – cau-

CONHECA
¸ A NOVA
NOTA DE R$100,00.
CÂMERA OLYMPUS SUPERZOOM 115
Zoom 38-115mm, foco automático,
autoflash, redutor de olhos vermelhos,
avanço e rebobinamento automáticos
do filme, leitor DX, datador. 50 peças.

100, 00

R$

VALE R$100,00 NA COMPRA DE UMA CÂMERA OLYMPUS SUPERZOOM 115, ATÉ 23/9/2001.

APENAS UM CUPOM POR CÂMERA.

PREÇO NORMAL: R$799,00
COM CUPOM: R$699,00

Quantidade: 50 peças, distribuídas pelas lojas Fotoptica. Promoção válida até 23/9/2001,
ou enquanto durar o nosso estoque, e limitada a 1 cupom por câmera. Modelo disponível
de acordo com o estoque de cada loja. Formas de pagamento - cheque: 5x (1+4) sem juros;
cartão de crédito: 4x sem juros; carnê: ver condições nas lojas; Internet e 0800: cartão
de crédito, em 4x sem juros. Consultar para obter valor do frete e prazo de entrega.

NÃO ADIANTA
TEIMAR: CÂMERA
COM DESCONTO
É NA FOTOPTICA.
Na compra deste produto, você ganha 2 anos de garantia e 50% de desconto na 1ª- revelação.

WWW.FOTOPTICA.COM.BR - 0800-14-2711
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QUARTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2001

EUA SOB ATAQUE

Veteranos políticos e diplomatas dizem que
11 de setembro de 2001 marca o início de
um novo tipo de conflito que os EUA terão
de enfrentar no século 21 com

determinação. Eles pedem retaliação maciça
contra terroristas e apontam falhas no
serviço de inteligência, alegando que esse
tipo de atentado já era previsto

Powell promete levar responsáveis à Justiça
par de uma Assembléia Especial da Organização dos Estados Americanos que adotou
uma nova Carta Democrática,
e tinha planos de visitar a Colômbia, resumiu a catástrofe
num breve discurso que fez aos
chanceleres da região, antes de
voltar para Washington.
“Uma tragédia terrível abateu-se sobre minha nação, mas
também sobre todas as nações
desta região, todas as nações do
mundo e todos aqueles que acreditam na democracia”, disse
ele. “Uma vez mais, os terroristas, pessoas que não acreditam
na democracia, mas na destruição de propriedades e de pes-

Secretário de Estado
diz que terroristas não
destruirão espírito de
democracia dos EUA
PAULO SOTERO
Correspondente

W

ASHINGTON – O
choque provocado pela enormidade do ataque não permitia avaliar todas
as implicações políticas do espantoso evento para os Estados
Unidos e suas relações com o
restante do mundo. O secretário de Estado, Colin Powell,
que estava no Peru para partici-

DIA DE HORROR
NOS ESTADOS UNIDOS
Nova York
Pittsburgh

1
3

2

Washington

OS ALVOS ATINGIDOS
1 Em Nova York, as duas torres do World Trade Center foram
atingidas por dois aviões, um da American Airlines e outro da
United Airlines, num intervalo de 18 minutos. Após explosões e
incêndios, as duas torres desabaram. O desabamento interrompeu
o sistema metroviário e o sul de Manhattan é esvaziado
2 Em Washington, um avião da American Airlines caiu sobre o
Pentágono, provocando explosões e incêndio
3 Em Pittsburgh, um avião da United Airlines da rota Newark-São
Francisco caiu, aparentemente abatido por caças da Força Aérea

soas para atingir seus objetivos,
atacaram”, afirmou. “Eles podem destruir prédios, podem
matar pessoas e nós ficaremos
tristes com essa tragédia, mas
eles não conseguirão destruir a
nossa sociedade e jamais permitiremos que eles destruam o espírito da democracia.”
Powell, um ex-general do
Exército que comandou as Forças Armadas dos EUA na guerra contra o Iraque, dez anos
atrás, disse que “por mais terrível que este dia seja para nós,
você podem ter certeza de que lidaremos com a tragédia de forma a trazer os responsáveis perante a Justiça e a superaremos, porque somos uma nação
forte, uma nação que acredita
em si mesma”.
Veteranos políticos e diplomatas disseram que o dia 11 de
setembro de 2001 ficará como
um marco na história – a data
do início de um novo tipo de
conflito armado que os EUA enfrentarão no século 21 e perante o qual terão de agir com determinação.
“É um fato gravíssimo”, disse o embaixador do Brasil em
Washington, Rubens Barbosa.
“Há uma grande perplexidade
e incredulidade no País.” Barbosa disse que não especularia sobre a resposta americana. “Mas
não tenho dúvida de que ela virá.”
“Este é um novo Pearl Harbour”, disse o senador John
Warner, republicano de Virgínia, referindo-se ao ataque japonês contra a base naval americana do Pacífico, no Havaí, em dezembro de 1941, que provocou
a entrada dos EUA na 2.ª Guerra Mundial.
“A retaliação precisa ser maciça e não importa discriminar

entre grupos terroristas, mas aviões nos EUA”, disse, perpleOsama Bin Laden tem de estar xo como a maioria dos americana lista”, sugeriu o ex-secretá- nos diante da constatação de
rio de Estado Lawrence Eagle- que os sistemas de segurança faburger. O ex-embaixador dos lharam simultaneamente em
EUA na ONU, Richard Hol- nada menos que três aeroportos
brooke, acrescentou que, desta diferentes.
vez, amigos, simpatizantes e
O aeroporto de Dulles, perto
protetores de grupos terroristas de Washington, foi o ponto de
não devem ser poupados. partida do Boeing 757 da Ame“Qualquer país, grupo, pessoa rica Airlines, que fazia o vôo 77
ou entidade associada com os para Los Angeles, e explodiu
autores desse ato terrorista é res- quando se chocou contra a face
ponsável da mesma forma e de- norte do prédio do Pentágono,
ve ser tratado como tal.”
na ala ocupada pelo Exército.
Ao mesmo tempo em que as
Pelo menos 26 pessoas foram
autoridades buscavam identifi- atendidas em três hospitais da
car o responsável ou responsá- área de Washington. Até o iníveis pelo atentacio da noite, as
do, a tragédia
autoridades não
provocou críticas
haviam revelado
ETERANOS
às falhas de intelio número de morgência e segurantos dentro do préAPONTAM
ça. O ex-secretádio, além dos 64
rio de Estado, Japassageiros e triDEFICIÊNCIA NA
mes Baker, disse
pulantes que estaque o ataque
vam a bordo do
SEGURANÇA
“comprova que
avião.
temos problemas
Os aviões que
na área de intelise chocaram congência, pois este é o tipo de aten- tras as duas torres do World
tando que tínhamos previsto”.
Trade Center foram um Boeing
Segundo Baker, a tragédia le- 767 da American Airlines, que
vará o Congresso a reavaliar fazia o vôo Boston-Los Angeles,
cortes de verbas federais que re- com 81 passageiros e 11 tripuduziram o recrutamento de lantes, e o vôo 93, um 757 da
agentes secretos pela CIA nos United Airlines, com 38 passaúltimos anos. Outros analistas geiros e 7 tripulantes, que decochamaram a atenção para o fra- lou de Newark, em New Jersey,
casso do FBI, a polícia federal a apenas algumas milhas de
americana, que é incumbido da seu alvo, e deveria ter seguido
contra-espionagem e das ações para São Francisco. Um quarto
de prevenção ao terrorismo den- avião, um 767 da United, que
tro do território americano.
voava de Boston para Los AngeMas Eagleburger apontou a les, com 56 passageiros e 9 tripumais flagrante das falhas revela- lantes, caiu no sudoeste da Pendas pelo ataque: a deficiência silvânia, por razões desconhecidos serviços de segurança nos das até o início da noite de onaeroportos. “Eu pensava que tem. Somente a soma dos tripunós já tínhamos resolvido esse lantes e passageiros dos quatro
problema de seqüestro de aviões excedeu em muito o nú-

mero de vítimas (168) do atentado a bomba que o terrorista Timothy McVeigh perpetrou em
abril de 1995 contra o prédio federal de Oklahoma.
Um terceiro prédio do World
Trade Center desabou ontem
no centro de Nova York, por
causa dos ataques terroristas
contra as torres gêmeas. O prédio, o World Trade Center 7, de
47 andares que era de propriedade da Salomon Brothers, foi
abalado pelo atentado, assim como o do luxuoso Hotel Marriot,
que também desabou.
Em Cabul, o Taleban, o movimento fundamentalista que
controla o Afeganistão e dá guarida à organização terrorista de
Osama Bin Laden, negou que
seu protegido tenha qualquer
responsabilidade no atentando.
Mas, em Washington, as primeiras suspeitas se concentravam ontem em Bin Laden, um
multimilionário saudita que os
EUA responsabilizaram por
ataques com carros-bomba contra embaixadas americanas na
África, em 1998, que mataram
mais de 200 pessoas. Em represália, Washington atacou uma
base de Bin Laden no Afeganistão e uma fábrica de remédios
no Sudão que nada tinha a ver
com o terrorista saudita, conforme revelou-se mais tarde.
Bin Laden, que não esconde
sua hostilidade pelos EUA, declarou em 1998 que considerava qualquer cidadão americano
alvo legítimo. Segundo informações divulgadas ontem em Washington, há cerca de 15 dias os
serviços de inteligência dos
EUA haviam obtido informações segundo as quais associados de Bin Laden falavam sobre “um ataque catastrófico”
contra alvos americanos.

V

NOVA YORK
Gree

Ro
w

Pa
rk

UNITE

D AIR

LINES

on

Broadway

uds

)

Rio Hudson

St.
(West

Rio H

Trinity Place

Battery
Park
City

ay 9A
Highw
tside
Wes

MANHATTAN

Broadway

Vesey Street

Church Street

eet

h Str

nwic

eet
t Str
Wes

WORLD
TRADE
CENTER

ÁREA
DETALHADA

Battery
Park

ONDE FOI
As duas torres do World Trade Center estavam
localizadas no extremo sul da Ilha de Manhattan,
chamado Baixa Manhattan. Nas proximidades,
fica o centro financeiro da cidade – Wall Street,
Bolsa de Valores, agência do Banco Central.
Perto das torres fica também o ponto de partida
dos barcos para a Estátua da Liberdade, entre
outros pontos muito visitados por turistas

8h45
Um Boeing 767 da American
Airlines que fazia o vôo 11, de
Boston a Los Angeles, com 81
passageiros e 11 tripulantes,
atinge a Torre Norte do World
Trade Center na altura do 80º
andar, provocando explosão
e incêndio

9h03
Um outro avião, um Boeing
757, da United Airlines, que
fazia o vôo 93, de Newark a
New Jersey, com 45 pessoas
a bordo passa por trás da
Torre Norte...

... e atinge a Torre Sul,
provocando uma grande
explosão e incêndio

10 horas
A Torre Sul, a segunda a ser
atingida, desaba

10h30
A Torre Norte, a primeira a
ser atingida, também desaba
As 18h25, um terceiro prédio
de 47 andares do mesmo
complexo desaba

Obs.: Horário local de Nova York (uma hora menos que Brasília)
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São Francisco
Um Boeing 757, da United Airlines, que fazia
o vôo 93, de Newark a São Francisco, com
110 pessoas a bordo, caiu ao sudeste de
Pittsburgh. A suspeita é de que tenha sido
abatido por caças da Força Aérea
Aeroporto
Nacional

9h20 O Pentágono foi atingido por um Boeing 757 da American Airlines, que fazia
o vôo 77, de Washington para Los Angeles. Ali também ocorreram explosões seguidas
de incêndio. O avião transportava 58 passageiros e 6 tripulantes

ONDE FOI
Em Washington, edifícios públicos como a Casa Branca, o
Capitólio e o Departamento de Estado foram esvaziados

ArtEstado:
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EUA SOB ATAQUE

“O ataque tinha ocorrido havia quase uma
hora. As avenidas começavam a ser tomadas
por multidões vindas do sul, caminhando em
direção ao norte da cidade, deixando para trás

aquele cenário absurdo. Em todos os rostos
havia um olhar aparvalhado.” A descrição da
repórter do ‘Estado” revela o sentimento que
tomou conta da população de Nova York
AFP

O inesperado que
chocou Nova York
nária de um banco localizado
no 26.º andar do número 7 da
World Trade Center Plaza, ao
lado das torres, Madelin tinha
acabado de entrar na sua sala,
ontem pela manhã, quando viu
papéis e pedaços de metal voanTONICA CHAGAS
do do lado de fora da janela.
Especial para o Estado
“Então escutei uma explosão
OVA YORK – Acordei e vi gente pulando da primeira
com o barulho de uma torre, que estava pegando fogo.
explosão que parecia Todos começaram a sair do ester acontecido algumas qua- critório, pelas escadas. Foi aí
dras abaixo de onde moro. O te- que o outro avião entrou na selefone tocou, meu marido aten- gunda torre. A única coisa que
deu e veio até a porta do quar- pensei na hora foi ir para o
to. “Sabe o que aconteceu”, dis- mais longe possível”, disse Mase ele, ligando a televisão. “É so- delin, que ía tentar atravessar a
bre a explosão?”, perguntei. Ponte do Brooklyn a pé, com
“Um avião entrou no World um amigo. “Não sabia que era
Trade Center”, foi a resposta, tão fácil sermos atacados pelo
acompanhada pelas imagens ar”, disse a moça, comentando:
mais impressionantes que já vi: “Nós, americanos, nos intromeos dois maiores arranha-céus temos na vida de muitos países
de Nova York arrebentados, sol- e é assim que somos pagos: sotando uma longa e imensa nu- mos atacados com nossas próvem de fumaça preta.
prias armas”. Naquele momenSubimos até o telhado do pré- to, parte do edifício atingido pedio. Centenas de pessoas fize- lo primeiro avião desabou. Muiram o mesmo em toda a redon- tos começaram a chorar.
deza. Além do som das sirenes,
Alguns minutos depois, ensó havia um estranho silêncio. quanto atravessávamos a BroaNão consegui segurar o choro, dway, vimos apenas o segundo
por perceber que somos um al- edifício, pegando fogo. De revo tão vulnerável. Mas era pre- pente, as pessoas que estavam
ciso telefonar paandando para o
ra a família, no
norte voltaramBrasil, dizer que
se para o lado
ILÊNCIO
estava tudo bem.
contrário, correFomos para a
ram um pouco e
ERA ROMPIDO
rua, com a intenpararam, olhanção de chegar até
do para cima. O
APENAS
downtown da
segundo edifício
maneira que fosdo World Trade
PELAS SIRENES
se possível, pela
Center estava
obrigação de recaindo. Quando
pórteres. Uma
a fumaça se dissimoça que vinha pela calçada pou, do meio da Broadway e
avisou: “Não há mais trens sain- olhando para o lado do centro
do ou chegando e as pontes es- financeiro da cidade, o que se
tão sendo fechadas. Estamos viu foi a linha de prédios de Matrancados em Manhattan.” O nhattan beirando o East River
ataque tinha ocorrido havia sem as torres gêmeas.
quase uma hora. As avenidas
Na rua West Broadway, encomeçavam a ser tomadas por contramos Tufi Duek, propriemultidões vindas do sul, cami- tário da Zoomp que, pelo celunhando em direção ao norte da lar, ligava para parentes, em
cidade, deixando para trás São Paulo, pedindo que avisasaquele cenário absurdo. Em to- sem suas duas filhas de que ele
dos os rostos havia um olhar estava bem. Duek ainda estava
aparvalhado.
no quarto do hotel no Soho,
A poucas quadras acima da quando percebeu que alguma
área atacada não havia sinal de coisa estranha estava acontepânico. Só estupefação. Quase cendo. Ligou a televisão e viu
ninguém queria falar. Na calça- as torres do World Trade Cenda em frente de um prédio em ter pegando fogo. “Pela TV, vi
demolição na rua Bowery, o pe- um avião entrando na outra tordreiro Malcolm Raymond ti- re”, contou. “Saí do hotel e fui
nha dificuldade para respirar tomar café na rua.” De repente,
de tão assustado com o que ha- a multidão começou a correr
via visto, cerca de uma hora no sentido contrário dos dois
atrás. “Achei que só podia ser prédios. “Foi quando a primeium piloto que dormiu, pois essa ra torre começou a cair”, disse.
área não tem tráfego de aviões. “Vou tentar trabalhar no meu
E aí o avião entrou no prédio. showroom.”
Ainda estava olhando quando
Já em casa, liguei o rádio e
o outro avião se chocou com a ouvi o governador do Estado
outra torre. Isso é uma guerra! de Nova York, George Pataki,
Mas o que eu posso fazer?”, dizer que a cidade e o país estaimaginava o pedreiro.
vam sob ataque e devíamos ter
Na fila de um telefone públi- calma. Mas a cidade não pareco, conversei com a porto-rique- cia calma. Parecia apenas um
nha Madelin Gonzalez. Funcio- gigante ferido e impotente.

Em todos os rostos
havia o olhar
aparvalhado de quem
se descobre vulnerável

N

S

“Nuvem parecia um cogumelo
e tinha a altura de um edifício”
Descrição é de repórter
que foi fazer entrevistas e
acabou correndo, como
todo mundo

N

OVA YORK – “Na esquina das Ruas Rector
e Trinity, não muito
longe do World Trade Center,
vi uma nuvem branco-acinzentada parecendo um cogumelo.
Tinha a altura de um edifício
de vários andares. Eu estava entrevistando pessoas que tinham
estado perto das torres na hora
em que a primeira delas fora
atingida por um avião. Agora,
eu era parte do desastre inexplicável.
De repente, alguém gritou:
‘O prédio vai cair.’ Eu sabia que
nós não teríamos como escapar. Procurei um lugar para me
abrigar e comecei a correr. Outras pessoas iam ao meu lado.
Impulsionávamos uns aos outros, mas ninguém empurrava
ninguém. corríamos por nossas
vidas. Tentei entrar num prédio,mas as portas giratórias estavam fechadas. Quando encontrei um outro aberto, me atirei

para dentro com um punhado
de gente. Tudo se tornou escuro
do lado de dentro. As luzes estavam apagadas e o ar estava espesso com cinza e escombros.
Fiquei assustada e pensei que ia
morrer. Comecei a pensar na
minha família e a rezar, as duas
coisas ao mesmo tempo. Mas
você só tem 3 segundos. Eu disse a primeira palavra de uma
prece e saí do prédio. Apareceram bombeiros que nos ajudaram a deixar aquela rua e nos
disseram para ir em dirreção à
agua. Eu caminhei na direção
da Ponte do Brooklyn.
Ainda fiz mais algumas entrevistas. Eu nunca tinha feito
isso antes ao mesmo tempo em
que consolava as pessoas ao redor.
A manhã tinha começado
com um passeio com meu cachorro. Vi um avião voando baixo e isso chamou minha atenção. É algo incomum em Manhattan. Depois, o porteiro do
meu prétio contou que um
avião tinha sido jogado contra
o World Trade Center. Eu sabia que eu tinha de ir para lá”
(Susan Harrigan, Newsday)

Busca por sobreviventes em meio a um cenário desolador: o coração financeiro do planeta descobre sua maior vulnerabilidade
Fotos: Priscila Murphy/AE

As torres gêmeas, como eram vistas do apartamento da repórter

Os prédios mais altos do mundo desaparecem em meio à fumaça

Um dia de medo e raiva indescritíveis
Nas ruas, houve até
quem falasse em
guerra contra autores
do atentado
PRISCILA MURPHY

N

OVA YORK – Ninguém tinha informação de nada nas primeiras horas. Além da Internet
(DSL) e da TV, que na verdade é menos ágil que a do Brasil,
restou o contato visual com o
WTC durante todo o tempo
da janela do meu quarto, de
Jersey City, Estado de New
Jersey, do outro lado do Rio
Hudson, bem na direção das
torres, a uns 3 quilômetros. O
telefone deixou de funcionar
para chamadas intermunicipais às 10h30. Antes disso, falei com bastante gente no Brasil e com parte da equipe do
WSJ Americas.
Quando o primeiro avião bateu no topo do prédio World
Trade Center 1, por volta das
8h45, as pessoas ao redor do
prédio do Wall Street Journal,
chamado World Financial

Center 1, que fica no mesmo Journal, onde se produz o
complexo, a menos de cem me- Wall Street Journal Americas,
tros do WTC, começaram a publicado no Estado. Não se
correr gritando e chorando.
sabe se há danos no prédio do
Depois do choque do segun- WSJ. Outros bancos com escrido avião é que o centro finan- tórios no WTC são Credit Suisceiro de Nova York, o sul da se First Boston, Bank of Ameriilha de Manhattan, foi evacua- ca e Deutsche Bank, segundo
da. As pessoas começaram a a agência Bloomberg.
andar em direção ao norte e as
O complexo do WTC/WFT
crianças foram removidas das inclui ainda um shopping no
escolas da retérreo, o Margião. O centro firiott Hotel e um
nanceiro, ou doponto central
EM PERTO,
wntown Mada rede de menhattan, tem
trô. Cerca de 50
HÁ UMA
poucos quilômemil pessoas tratros quadrados
balham no
USINA
e inclui Wall
WTC e 150 mil,
Street, a Bolsa
incluindo eu,
NUCLEAR
de Nova York e
passam lá por
a sede das princidia.
pais financeiras.
Como eu, viziO WTC abrigava escritórios nhos assistiram à destruição
de várias empresas financei- dos dois prédios pelas janelas
ras. Segundo a Bloomberg, o de seus apartamentos. Quanbanco de investimento Mor- do os prédios caíram, dava pagan Stanley Dean Witter & ra escutar as pessoas das janeCo. é o maior inquilino do com- las gritando "Oh, my God!".
plexo de prédios ao qual perte- Um amigo que mora perto foi
ciam as duas torres e também para a rua e, em meio à comoo prédio da Dow Jones, empre- ção, disse que havia pessoas
sa controladora do Wall Street conclamando o país à guerra.

B

O prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, disse ser “indescritível a raiva que sentimos de alguém que possa fazer
uma coisa dessas”.
Não é de surpreender que alguém que tenha planejando
um ataque aos EUA tenha escolhido a aviação comercial como
instrumento. O sistema aeroviário é o calcanhar de aquiles do
país. Enquanto o presidente
Bush pensa em escudo antimísseis, os aeroportos são um caos.
O número de vôos cresceu descontroladamente na última década, muito mais que a capacidade dos aeroportos. O número
de vôos domésticos é enorme e
sempre há atrasos e filas.
Enquanto o que era o World
Trade Center continuava a
queimar, o barulho dos aviões
que passavam de vez em quando assustavam a população.
Provavelmente eram americanos patrulhando o espaço aéreo, mas a TV informou que
podia haver outros aviões seqüestrados. O medo era de um
novo ataque. Há uma usina nuclear a poucos quilômetros daqui. É assustador.
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EUA SOB ATAQUE

Complexo sistema de defesa do país mostrou
suas fraquezas com a tragédia. Apesar dos
inúmeros meios criados para identificar
ameaças ao território, capazes até de ouvir a

conversa de um único celular entre milhões,
não conseguiu detectar pistas do atentado.
A alta cúpula das Forças Armadas, atônita,
foi pega de surpresa na manhã de ontem

Serviço de informação não acusou o ataque
AFP

Mais de 5 mil postos de
captação no país não
perceberam qualquer
indício do atentado

SEQÜÊNCIA DOS ACONTECIMENTOS
Hora de Nova York – 1 hora a menos que Brasília

O

■ Turismo macabro

Um segundo avião colide com o
World Trade Center
O presidente George W. Bush
declara que os EUA caçarão as pessoas que
atacaram o edifício
Um terceiro avião cai no Pentágono
O prédio do Capitólio é esvaziado
A Administração Federal de Aviação (FAA) impede a
decolagem de todos os aviões estacionados nos aeroportos americanos.
Foi a primeira paralisação desse tipo na história dos EUA

Apavorados com a “guerra”
contra o país, os nova-iorquinos
correram aos supermercados para abastecerem-se de alimentos.
Na rede Food Emporium havia
longas filas para entrar e pagar.
Havia ainda filas nos caixas eletrônicos e telefones públicos por
causa da queda do sistema de telefonia celular. (ANSA)

A FAA desvia para o Canadá
todos os vôos transatlânticos que
rumavam para os Estados Unidos.

Nação demorou a acreditar que
dois aviões conseguiram destruir o
World Trade Center

Bush faz 1.º pronunciamento ao
lado das tropas americanas
vais, paraquedistas, integrantes de batalhões de força especial e mergulhadores.
No grupos há equipes isoladas como as formadas pelos
combatentes Seal, a elite da
presidente George W. Marinha, instruídos para piBush falou à nação pe- lotar helicópteros, mergula primeira vez na ma- lhar depois de um salto de pánhã de ontem, depois das ex- raquedas a baixa altura. São
plosões em Nova York e Wa- peritos sabotadores, e exíshington, cercado pelos co- mios nas disciplinas de luta
mandantes dos mais bem pre- corpo a corpo.
parados guerreiros dos EstaAs Brigadas reúnem Cavados Unidos, 180 mil homens laria de Assalto, com tane mulheres das
ques pesados e
forças navais e
blindados sobre
terrestres treirodas; artilhaÃO MAIS
nados para enria de saturatrar em ação a
ção equipada
DE 180 MIL
qualquer mocom lançadores
mento.
de foguete e caSOLDADOS
Por meio das
nhões de camBrigadas de
panha. PrecediNA DEFESA
Deslocamento
das pela massiRápido, esse
va cobertura de
contigente pode
mísseis e bominiciar uma escalada de ação bas inteligentes de variados
rumo a qualquer ponto do tipos, associada às melhores
planeta no prazo máximo de comunicações que a alta tec40 minutos após a ordem de nologia pode proporcionar,
partida. São fuzileiros na- as tropas entram no teatro

Pentágono ainda não
sabia de que forma
seria dada a resposta ao
atentado

O

S

Cai a segunda torre do World
Trade Center
O prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, pede o
esvaziamento da Baixa Manhattan e fala de um número “pavoroso”
de mortes
A American Airlines confirma a perda de dois aviões
A United Airlines confirma que um avião caiu perto de PÏttsburgh
e manifesta “profunda preocupação” em relação a outro aparelho
A United Airlines confirma que um segundo avião caiu em
local desconhecido. Chega a quatro o número de aviões caídos
Bush faz novo pronunciamento, prometendo caçar e punir
os responsáveis
Bush deixa a Base Aérea de
Barksdale, em Louisiana, rumo a local não
anunciado
Fontes do governo dizem haver
indicações de que pessoas ligadas ao exilado
saudita Osama bin.
Laden teriam executado os atentados

de operações para destruir e
dominar.
Esse modelo funcionou
nas guerras do Golfo e dos
Balcãs, mas, até a noite de ontem, o Pentágono não tinha,
aparentemente, um alvo definido contra o qual lançar
uma retaliação.
“Há muitas possibilidades

Osama bin Laden

Coréia do Norte
O mais agressivo e reservado dos
“países potencialmente perigosos”
na terminologia do Departamento
de Estado, a Coréia do Norte tem
sido sistematicamente associada ao
financiamento do terrorismo no
Ocidente. O governo oferece asilo
a vários terroristas alemães,
japoneses e árabes. O programa
de mísseis No-Dong já passou da
fase de testes primários e, apesar
da condição delicada da economia
nacional, continua sendo mantido
com ajuda de especialistas piratas
da ex-União Soviética e da antiga
Alemanha Oriental.

O milionário dissidente saudita, que
afirma “odiar” os EUA por
“manterem regimes pró-ocidentais”
no Oriente Médio, é procurado pela
Justiça americana pelos atentados
de agosto de 1998 contra as
Embaixadas dos EUA no Quênia e
na Tanzânia, que deixaram 228
mortos e milhares de feridos. Ele vive
sob a proteção do Taleban nas
montanhas do Afeganistão desde
1996 e tem feito reiterados chamados
à “guerra santa” contra os EUA e
Israel. Estima-se que seu grupo, AlQaeda, fundado em 1989, tenha
entre 3 mil e 5 mil voluntários árabes.
O Taleban nega seu envolvimento
nos atentados de ontem.

Síria

O regime totalitário da Síria, hoje
comandado por Bashar Assad, cede
espaço em seu território para

treinamento de diversos movimentos da
guerrilha palestina. Terroristas sírios
foram detidos em Nova York e
expulsos dos Estados Unidos. O
serviço de informações britânico
acusou a presença de agentes sírios
entre os quadros do grupo separatista
norte-irlandês Exército Republicano
Irlandês (IRA) em 1996. A Síria
mantém um programa de construção
de mísseis baseado em um lote de
oito mísseis SS-21 comprado na
Rússia.

Iraque

Desde a Guerra do Golfo, em 1991,
o líder iraquiano, Saddam Hussein,
cuida da recuperação da indústria
bélica local, que abrangeria
unidades secretas de produção de
armas químicas e de pesquisa de
armas biológicas. Há três meses
Saddam apresentou uma nova
família dos mísseis Abbas e anunciou
pela televisão que os EUA iriam
“pagar pelas agressões impostas ao
povo iraquiano”. Saddam tem
dinheiro, é politicamente alinhado
com os movimentos palestinos mais
radicais, mas até agora não há
nenhum indício concreto de que
tenha patrocinado qualquer
atentado terrorista.

Irã
O governo fundamentalista iraniano
dá abrigo a terroristas, apóia os
radicais do Hamas e critica duramente
o apoio dos EUA à diplomacia e à
máquina de guerra de Israel. Em
1987 o Irã iniciou a execução de um
projeto destinado a promover a
qualificação de pessoal especializado
para obter o domínio do ciclo
completo da tecnologia nuclear. Há
três anos o Ministério da Defesa está
investindo no desenvolvimento de um
grupo de mísseis.

■ Cerco canadense

Dois caças da Força Aérea do
Canadá obrigaram um avião de
passageiros da Korean Airlines,
com destino ao Alasca (EUA), a
pousar na cidade de Whiteshore, por suspeita de que o aparelho estivesse em poder de seqüestradores, informou a imprensa
local. Um cargueiro, também teria sido forçado a pousar. Um
porta-voz do Aeroporto de Toronto disse que cerca de 500 aparelhos que iam para os EUA foram desviados ontem para aeroportos canadenses depois que o
governo americano fechou seu
espaço aéreo (Renato Martins e
EFE)
■ Espaço fechado

ArtEstado/Jamaica

e nenhuma certeza. Algum tipo de reação é inevitável.
No entanto, há o risco de
ser um movimento indiscriminado, cujo resultado apenas aumentaria a dimensão
trágica desse episódio” comentou para o Estado a analista de defesa britânica Anna Kid.

Líder vai para
local estratégico
no Nebraska

OS SUSPEITOS DE COSTUME

Nova-iorquinos e turistas compraram ontem compulsivamente
cartões postais mostrando o
World Trade Center e máquinas
fotográficas, para registrar o caos
na cidade. “Só vendi câmeras hoje, ao ritmo de 60 a 100 por hora”, contou James Jack, empregado de uma loja no centro. O comércio registrou uma grande venda de sapatos esportivos, necessários para os pedestres que precisavam atravessar a cidade a pé.
(Ansa)
■ Corrida aos supermercados

Uma das torres do World Trade
Center desaba

ArtEstado/Jamaica

Duende Verde que desde 1982 visita a cada
três horas os reservados gabinetes do Departamento de Estado, da Casa Branca
e do Pentágono, falhou. Nenhum de seus informes mais
recentes, alguns dos quais vinham com a tarja “Apenas para os olhos do Presidente”,
mencionava a preparação da
série de atentados terroristas,
realizados ontem. Ataques estes, tão graves, que levaram os
Estados Unidos a adotarem o
que a defesa americana chama de nível 4 de prontidão –
apenas um grau abaixo do Defcon-5, que só viria a ser utilizado no caso de uma guerra
nuclear.
O programa GD foi criado
– ao longo de 12 anos a um
custo acumulado de US$ 1,8
bilhão – para receber, centralizar e distribuir as informações coletadas no mundo inteiro pela sofisticada comunidade inteligência da mais poderosa potência militar de todos os tempos.
São 13 agências principais,
lideradas em certa medida pela NSA, a Agência Nacional
de Segurança, que mobiliza
satélites de escuta, recursos
de rastreamento eletrônico
de telecomunicações, aviões
e navios de monitoramento
remoto. A NSA é capaz de ouvir as reuniões do Kremlim e
de selecionar o número de
um único telefone celular em
meio a milhões de outros para ouvir o conteúdo das chamadas, ainda que a estação
base desse aparelho estivesse
instalada em Bancoc, na Tailândia, e o usuário sentado
em um café de Bogotá, na Colômbia. (Foi assim que “Raul
Moreno”, um dos líderes do
colombiano Exército de Libertação Nacional, ELN, acabou sendo localizado e preso
no dia 5 de abril, quando negociava pelo telefone o resgate de um empresário seqüestrado pela guerrilha).
O Duende Verde é um programa automático que envia
sistematicamente para os computadores das três mais altas
autoridades dos Estados Unidos relatórios consolidados e
ordenados pelo grau de importância. O ex-presidente Bill
Clinton costumava receber o
material pessoalmente por
meio de um processador de
bolso, um palmtop.
Acredita-se que o programa
seja abastecido por uma rede
de 5 mil pontos de captação,
incluídos nesse total os agentes de campo.
No suporte a essa estrutura
existem 300 analistas e um
grande número de cenaristas
que trabalham ininterruptamente consolidando os dados.
Oficiais militares e diplomatas com formação em assuntos estratégicos encarregamse de produzir projeções. Há
ainda outros fontes a disposição do sistema controlado pela NSA, como a avaliação de
tendências políticas e econômicas. Quando essa malha fina capta sinais de ameaça, determinadas providências de
rotina são tomadas. Os aeroportos passam a ter maior vigilância, as comunicações são
monitoradas, e determinados
grupos de pessoas ganham
acompanhamento das suas
atividade como parte da rotina do trabalho.
Não o foi o que ocorreu dessa vez. “Nenhum alerta avançado foi captado pelas 13
agências civís e militares”, garante o coronel da reserva E.
Eldrige, ex-integrante dos serviços de inteligência do Comando Sul do Pentágono, para quem a grande questão agora é descobrir como é que não
foi percebida uma ameaça de
ataque do porte da que foi vista ontem, que destruiu símbolos nacionais e colocou a América em estado de choque.

HORROR

Informa-se que o World Trade Center
está pegando fogo, após a colisão de um
avião

ROBERTO GODOY

DIA DE

O presidente George W. Bush
decidiu o destino dos Estados Unidos 100 metros abaixo da superfície arenosa do Estado de Nebraska, no interior de uma montanha
de rocha sólida onde nos anos 60
foram abertos grandes salões, hoje de paredes forradas com imensos painéis digitais. É um ambiente escuro, aliviado pela luz verde
produzida por pequenos filamentos embutidos na pedra. Circulam ali militares de rostos sérios,
especialistas em defesa e ataque
que falam em voz baixa e podem
ativar a maior máquina de guerra
do planeta.
Na condição de Chefe Supremo das Forças Armadas, foi para
lá, a sede do Comando Estratégico Aeroespacial, que o presidente
Bush transferiu o primeiro escalão do governo dos EUA quando
a onda de atentados em série chegou à capital, Washington.
O Gabinete de Crise, formado
por 20 pessoas (assessores de segurança, generais, analistas do Departamento de Estado, assessores
da Casa Branca), fica no centro
da base, separado da sala de situação apenas por uma parede de vidro.
A cadeira do presidente dos
EUA está voltada para o conjunto de monitores de imagens de alta resolução, enviadas por satélites. Ao lado da poltrona, um teclado simples de computador abriga
os comandos feitos para receber
os códigos jamais usados de um
ataque nuclear. (R.G.)

Israel fechou ontem o espaço aéreo do país paras aviões estrangeiros e retirou todo o seu pessoal das representações diplomáticas e instituições judaicas
em todo o mundo. Jatos do país
estavam escoltando os aviões israelenses de passageiros em
vôos domésticos e internacionais, segundo uma fonte do setor de segurança. (Associated
Press)
■ WTC paulistano

O World Trade Center de São
Paulo emitiu uma nota à imprensa lamentando o ocorrido nos
EUA e expressando solidariedade às vítimas. O WTC tem 330
congêneres em 101 países, todas
de caráter privado. O comunicado informa que a direção paulistana manteve contato com o presidennte da WTC Association,
Guy Tozzoli, que afirmou: “Nosso edifício não foi atingido por
causa das atividades que o WTC
desenvolve, mas como símbolo da
pujança dos EUA e cartão-postal
da cidade de Nova York.” Em
São Paulo, foi reforçada a segurança no complexo de escritórios.
■ Sem Reino Mágico

Outra “marca” da cultura americana, os parques da Walt Disney, foram fechados ontem na
Flórida e na Califórnia e seus
empregados liberados pela manhã por causa dos atentados.
“Não tomaremos uma decisão
sobre a reabertura até obtermos
mais informações’, afirmou o
porta-voz da Walt Disney company, John Dreyer. A Disney
World, na Flórida, é o maior
centro turístico do mundo.
(France Presse)
■ Fala Nostradamus

Está escrito na 2.ª centúria, 35.ª
estrofe das profecias de Nostradamus: “O fogo à noite tomará
conta de duas construções. Diversas pessoas que estão dentro
sufocarão e queimarão. Acontecerá perto de dois rios que se juntam. O sol, sagitário e capricórnio estarão em oposição.” As
duas torres do WTV ficavam
na confluência do Ruo Hudson
e East e a configuração dos planetas ontem era essa. A lua estava fora de curso no horário da
tragédia.
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EUA SOB ATAQUE

O Taleban nega que o inimigo n.º 1 dos EUA
esteja por trás dos atentados, mas analistas e
funcionários americanos dizem que ele é um
dos poucos com condições para organizar tais

ataques. Inicialmente, alegados membros da
facção palestina FDLP reivindicaram a autoria
dos atentados, mas depois um porta-voz do
grupo negou envolvimento

Maiores suspeitas recaem sobre milionário saudita
Associated Press

Há 3 semanas, Bin Laden
prometera lançar ataque
‘sem precedentes’ contra
interesses dos EUA

W

ASHINGTON –
Quando Ramzi Yousef, autor do atentado
de 1993 contra o World Trade
Center, foi capturado no Paquistão e levado a Nova York, ele disse a agentes do FBI que, se tivesse explosivos e dinheiro suficientes, teria derrubado as torres. Ontem, outros terroristas fizeram isso, e as maiores suspeitas de funcionários americanos e analistas
recaem sobre o declarado inimigo número 1 dos EUA, o milionário dissidente saudita Osama
bin Laden, e sua organização AlQaeda (A Base), que reuniria entre 3 mil e 5 mil seguidores.
Analistas concordam que Bin
Laden, responsabilizado pelos
EUA pelos atentados quase simultâneos contra duas embaixadas americanas na África em
1998, que mataram 228 pessoas,
é um dos poucos terroristas com
dinheiro e meios para lançar ataques como os de ontem. Há apenas três semanas, o próprio Bin
Laden – que vive supostamente
na área de Kandahar, no Afeganistão, como “hóspede” do grupo fundamentalista islâmico Taleban – advertiu que seus seguidores lançariam um ataque sem
precedentes contra interesses
dos EUA em represália por seu Americanos caminham sob chuva de cinzas do World Trade Center: perto dali, seguidores de Bin Laden aguardavam sentença
apoio a Israel, ressaltou ontem
AP
Abdel-Bari Atwan, editor da re- também mantém contato reguvista árabe Al-Quds al-Arabi, lar com parentes e seguidores de
com sede em Londres.
várias partes do mundo via teleAtwan, que já entrevistou Bin fone por satélite.
Laden e mantém contato com
Os atentados que destruíram
seus seguidores, afirmou à Reu- o World Trade Center ocorreters ter “quase certeza” de que ram enquanto quatro seguidores
eles é que lançaram os atentados de Bin Laden aguardavam sua
de ontem. “Pessoalmente, rece- sentença a poucos metros das
bemos informações de que (Bin torres gêmeas, numa prisão de
Laden) planejava ataques mui- Manhattan, por conspirar com o
to, muito grandes contra objeti- terrorista saudita para matar
vos americanos”, assinalou. “Re- americanos.
cebemos várias advertências como essa, mas não as levamos a Desmentido – Além de Bin LaUm
sério.”
den, a lista de outros suspeitos é
funcionário
Um ex-chefe de contraterro- grande. Entre eles está a Frente
que trabalha
rismo do FBI (polícia federal Democrática de Libertação da
no resgate
americana), Robert Blitzer, tam- Palestina (FDLP), um dos mais
de vítimas
bém suspeita do milionário sau- antigos grupos extremistas palesajuda uma
dita, que os EUA tentaram infru- tinos. Duas TVs árabes por satémulher
tiferamente atingir em ataques lite no Golfo Pérsico receberam
que foi
de mísseis lançados durante o go- telefonemas reivindicando a auferida no
verno de Bill Clinton. “Provavel- toria dos atentados de ontem em
ataque
mente é uma operação de Bin nome da FDLP, mas depois um
terrorista
Laden, dada sua complexidade porta-voz do grupo, Alu Baao World
e a alta visibilidade dos alvos”, dwan, negou envolvimento.
Trade
disse Blitzer.
“Não nos dedicamos a nenhuCenter,
Entretanto, o Taleban, que go- ma ação fora dos territórios pano sul da
verna mais de 90% do Afeganis- lestinos”, afirmou. “Nossa luta
Ilha de
tão, garantiu que Bin Laden não legítima é dirigida contra o iniManhattan
está envolvido. “O que aconte- migo israelense e seu bando de
ceu nos EUA não foi obra de gen- colonos.”
te comum, deve ter sido obra de
Outra facção palestina, a
governos”, disse
Frente Popular
um porta-voz do
de Libertação da
Taleban, Abdul
Palestina
RUPOS
Hai Mutmaen, à
(FPLP), também
Reuters em Kangarantiu que
PALESTINOS
dahar, no sul do
“não tem nada a
país. “Osama bin
ver com as exploNEGAM
Laden não tem
sões”. Recentecomo fazer isso,
mente, um heliENVOLVIMENTO
nem nós”, acrescóptero israelencentou. “Não
se matou com
apoiamos o terroum míssil o líder
rismo. Osama não tem capacida- do grupo, Abu Ali Mustafa, e
de (de organizar tais atentados). seus militantes juraram vinganCondenamos isso.”
ça. Mas o dirigente da FPLP na
O chanceler afegão, Wakil Cisjordânia, Qais Abu Layla,
Ahmed Muttawakil, convocou também negou envolvimento.
Tarefa 38 dos EUA, do almi- tre 20 e 70 ajuda grupos radiConceito de morte
às pressas uma entrevista coleti- “É difícil saber quem é responsárante Mitscher, arrasando a cais palestinos, como o Hava para condenar os atentados e vel, mas com certeza não somos honrosa ressurgiu com esquadra que patrulhava mas e a Jihad Islâmica, a arterroristas suicidas
dizer que não haveria nenhuma nós”, afirmou. “Embora a polítiáguas filipinas.
regimentar camicases para
razão para represálias america- ca dos EUA seja contra nós, não
O
exemplo
passou
a
ser
sedesfechar seus ataques.
palestinos
nas contra o Afeganistão. “Nos- matamos civis”, acrescentou, asguido por dezenas de jovens
A forma como os aviões fosa política é muito clara, desde o sinalando, porém, que os ataidéia de organizar pilo- pilotos, que decolavam para ram lançados sobre o World
início: temos criticado e vamos ques mostram que Washington
tos dispostos a sacrifi- não regressar na luta contra Trade Center e o Pentágono
criticar o terrorismo em todas as deveria rever sua política pró-iscar-se lançando-se as frotas americanas que cer- indica que eram pilotados
formas”, afirmou Muttawakil. raelense. “Não creio que algum com seus aviões contra alvos cavam as Filipinas.
por um de seus seqüestrado“Mesmo em incidentes prévios, grupo palestino tenha participa- inimigos surgiu no início dos
A morte auto-infligida em res. Isso porque a lógica do pinão ficou provado que havia ára- do dos ataques, mas há, como re- anos 40, no Japão, durante a combate era considerada hon- loto comercial é exatamente
bes por trás de tais incidentes e sultado da hegemonia america- 2.ª Guerra. O plano foi pro- rosa e divina pelos pilotos sui- a oposta do camicase. Em siagora também não está provado na e de sua posição contra mui- posto pela primeira vez pelo cidas japoneses. O conceito tuações críticas, comandanque árabes estejam por trás.”
tas nações, um clima de ódio, es- capitão de um porta-aviões, de morte gloriosa ressurgiu tes de vôos comerciais estaO chanceler garantiu que Bin pecialmente no Oriente Médio.” mas foi rejeitada publicamen- depois da criação do Estado riam sempre dispostos a desLaden continua sob restrição de
O líder espiritual de outro gru- te pelos comandantes japone- de Israel, com os atentados viar seus aviões para locais
movimento e seus contatos com po extremista palestino, o Ha- ses. Secretamente, porém, os perpetrados por homens- menos populosos.
o exterior estão cortados. No en- mas, também negou envolvimen- militares japoneses passaram bombas contra alvos judaicos
Por esse critério, os aviões
tanto, a própria Al-Qaeda divul- to. “Não estamos prontos para a recrutar e treinar camica- e israelenses.
que bateram nas torres gêgou recentemente um vídeo mos- mover nossa luta para fora da ses, palavra que significa
Teólogos islâmicos rejei- meas teriam sido desviados
trando seus militantes receben- terra palestina ocupada”, disse “vento divino” em japonês.
tam a tese de que a religião para a Baía do Brooklyn e o
do treinamento de guerrilha o xeque Ahmed Yassin. “Não esUma das ações mais ousa- prevê privilégios no paraíso que caiu sobre o Pentágono tenum campo do exilado saudita. tamos preparados para abrir das dos camicases japoneses para mártires da Jihad, a ria sido jogado no Rio PotoNo vídeo, o próprio Bin laden frentes internacionais, apesar do ocorreu em 15 de outubro de guerra santa islâmica. Mas a mac. O desfecho dos seqüesaparece conclamando os muçul- muito que criticamos a injusta 1944, quando o comandante idéia de que os mortos em tros faz crer que os pilotos
manos ao redor do mundo a en- posição americana.” (Reuters, da 26.ª Frota Aérea do Japão, atentados contra Israel te- dos aviões foram mortos ou
gajar-se numa jihad (guerra san- France Presse, Associated o contra-almirante Te Aima, riam direito ao paraíso eter- dominados antes dos chota) contra os EUA. Segundo o Press, The Washington Post, lançou um ataque de grandes no na companhia de um nú- ques. (Reuters, Associated
jornal britânico The Times, ele EFE e The Times)
proporções contra a Força- mero de virgens que varia en- Press e France Presse)

G

Japão organizou primeiros camicases

A

DIA DE
HORROR

Sangue demais
Milhares de nova-iorquinos
ofereceram-se ontem para
doar sangue e ajudar no atendimento às vítimas dos atentados. As autoridades previam
que faltaria sangue e fizeram
um apelo à população, mas
no início da tarde dois hospitais na Primeira Avenida começaram a recusar doadores
e a pedir que voltassem quatro horas mais tarde ou hoje.
“Não temos mais médicos disponíveis”, disse uma recepcionista do NYU Medical Center. A Cruz Vermelha informou que tinha à disposição
suas 60 mil unidades de coleta, mas a dificuldade era chegar a Nova York. (Reuters)

■

Último telefonema
Uma passageira de um dos
quatro aviões seqüestrados telefonou para o marido por
seu celular e lhe contou que o
aparelho estava sendo desviado, informou a rede de TV a
cabo CNN. Supõe-se que ela
estva no avião que se chocou
contra o Pentágono. Barbara
Olson, de 45 anos, ligou duas
vezes e disse que os terroristas estavam armados com navalhas e canivetes, e os passageiros e tripulantes tinham sido levados para a parte de
trás. (EFE)

■

Fronteira congestionada
O aumento das medidas de
segurança causou um congestionamento de trânsito monstruoso na fronteira entre o
México e os EUA, de 3.330
quilômetros de extensão. Os
principais pontos de cruzamento permaneceram abertos, mas o reforço da segurança e da vigilância retardaram a passagem dos veículos. (Associated Press)

■

De sobreaviso
As autoridades americanas
recomendaram ontem que todas as instalações que usam
energia nuclear fossem colocadas em estado de alerta de
máxima segurança, embora
não tenham recebido nenhuma ameaça específica. (Reuters)

■

Como um abalo sísmico
O impacto do choque dos
aviões contra as torres gêmeas de Nova York e, depois, o colapso dos dois edifícios, provocaram ondas de
choque tão fortes que foram
registradas pelos aparelhos
que monitoram abalos sísmicos. Os cientistas do observatório de Lamont-Doherty
Earth estavam vendo as notícias na TV quando os aparelhos começaram a apontar o
tremor. “Eu gritei”, disse
Won-Young Kim, encarregado de monitorar os abalos na
Costa Nordeste. (The New
York Times)

■

Vingança por Hiroshima
Uma pessoa telefonou ontem
para o jornal jordaniano Al
Wahdeh para dizer que os
ataques nos EUA tinham sido obra do Exército Vermelho, uma organização extremista japonesa que mantém
vínculos com grupos extremistas do Oriente Médio, para “vingar os mortos de Hiroshima e Nagasaki”. Ele falava em árabe com sotaque estrangeiro. “Levamos o comunicado a sério”, disse o redator-chefe do diário, Fajri Kawar. Não se sabe se os EUA
levaram a sério o anúncio.
(France Presse)

■

Meia-volta principesca
O príncipe britânico Andrew, segundo filho da rainha Elizabeth II, viajava para Atlanta e iria depois para
Nova York em um avião particular e decidiu voltar para
Londres ao se inteirar dos
atentados, informou o Palácio de Buckingham. (Reuters)

■
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EUA SOB ATAQUE

Para os experts em relações internacionais,
é pouco provável que Washington deixe de
retaliar a série de ataques, que surpreendeu
pela ousadia. Só falta determinar quem são

os culpados. Os atentados superaram o de
Oklahoma – até ontem o mais mortífero
do país – e o primeiro ataque contra o
World Trade Center, em 1993

Estrategistas prevêem
represálias dos EUA
ses amigos, Canadá e México,
os Estados Unidos não acreditavam que uma coisa dessas
fosse ocorrer em seu território”, disse Cristina Pecequilo.
“O que aconteceu é algo inimaginável na história norteJOSÉ MARIA MAYRINK
americana”, acrescentou.
erplexos com a organiCristina Pecequilo não tização e a ousadia dos nha a menor dúvida de que
terroristas, que ataca- haveria retaliação. “Estão
ram com sucesso e de manei- tentando achar responsára espetacular alguns dos veis”, disse a especialista em
principais alvos-símbolos do Relações Internacionais. Ela
poder americano, especilistas acha pouco provável que haja
em estratégia e em relações in- uma guerra, porque não pareternacionais já previam, logo ce que haja nenhum país enapós os ataques, que os Esta- volvido. De qualquer maneidos Unidos vão reagir aos ra, prevê a professora, vai
atentados.
morrer muita gente, se os Es“Estamos diante de um tados Unidos fizerem uma
mundo novo e de um novo limpeza em represália contra
tempo, pois essa série de aten- o terrorismo.
tados é um desafio para o pre“Mexeram com o brio amesidente Bush e a resposta dele ricano, podem esperar pela
vai decidir o destino do mun- resposta”, disse pesquisador
do nos próximos anos”, adver- do Núcleo de Estudos Estratéte o professor Domício Proen- gicos da Universidade Estaça Júnior, do Grupo de Estu- dual de Campinas (Unidos Estratégicos da Universi- camp), professor Ricardo Sendade Federal do
nes, que é tamRio de Janeiro
bém coordena.”
dor em São PauERROR
Proença disse
lo do do Centro
que atentados
Brasileiro de ReDEVE TER
de grandes prolações Internaporções eram
cionais, dirigido
TIDO AJUDA
previsíveis, pois
no Rio de Janeihá pelo menos
ro pelo ex-chanINTERNA’
cinco anos os
celer Luiz Feliserviços de inpe Lampreia.
formações dos
Sennes tamEstados Unidos consideram bém acha que os Estados Unique o terrorismo é a mais sé- dos sempre esperaram por
ria ameaça que o país enfren- terrorismo, pois os norteta. Os norte-americanos, ob- americanos são obcecados
servou o especialista, passa- com esse problema, “mas
ram a viver em clima de uma não com essa organização e
nova Guerra Fria, na qual essa ousadia” -– o que signifiseus inimigos seriam os terro- ca que tenham subestimado a
ristas.
capacidade dos autores dos
“Esses atentados mostram atentados.
que os Estados Unidos são
“É muito provável que esvulneráveis a ataques terroris- ses ataques sejam fruto de
tas, apesar de os estrategistas uma aliança de grupos intervirem alertando, há alguns nacionais com grupos interanos, que o perigo estava den- nos, pois os atentados só setro de seu território e não fo- riam possíveis com a infiltrara”, disse a pesquisadora Cris- ção de terroristas no controle
tina Pecequilo, coordenadora aéreo, nos aeroportos e em
de Relações Internacionais empresas”, afirma Sennes.
do Centro Universitário IbePela sua previsão, a reação
ro-americano e professora de de Bush está levando em conCiências Políticas da Faculda- ta a avaliação que o governo
de de Filosofia da Universida- faz da situação. De de irem
de de São Paulo (USP).
atrás dos suspeitos usuais,
A professora acha que as que são os grupos radicais,
autoridades norte-america- prevê o pesquisador, os amenas não levaram a sério adver- ricanos podem iniciar uma
tência dos estrategistas.“Pro- caça às bruxas domésticas,
tegidos por fronteiras oceâni- bunscando cúmplices do tercas e por fronteiras com paí- rorismo até no Pentágono.

AFP

Especialistas dizem que
os americanos não
contavam com tanta
ousadia dos terroristas

Milícia antigoverno matou
168 em 95; maior parte
dos atos terroristas contra
EUA ocorre no exterior

A

P

‘T

Para especialista, combate
ao terrorismo deve ser revisto
Olímpio, como é conhecido
na Polícia Militar, informou
que para enganar os setores
de prevenção dos Estados
Unidos, os terroristas tiveram
a ajuda interna “muito grande.” Os americanos, segundo
RENATO LOMBARDI
ele, têm um sistema de rasmundo vai ter que re- treamento de explosivos por
formular todos os seus satélite, que cobre todo o terriconceitos de combate tório nacional.
ao terrorismo. Os métodos uti“Quando a palavra bomba é
lizados pelos governos para captada, o esquema é imediaenfrentar este tipo de crime tamente acionado para a locadeverão ser revistos com ur- lização dos envolvidos. Não é
gência. O que aconteceu em possível que um plano como o
Nova York e Washington fo- usado ontem não tenha sido
ge de tudo o que já foi desco- descoberto a tempo.” O capiberto e investigado até hoje tão estranhou que em nenhum
pelos especialistas. Os terrro- momento setores de apuração
ristas tiveram a
dos Estados Uniajuda de quem
dos tenham sisestava bem própeitado da ação
EGURANÇA
ximo do local
dos terroristas.
dos aconteci“A infiltração faAINDA É
mentos.
lhou, pois seria
A afirmação é
tecnicamente
FALHA EM
do capitão da
impossível que
Polícia Militar,
essa ação não
AEROPORTOS
de São Paulo,
fosse dectetaSérgio Olímpio
da.”
Gomes, de 39
Seguro – O polianos, especialista em segurança, ataque terrorista, instala- cial paulista esteve duas veções, buscas e localização de zes em Israel freqüentando
bombas. “Os terroristas conse- cursos e se especializou em inguiram sitiar os Estados Uni- vestigar e enfrentar terrorisdos e levar pânico ao mundo. tas, localizar e desarmar exAviões de passageiros atingin- plosivos.
do a parte de cima dos préEsteve também por dois medios e cargas com detonado- ses estagiando nos Estados
res explodindo na parte de Unidos, na polícia de Nova
baixo. Isso jamais ocorreu”, York, com os responsáveis peafirmou o oficial.
lo esquadrão anti-bombas e

Segundo capitão, é
‘estranho’ que EUA
não tenha suspeitado
de ação terrorista

O

S

Oklahoma tinha
sido antes o alvo
do pior atentado

Brian Rolchford , que consegui escapar do atentado ao
World Trade Center de 26 de fevereiro de 1993,
quando uma explosão provocou a queda do teto da estação de
trem subterânea: estudiosos afirmam que os
americanos são obcecados pelo terrorismo, mas
jamais esperavam por um ataque tão devastador e ousado,
por subestimar seus inimigos

Primeiro atentado contra WTC matou 6
Ataque de integristas
islâmicos em 1993 feriu
cerca de mil pessoas e
levou o pânico à cidade

N

OVA YORK – O
World Trade Center
(WTC) foi alvo de
um ataque terrorista em 26
de fevereiro de 1993 contra
uma das torres gêmeas do
complexo de sete edifícios,
causando a morte de 6 pessoas, ferimentos em cerca
de mil e prejuízos estimados
em US$ 1 bilhão.
Uma bomba com 600 quilos de dinamite colocada
em uma rampa de acesso no
segundo piso de uma garagem subterrânea de seis níveis, sob a Torre 2, abriu
uma cratera de 30 metros
diâmetro e cerca de 60 de
profundidade, provocando
ainda dois incêndios nas
imediações. O teto da estação de metrô que fica sob as
duas torres do complexo desabou.
A explosão paralisou o
bairro, interrompeu a linha
de metrô que liga a cidade a
New Jersey e levou o pânico
a funcionários do WTC e

de combate ao terrorismo.
Visitou com a polícia americana o World Trade Center.
“O local era muito bem controlado. Bastante seguro. Eles
me explicaram que as normas
eram seguidas à risca. O que
ocorreu foge a qualquer tipo
de ação, pois o método usado
pelos terroristas foi completamente diferente de tudo que
já se ensinou nas escolas de
combate ao terror dos principais países.”
Para entrar com os detonadores no complexo das duas
torres, Olímpio explicou que
os terroristas usaram pessoas
que conhecem muito bem os
corredores e têm facilidade
para entrar e transitar sem
ser barrado.
Adiantou que os responsá-

moradores da região.
mil pessoas e gastos centeOs funcionários que traba- nas de milhões de dólares.
lhavam na parte mais alta Apesar do risco de atentadas torres de 110 andares le- dos, em 1999, o prefeito Ruvaram mais de duas horas dolph Giuliani abriu um
para chegar até o térreo, pe- centro de emergência no
las escadas, a maioria com- 23.º andar de um dos prépletamente extenuada. Par- dios do WTC para coordete deles foi resgatada do ter- nar atendimento em casos
raço do edifício por helicóp- de catástrofes como blecauteros. Com a extes, tempestaplosão, algudes e ataques
mas das estaterroristas.
LANOS DE
ções de TV de
O palestino
Nova York que
Eyad Ismail,
EMERGÊNCIA
tinham antecondutor da
nas no topo
caminhoneteDO COMPLEXO
das torres saíbomba usada
ram do ar.
no atentado, e
FALHARAM
Os planos de
o iraquiano
emergência paRamzi Youra retirada das
sef, mentor do
pessoas se tornaram inúteis ataque, foram condenados
porque a bomba devastou à prisão perpétua. Outros
os centros de comando poli- quatro participantes recebecial e de operações do pré- ram penas elevadas. O godio.
verno americano acusa o xeNa época do atentado, a que egípcio Omar Adel Rahimprensa americana comen- man, guia espiritual de um
tou que a insegurança das grupo fundamentalista islâtorres era do conhecimento mico, de ter planejado o
da estatal Administração atentado. O xeque e outros
dos Portos de Nova York e nove militantes estão presos
New Jersey, proprietária nos EUA. (Reuters, Assodos edifícios. Na reconstru- ciated Press e France Presção foram empregadas 4 se)

P

veis pela instalação dos pontos
de implosão nos dois prédios tiveram muito tempo para agir.
“E isto somente se faz quando
há cobertura interna.”

Pentágono – Olímpio afirmou que o grupo responsável pelo ataque deve ser
grande. “A experiência e os
anos de estágio e de trabalho
me levam a analisar por diversos ângulos. Para um ataque como o que ocorreu, a
coordenação não se fez de
um dia para o outro.” Ele
adiantou que os terroristas,
para mostrar que estavam
bem articulados, escolheram
o Pentágono, que era considerado o prédio de maior segurança no mundo, e mostraram que “é violável.”

O israelense Eli Ramahin,
técnico em segurança e antiterrorismo, disse em São
Paulo, que muitas foram as
falhas para o sucesso dos terroristas. Segundo ele, as empresas de aviação nos Estados Unidos e nos demais países, exceto a israelense e a El
Al, não têm o cuidado com a
segurança e não possuem esquemas de combate “forte”
ao terrorismo.
Ramahim disse que os detectores de metais das bagagens são falhos e na maioria
das vezes não funcionam.
Não há cães para encontrar
explosivos, nos aeroportos e
dentro dos aviões não existem
seguranças à paisana para
examinar e observar os passageiros. “Assim fica fácil.”

ções terroristas contra alvos americanos no exterior têm-se tornado rotina, mas em solo americano ainda
são relativamente raras. Dos outros atentados contra os EUA,
realizados no país ou em suas representações ou bases no exterior, os de maior proporção foram a explosão do edifício federal
em Oklahoma City, em 1995 –
uma ação de milícias brancas antigoverno – , os ataques contra
suas embaixadas no Quênia e na
Tanzânia, em 1998, e contra o
próprio World Trade Center (ler
ao lado), em 1993, ações de integristas islâmicos.
O atentado contra o edifício federal em Oklahoma City havia sido até ontem o mais sangrento na
história do país. Morreram 168
pessoas, inclundo 19 crianças, e
dezenas ficaram feridas. O americano Timothy McVeigh estacionara na garagem do edifício um
caminhão cheio de fertilizantes,
transformado em bomba de grande potência. O impacto foi tão
grande que 25 prédios ficaram
gravemente danificados.
A ação foi planejada por milícias brancas americanas que se
opõem ao poder central e realizada no dia 19 de abril para marcar
os dois anos da invasão de tropas
federais a uma sede da seita davidiana de Waco, no Texas. No incêndio que se seguiu morreram
71 membros da seita. McVeigh
foi condenado à morte e sentenciado em junho. Dois outros terroristas foram condenados à prisão.
Em 1998, carros-bomba explodiram diante das embaixadas dos
EUA em Nairóbi, Quênia, e Dares-Salaam, Tanzânia, matando
224 pessoas e ferindo mais de mil.
Outro ataque sangrento ocorreu
em 1983, em Beirute: um extremista islâmico xiita se explode
em um carro-bomba no QG das
forças de paz dos EUA no Líbano, matando 241 americanos.
Mais recente foi a explosão de
um caminhão bomba em 1998
diante do complexo militar americano de Torres de Khobar, perto
de Dharan, na Arábia Saudira.
Morreram 19 soldados americanos e outras 400 pessoas ficam feridas. Abaixo, uma relação de outros atentados.
● Outubro de 2000 – Ataque suicida de grupos islâmicos contra destróier americano no Iêmen deixa 17 americanso mortos.
● Fevereiro de 1993 – Seis
mortos e cerca de mil feridos na
explosão de carro-bomba na garagem das torres gêmeas do
Wordl Trade Center, em Nova
York.
● Dezembro de 1988 – Um
Boeing da companhia americana Pan Am cai sobre a cidade escocesa de Lockerbie por causa
da explosão de uma bomba. Todos os 259 ocupantes e mais 11
moradores de Lockerbie morrem. Terroristas líbios são acusados e um deles é condenado em
julgamento na Europa.
● Junho de 1985 – Militantes islâmicos seqüestram um Boeing
e o levam para Beirute, exigindo a libertação de 700 palestinos presos em Israel. Um americano é morto. Mediação síria
põe fim ao seqüestro. Em abril
desse ano, a explosão de um carro-bomba perto de uma base
americana em Madri mata 18
pessoas e fere 82.
● Setembro de 1984 – Carrobomba num anexo da embaixada dos EUA em Beirute mata
16 e fere o embaixador.
● Abril de 1983 – Extremista
suicida mata, com um carrobomba, mata 63 pessoas na embaixada em Beirute.
● Janeiro de 1975 – Atentado
contra edifício Frances Tavern,
um dos mais antigos de Manhattan, mata quatro pessoas. É o
mais mortífero dos 49 ataques
reivindicados pelo grupo nacionalista porto-riquenho Faln, entre 1974 e 1977.
● Setembro de 1920 – Bomba
explode em Bolsa de Nova
York e mata 40 pessoas. A polícia acusa grupos anarquistas.
(Associated Press e Reuters)
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EUA SOB ATAQUE

Ofensiva a símbolos do poder americano
devem dar início a uma guerra desconhecida
e misteriosa, que levará à vigilância cada
vez maior de cidadãos e do território, além

de todos os meios de comunicação. Nessa
nova ordem mundial, um dos fatores de
pânico e inquietude é a perfeição do crime,
que confunde até militares e especialistas

Violência, sem precedentes, abala a história
Reuters

Nem ataque de Pearl
Harbor consegiu atingir
tantos símbolos e civis,
de modo tão assustador

BREVES
Líder da resistência afegã
está bem, garante irmão

GILLES LAPOUGE

U

ma nova página na história: entre os militares, os políticos, os estrategistas, os ministros e os
bebedores de cerveja nos cafés, o veredicto é peremptório:
o mundo entra em novas e abomináveis paisagens.
E essa época inédita da história não tem precedentes. Os
esforços de busca na memória
são em vão, não encontramos
acontecimentos comparáveis.
Alguns citam Pearl Harbor,
em dezembro de 1941, quando
os aviões japoneses massacraram esse porto das ilhas do Hawaí, jogando o Japão na guerra, ao lado de Hitler.
A comparação não satisfaz.
O Japão não atacou civis às cegas e, além disso, o ataque a
Pearl Harbor foi executado e
admitido por um Estado.
Hoje, ao contrário, os aviões
camicases não foram identificados (até agora) e nenhum
Estado o reivindica.
Outra diferença: Pearl Harbor não atacou o centro do poder americano, mas sua periferia (Havaí). Ao contrário, o
que aconteceu hoje, pela manhã, em Nova York e em Washington atingiu diretamente,
de maneira bárbara, alvos que
são ao mesmo tempo reservas
do poder americano e o símbolo mais fascinante desse poder.

Simbologia – Essa violência
“simbólica” e, ao mesmo tempo, “real” é testemunhada pelas imagens que, há horas, dão
a volta ao mundo: as torrentes
de fumaça negra, o grande número de mortos nas torres destruídas, os materiais em chamas projetados como fogos de
artifício, as pessoas saltando
pelas janelas, o silêncio prodigioso em que, após os primeiros momentos, caiu Manhattan, consternada, atormentada pela angústia, atormentada pela dor.
Imagens de tremores de terra, imagens de guerra total,
imagens de ficção científica
ou de pânico (“O inferno na
torre” à décima potência). A
enorme cidade, o farol do mundo, paralisada e, de repente,
petrificada: sem ligações, sem
metrô, com a eletricidade cortada, a TV muda. Os telefones
celulares incomunicáveis. A
mais bela paisagem urbana do
universo, as duas torres fantásticas, orgulho dos Estados Unidos, suprimidas do espetáculo
do mundo.
E duas engrenagens do poder americano desestabilizadas: o dinheiro (o bairro dos
grandes negócios do World
Trade Center, bem perto da
Wall Street) e a força militar
(Pentágono).
Vulnerável – Mais uma vez, fica confirmado que, quanto
mais aperfeiçoado um país,
mais vulnerável ele é. Há muito tempo, sabe-se disso: eletricidade, transportes, aviões,
máquinas eletrônicas etc., todos os órgãos da modernidade
são atingíveis. E quando atingidos, é o sistema nervoso do
país que fica fora de campo, o
país inteiro, um pouco como
se o corpo humano sofresse
uma trombose, um infarto,
uma crise na medula espinhal
ou nas articulações. Desde então, a economia americana, já
enfraquecida pela crise na Bolsa e da alta tecnologia, é submetida a uma prova pesada.
As Bolsas caíram. O preço do
petróleo deu um salto.
Tudo isso já se sabia. Mas
sua confirmação terá efeitos ferozes no comportamento dos
Estados Unidos e de todos os
países livres. Na verdade, se o
ataque a Nova York foi feito
com essa glória, esse brilho, essa ubiqüidade, foi por causa
da virtude e da grandeza da
democracia americana em geral e de todas as democracias
em geral.

LONDRES – O estado de sáude do comandante da resistência
afegã, Ahmed Shah Massud, é estável, ele está consciente, mas incapacitado de falar, disse ontem seu
irmão, desmentindo mais uma
vez os rumores de que Massud teria morrido no atentado suicida
cometido contra ele no domingo.
“Acabo de falar com os médicos e
em breve ele fará declarações”, disse em Londres Ahmed Vali Massud, que dirige a embaixada do governo afegão no exílio. O movimento islâmico Taleban, aproveitando-se dos rumores sobre a morte de Massud, atacou ontem posições da resistência a poucos quilômetros de Cabul. (France Presse)

Chilenos lembram 28.º
aniversário de golpe
SANTIAGO – Centenas de chilenos se reuniram pacificamente
ontem diante da sede do governo
chileno para lembrar o 28.º aniversário do golpe militar contra o governo de Salvador Allende. Grupos esquerdistas depositaram flores aos pés da estátua do ex-líder,
perto do palácio presidencial La
Moneda, em cuja capela foi realizada uma missa que contou com a
presença de autoridades, deputados e os familiares de Allende. Mil
policiais haviam sido postos em
alerta para impedir os tradicionais
protestos no aniversário do golpe liderado pelo general Augusto Pinochet, que costumam deixar mortos
e feridos. (Associated Press)

Visita de Arafat à Síria
adia reunião com Peres
GAZA – A prevista reunião entre o líder palestino, Yasser Arafat,
e o chanceler israelense, Shimon
Peres, deverá ser realizada somente após a sexta-feira, informou um
alto funcionário palestino. Arafat
realizará esta semana sua primeira visita oficial à Síria desde 1996.
Por causa do descanso religioso de
sábado em Israel, a reunião deverá
começar somente no sábado à noite ou nos dias seguintes. Tropas do
Exército de Israel seguiam ocupando ontem a cidade cisjordaniana
de Jenin, depois de invadi-la de
madrugada. Três palestinos morreram e 11 ficaram feridos em diversos incidentes armaddos ontem na
Cisjordânia e Gaza. (EFE)

Iraque derruba avião
americano não tripulado
Bombeiros trabalham diante do que restou da base do World
Trade Center após o desabamento: ataque a um dos
símbolos da riqueza americana resultou em imagens
nunca antes testemunhadas pelo mundo, nem em
desastres naturais nem em outros atentados
É mérito da democracia
agir com transparência e liberdade: nos Estados Unidos, tudo é acessível, até os
arredores da Casa Branca,
até os aeroportos como o de
Boston, que parece ter sido
esvaziado de seus aviões pelos terroristas.
Enquanto na Alemanha nazista ou na União Soviética,
por exemplo, os cidadãos tinham todas as dificuldades
para ir de uma cidade para
outra – e várias áreas foram
interditadas para sempre –
uma democracia deixa todos
circularem etc.

Guerra desconhecida – É
possível prever que o início,
com muito barulho, dessa
guerra desconhecida, misteriosa, obscura vai provocar
mudanças rudes na administração dos Estados Unidos –
vamos assistir à vigilância
implacável de todo o território e dois cidadãos. A liberdade será cada vez mais controlada pelas forças de segurança: vigilância das comunicações, controle dos telefones e
da Internet, da imprensa, talvez, da opinião...
Não há dúvida de que o
ataque em Nova York vai le-

var George W. Bush a acele- to.
rar o programa (até agora
Além disso, niguém consemuito contestado) de seu es- gue avançar. Há duas teses:
cudo anti-mísseis. É bom lem- uma delas diz que uma operabrar que esse escudo visa a ção como essa só pode ter siabrigar os EUA dos ataques do conduzida por um Estado
atômicos que poderiam ser (e não por um grupo de terrofeitos pelos “Estados crimino- ristas). Mas outros refutam
sos” em posse da arma nu- essa idéia. Um país que foclear.
mentasse essa
A França se
matança estapergunta sobre
ria se condenanIBERDADE
as organizações
do a represálias
desse “Terror
mortais por parSERÁ CADA
de terceiro tite dos EUA.
po”, desse “hiEntão? OrgaVEZ MAIS
per-terror”.
nizações palestiUm dos fatores
nas? DescartouCONTROLADA
do pânico atual
se a hipótese: os
é a perfeição do
grupos palestiPELAS
crime. Os meios
nos não têm os
gigantescos posmeios necessáFORÇAS DE
tos em ação, a
rios para uma
habilidade técação como essa.
SEGURANÇA
nica dos que o
E, politicamenconceberam e
te, mesmo que
aplicaram, as reos palestinos deservas financeiras que supõe, testem os Estados Unidos,
a perfeição do “momento”, eles têm interesse em tratátudo isso inquieta e deixa to- los com prudência para que
dos estupefatos: estamos pressionem os israelenses.
diante de uma operação de
Pensa-se, sobretudo, no terguerra que somente alguns rorista bilhardário Ben Lacomandos, os mais treinados den, único apto, dizem, a condo mundo, poderiam condu- duzir com êxito uma operazir bem. Os “campeões” em ção tão sofisticada. Mas enseu gênero, no gênero maldi- tão voltamos ao início dessa

L

análise. Na verdade, Ben Laden, o saudita islamita, reside no Afeganistão, país totalmente incontrolável e que encabeça mundialmente o islamismo mais enlouquecido.
Finalmente, e sem querer
pintar com as cores mais fétidas, podemos imaginar o
pior: no mundo inteiro, existem estoques não só de bombas nucleares, mas também
de armas bacteriológicas e
químicas, algumas delas tão
nocivas, que uma ação camicase com aviões infectados
de micróbios poderiam devastar a metade do planeta.
Foi o pai do presidente
George W. Bush que, há dez
anos, após a guerra do Golfo,
se empertigou e anunciou em
um tom profético que a guerra fria tinha acabado, que a
história chegava ao fim, a história com seus horrores, suas
infâmias, suas carnificinas, e
que seria construída “a nova
ordem do mundo”(entendase uma segunda Pax Romana, sob a autoridade dos Estados Unidos). Caro Bush pai!
Eis a nova ordem do mundo!
O terror, o caos e a morte vieram se alojar no cérebro, na
beleza e no coração da modernidade.

BAGDÁ – O Iraque anunciou
ontem que sua defesa antiaérea
derrubou um avião americano de
reconhecimento, no segundo incidente similar em menos de um
mês. O Pentágono admitiu ontem
o desaparecimento de um avião
RQ-1B Predator não tripulado.
No final de agosto, um avião americano sem tripulantes também desapareceu enquanto sobrevoava a
zona de exclusão, no sul do Iraque. Apesar de não confirmar se o
avião foi derrubado pela defesa antiaérea iraquiana, os EUA admitiram, na ocasião, ter perdido uma
de suas naves no Iraque pela primeira vez desde o fim da Guerra
do Golfo, em 1991. (Reuters)

Enfermeiro suíço pode
ter matado 26 idosos
LUCERNA, Suíça – Um enfermeiro suíço, da cidade de Lucerna, pode ter matado 26 aposentados enquanto trabalhava em asilos de idosos, informou ontem a
polícia local. As mortes ocorreram entre setembro de 1995 e junho de 2001 nos cantões de
Obwald, Schwytz e Lucerna, no
centro da Suíça. Inicialmente falava-se em 18 vítimas, mas o número subiu para 26 com os novos casos descobertos ontem. O enfermeiro confessou ter matado nove
idosos “por compaixão” administrando-lhes calmantes ou asfixiando-os com sacos plásticos ou
com seus travesseiros. (EFE)
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EUA SOB ATAQUE

Os alvos dos atentados não eram
simplesmente prédios, mas símbolos de duas
faces dos Estados Unidos, a do poderio
militar e a de sua força financeira. Da

mesma forma, a tragédia lembrou outra,
ocorrida em 1941, quando aviões japoneses
bombardearam Pearl Harbor, levando os
americanos a entrar na 2.ª Guerra Mundial

WTC recebia cerca de 150 mil pessoas por dia
Reuters

Só nas 435 empresas
que funcionavam nas
duas torres trabalhavam
50 mil funcionários

GIGANTE GOLPEADO

RICARDO DE SOUZA

A

proximadamente 150
mil pessoas passavam
diariamente pelo complexo empresarial do World
Trade Center, formado por sete
prédios e um shopping. Desse
total, 50 mil eram funcionários
de 435 empresas instalada nas
duas torres. Ocupado por escritórios de órgãos governamentais e financeiros, firmas de advocacia, restaurantes e organizações internacionais, o WTC
era o símbolo do poder econômico dos Estados Unidos. CerTorre
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gundo maior edifício da cidade
–, eram o centro de um projeto
criado pelos arquitetos Minoru
Yamasaki e Emery Roth e foram concebidas como parte de
um plano de revitalização urbana da baixa Manhattan. A construção começou em 1966 e as
torres abriram as portas em
1970. A obra foi concluída em
1973, ao custo de US$ 750 milhões.
O projeto foi motivo de piadas em sua apresentação, durante uma coletiva de imprensa. Na ocasião, Yamasaki foi
questionado sobre o motivo da
construção de dois edifícios de
110 andares, e não de um de
220. Ironicamente, ele respondeu: “Porque eu não queria perder minha dimensão humana.”
As escavações das fundações
do World Trade Center foram
dificultadas pela proximidade
com duas estações de metrô,
que tiveram de continuar em
funcionamento. Seis andares
subterrâneos foram construídos. Os resíduos – 1 milhão de
metros cúbicos de terra e pedra
– deram um lucro de US$ 90
milhões para o Port of New 107.º e o 110.º, onde funcionaYork Authority, dono do proje- vam observatórios, cujo raio de
to, e foram usados para aterrar visão atingia até 88 quilômetros
uma área de 93 mil metros qua- em dias claros. Do alto das tordrados junto do Rio Hudson, res havia uma magnífica vista
conhecida como Battery Park. de Manhattan e da Ponte do
O armazenaBrooklin. Os visimento das 200
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ofereciam pouco
Os ingressos cusespaço. Para sotavam de US$ 6
lucionar o problema, a entrega (crianças) a US$ 12 (adultos).
foi feita aos poucos – cada estrutura teve de chegar no momen- Passe – Até ontem, o World
to exato de sua instalação.
Trade Center estava incluído
Outro problema foi a instabi- entre as seis atrações do New
lidade das torres, que balançavam com ventos fortes, deslocando-se até 2 centímetros. A
solução foi desenvolver um sistema de estabilização chamado
“tubular-skyscraper”, instalado no núcleo do edifício. O sistema se tornou a chave para consNos dois casos aviões
truções nunca antes imaginaforam usados como
das, como a Petronas Towers 2,
“bombas” e houve
em Kuala Lampur, na Malásia,
de 452 metros de altura.
falhas de inteligência
Os sistemas de computação,
os mais sofisticados da época,
série de ataques terroconsumiram seis meses para
ristas de ontem nos
sua instalação. As tubulações
EUA evocou outra,
de ar condicionado das torres
ocorrida há quase 60 anos,
gêmeas faziam circular cerca
que determinou a entrada
de 2,8 milhões de metros cúbido país na 2.ª Guerra. Em
cos de ar por minuto por mais
duas levas, 350 aviões japode 3 milhões de metros quadraneses pegaram desprevenidos ocupados por escritórios.
das as defesas americanas e
lançaram um fulminante
Recorde – Ao longo da consataque contra a base de
Pearl Harbor, no Havaí. Em
trução foram fechados mais de
pouco mais de duas horas,
700 contratos – de trabalho,
naquela manhã de 7 de deprestação de serviço, encomenzembro de 1941, um dominda de material, etc. –, coordenago, os japoneses mataram
dos e administrados pela Tishquase 2.500 pessoas, destruíman Realty and Construction
ram 188 aviões e afundaram
Company, de Nova York. As
18 navios.
torres mantiveram o recorde de
O ataque, desfechado em
mais altas do mundo por pouco
muitos casos com os prótempo. Logo depois de inauguprios aviões – em lugar de
radas, começaram as obras da
usá-los como veículos para
Chicago’s Sears Tower, que
despejar bombas –, é uma
atingiu 442 metros de altura.
das características comuns
Os andares do WTC mais visitados por turistas eram o
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Os prédios foram desenhados por
Minoru Yamasaki e Emery Roth e
erguidos com aço inoxidável e
vidro
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Os edifícios detiveram o título de
os mais altos do mundo por poucos
meses. Também em 1973 foi
concluída a Sears Tower, em
Chicago, com 442 metros.
Atualmente, o prédio mais alto do
mundo é a Petronas Tower 2, em
Kuala Lumpur, Malásia

Funcionavam no World Trade
Center 435 empresas de 26 países.
Mais de 50 mil pessoas
trabalhavam nas duas torres

O Pentágono, dias antes do ataque:
considerado um dos prédios
mais seguros da América, ele foi construído
às pressas,
durante a 2.ª Guerra Mundial e
ficou pronto em
janeiro de 1943

Atentado ao Pentágono mostra
vulnerabilidade ao terrorismo

do Departamento de Defesa
americano, cuja construção foi
ordenada em 1941 pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, após o início da 2.ª Guerra
O prédio abrigava uma estação
Mundial e do ataque japonês a
de metrô, 70 lojas e restaurantes.
ASHINGTON – O Pearl Harbour. O projeto de
No topo de uma das torres
Pentágono, “símbolo construção, no entanto, remondas convicções dos ta a inícios do século.
funcionava o restaurante e night
Estados
Unidos
e do poder ameA construção da sede do quarclub Windows on the World
ricano”, nas palavras do secretá- tel-general das Forças Armadas
rio de Estado, Colin Powell, foi americanas terminou em 15 de
ontem uma das vítimas da onda janeiro de 1943, depois de 16
de ataques terroristas contra os meses de obras, feitas às pres417 metros
Altura
EUA. “O Pentágono suportou a sas, em plena 2.ª Guerra Munpassagem do tempo, suportou dial.
110
Número de andares
guerras, inumeráveis crises e disO prédio custou US$ 83 miputas políticas”,
lhões. Roosevelt
104*
Número de elevadores
lembrou Powell,
havia determinaentão chefe da
do que a austeriNúmero de janelas
DIFÍCIO
Junta do Estadodade deveria ser
43.600*
Maior, em maio
absoluta para reÁrea construída
JÁ FOI UM
406.000 m2*
de 1993, durante
duzir os custos
a
comemoração
da construção e
ArtEstado/Vlad
* Nas duas torres
DOS MAIORES
do cinqüentenádedicá-los ao esrio do Pentágoforço da guerra.
DO MUNDO
O Pentágono é
York CityPass – passe turístico Association of America (TIA), no.
Mas o Pentágodescrito como
especial, que permite a visita a organização que promove o tuuma cidade: travários pontos de interesse por rismo norte-americano no mun- no, considerado
um preço único, US 34, menor do, 37,4 milhões de pessoas visi- um dos prédios mais seguros da balham no prédio atualmente
do que a soma do valor dos in- taram Nova York em 2000. América, mostrou ser vulnerá- cerca de 23 mil pessoas, entre cigressos individuais.
Desse total, 25,8% viajaram ex- vel a um ataque aéreo. Com a vis e militares. Ele é o maior ediAlém do observatório do clusivamente a lazer e 11% a destruição de uma de suas cinco fício de escritórios do mundo,
WTC, o passe permite o acesso trabalho. No ano passado, de- faces, todo o império militar com uma extensão de 120 mil
ao Museu Americano de Histó- sembarcaram na cidade cerca americano será afetado, pois o metros quadrados e um perímeria Natural, ao observatório do de 6,5 milhões de estrangeiros, atentado provou que, com ou tro de um quilômetro e meio.
Ele foi durante muito tempo
Empire State Building, ao Mu- dos quais 183 mil eram brasilei- sem um sistema de defesa antiseu Intrepid Sea Air Space, ao ros que escolheram a cidade co- mísseis, os EUA permanecem o maior prédio do mundo. É
três vezes mais espaçoso que o
Museu Guggenheim e ao Mu- mo destino de férias nos EUA. vulneráveis ao terrorismo.
Os cinco lados do edifício de Empire State Builing, em Nova
seu de Arte Moderna (MoMa). (Colaboraram Karen Abreu
cinco andares dão nome à sede York, e ainda ostenta o recorde
Em nota oficial, a empresa e Viviane Kulczynski)
de ter o maior teto com uma só
mantenedora do CityPass inforReuters–7/12/1941
peça. O Capitólio caberia em
mou que está providenciando
qualquer uma das cinco faces
um programa alternativo na cido Pentágono. Mas, apesar dos
dade, ainda sem data para en28 quilômetros de corredores, letrar em vigor. Quem quiser inva apenas sete minutos para caformações deve ligar para o teleminhar entre duas extremidafone (00--1-888) 330-5008.
des do prédio.
Segundo a Travel Industry
É no Pentágono que se decide, em acordo com a Casa Branca, a política de Defesa dos
EUA. Ali estão alojados além
da Aeronáutica, do Exército e
da Marinha, o corpo de marines. O edifício conserva ainda
muitos segredos em seus setores
entre os atentados de ontem
especiais ou subterrâneos. Unie a ação japonesa em Pearl
dades do serviço secreto manHarbor. Outra característica
têm ali suas antenas e o prédio
similar, segundo o senador
abriga salas especiais, ou
americano Pat Roberts, foi a
bunkers, onde o secretário de
falha do aparato de inteliDefesa, Donald Rumsfeld, e
gência do país. “O que teseus principais assessores costumos aqui é uma falha gritanmam reunir-se para discutir sote de inteligência”, declarou
bre questões importantes da seRoberts, acrescentando que
gurança nacional.
a Comissão de Inteligência
Os generais de cinco estrelas
do Senado não tinha nenhu- Navio explode em Pearl Harbor: ataque levou os EUA à guerra
Dwight Eisenhower, George
ma indicação de que uma séMarshal e Omar Bradley, heróis
rie de ataques tão bem coor- bou acirrando os ânimos dos após os ataques. “Hoje (onda 2.ª Guerra, tiveram seus escridenada era iminente.
Estados Unidos para lança- tem) vivemos um dia de tratórios no Pentágono. E foi lá
“Vivemos hoje (ontem) rem-se à guerra, que culmi- gédia nacional”, disse Georque os chefes de Estado-Maior
um segundo Pearl Harbor”, naria com os ataques atômi- ge W. Bush após a série de
acompanharam a Guerra da
declarou outro senador, cos contra Hiroxima e Naga- atentados em Washington e
Coréia, as invasões de Granada
Chuck Hagel. “E não acho saki, em 1945.
Nova York. “Esse dia nunca
e Panamá e a Guerra do Golfo.
que haja algum tipo de exaEnfileirados aos pares e in- será apagado de minha mePoucas horas antes do ataque
gero nessa afirmação.”
defesos, os melhores navios mória”, afirmou Franklin
de ontem contra o Pentágono,
O objetivo do ataque con- da frota americana – todos D. Roosevelt, depois das perRumsfeld havia anunciado um
tra Pearl Harbor era dar um com nomes de Estados dos das em Pearl Harbor.
projeto de contenção de gastos,
golpe decisivo no moral ame- EUA, como Arizona, Okla“A liberdade será defendique inclui redução de pessoal,
ricano, varrendo os Estados homa, Utah, Nevada e Mary- da”, discursou ontem Bush,
por causa da dificuldade da CaUnidos do Pacífico para que land – foram presas fáceis com pequenas variações sosa Branca em obter um aumenos japoneses pudessem esta- da aviação japonesa.
bre frase semelhante dita
to do orçamento militar. Atualbelecer na área sua Esfera
Analistas americanos en- por Roosevelt há seis décamente o orçamento anual do
de Co-Prosperidade do contraram também pontos das. (The New York Times,
Pentágono é de US$ 300 biGrande Sudeste Asiático. coincidentes no pronuncia- Associated Press, France
lhões. (The Times, France
Mas, ao contrário disso, aca- mento de dois presidentes Presse, EFE e DPA)
Presse e EFE)

Tragédia evoca ataque contra
Pearl Harbor, há seis décadas

A

O World Trade Center levou sete
anos para ser construído e foi
terminado em 1973, ao custo de
US$ 750 milhões. Além das torres
gêmeas, outros sete edifícios
compõem o maior complexo
comercial do mundo, no sul da ilha
de Manhattan

Símbolo da segurança
nacional, sua destruição
afeta todo o esquema
militar americano
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EUA SOB ATAQUE

Nos EUA, não existe a noção daquele medo
específico que faz parte da vida dos
britânicos, acostumados a atentados. A idéia
de um ataque terrorista aleatório é ignorada

pelos americanos.
Os acontecimentos catastróficos de ontem
vão mudar tudo isso, para sempre. A
conseqüência será a perda da ingenuidade

Terror atinge as bases da cultura americana
AFP

ficos de ontem vão mudar tudo isso, para sempre. A conseqüência será a perda da ingenuidade que altera o modo de
pensar de cada um dos 280
milhões de habitantes dos
EUA. Eis a grande conseqüênANN TRENEMAN
cia. Outsiders diriam que, de
The Times
qualquer forma, há pouca ine você foi criado nos Es- genuidade nos EUA. Eles
tados Unidos, aprende com freqüência vêem a violêncertas coisas.
cia, a crueldade, a feiúra.
Vive no melhor país do
Mas um americano diz que
mundo. Vive no país mais ri- o lado bom dos EUA é mais
co do mundo. E vive num forte que o ruim, pois em seus
país cujo território continen- melhores momentos o país é
tal nunca foi seriamente ata- um lugar belo, inspirador e
cado do exterior.
amável. Só podemos conjectuVocê é invulnerável a tal rar sobre quanto isso vai mucoisa. Quando criança, ensi- dar agora.
nam-lhe muitas coisas sobre o
Os americanos sempre souque pode prejuberam que eram
dicá-lo. Ensifelizardos. Mas,
nam-lhe a ter
como qualquer
medo de estrapessoa que visinhos e do hotou os EUA saIMPENSÁVEL
mem na esquibe, tudo o mais
na, que tem dono mundo está
ACONTECEU E
ces e um sorriso
muito distante
que causa má
quando você se
A FORTALEZA
impressão. Cuiencontra em Sadado com o trânrasota, ou Iowa
NUNCA MAIS
sito – em mão
City, ou Sacradupla – e verifimento.
SERÁ A
que se não há lâO que se pasminas de barsa na Europa,
MESMA
bear ocultas na
na China, etc.
maçã que lhe
tem interesse padão no Dia das
ra muitos ameriBruxas.
canos – o êxito da TV CNN
Mas nenhuma criança nos mostrou que os americanos se
EUA é capaz de entender por importam com o mundo exteque não há recipientes no me- rior –, mas interessa da mestrô de Londres. Nenhuma ma forma como algo que você
criança nos EUA entende o vê através de um binóculo de
sentimento que qualquer longo alcance.
criança ou adulto na InglaterAgora, os EUA sofreram
ra experimentaria se visse um ataque de um modo tal que
pacote suspeito no assoalho nem Hollywood poderia jade um vagão ferroviário na In- mais prever. O impensável
glaterra.
aconteceu, e a fortaleza nunNos EUA, eles simplesmen- ca mais será a mesma. Os
te pegam o pacote e tentam EUA se unirão para enfrenencontrar seu dono. Não exis- tar essa situação – o atentado
te a noção daquele medo espe- em Oklahoma ensinou-nos iscífico que faz parte da vida so numa escala muito menor
britânica. A idéia de um ata- –, mas ninguém se sentirá pleque terrorista aleatório é igno- namente seguro de novo, e tal
rada nos EUA.
mudança afeta o âmago da alOs acontecimentos catastró- ma americana.

Sensação de imunidade
a ataques externos,
desenvolvida desde a
infância, está abalada

S

O

A face destruída do Pentágono, em Washington, ainda cheia de fumaça: “A principal
conseqüência da catástrofe será a perda da ingenuidade que
altera o modo de pensar de cada um dos 280 milhões de habitantes dos Estados Unidos”

Associated Press

“Hoje tivemos uma tragédia nacional”
Reuters

W. Bush falou à
nação antes de
saber do ataque
ao Pentágono
MIKE ALLEN
e HANNA ROSIN
The Washington Post

S

O momento em que a Torre Sul
do World Trade Center
começa a desabar:
“Ninguém se sentirá plenamente
seguro de novo”

ARASOTA, EUA –
Enfrentando a primeira grande crise nacional de sua administração, o
presidente George W. Bush
condenou ontem de manhã
o “evidente ataque terrorista” ao World Trade Center
e mandou que “todos os recursos do governo federal”
fossem mobilizados para
“caçar” seus autores.
“Terrorismo contra nossa
nação não se sustentará”,
disse Bush, num discurso
breve e triste numa escola
elementar em Sarasota, na
Flórida. Ele abreviou sua visita depois de saber que o
World Trade Center fora
atingido por aviões aparentemente seqüestrados. Ao
deixar o local, ele ainda não
sabia do ataque ao Pentágono. Bush partiu de avião,
imediatamente, para um local não revelado.
Previa-se que ele fosse
manter consulta com assessores de alto escalão, que já começaram a traçar planos de
reserva cujo nome grave é
“continuidade do governo”.
A princípio, Bush planejava
realizar o encontro na Casa
Branca. Mas o pessoal da sede do governo federal foi removido depois que o Serviço
Secreto recebeu, pela manhã,
ameaças convincentes de que
haveria um ataque terrorista
à residência presidencial.
Um alto funcionário do governo informou que auxiliares de Bush insistiam na sua
volta à Casa Branca o mais

Bush interrompe discurso em escola na Flórida: ‘momento difícil’
rápido possível, pois é o melhor lugar para monitorar
acontecimentos e por causa da
mensagem de instabilidade
que o fato transmitiria à população. Não foi possível saber
com que rapidez isso ocorreria.
Parecendo cansado e falando lentamente, Bush fez seus
comentários sucintos ontem
de manhã num clima contrastante, cercado por dezenas de
estudantes na Escola Elementar Emma E. Booker, em Sa-

rasota, onde ele devia ler para
as crianças antes de fazer um
discurso sobre sua política para o ensino, horas depois.
Falando na escola, Bush pareceu severo e prático. Fechou as mãos. “Damas e cavalheiros, este é um momento
difícil para a América
(EUA)”, disse, lendo anotações. “Infelizmente estou voltando a Washington depois
de meus comentários. O secretário Rod Paige e o vice-gover-

nador assumirão o pódio e
discutirão o ensino”, acrescentou, referindo-se ao secretário estadual da Educação.
“Quero agradecer às pessoas aqui presentes na Escola Elementar Booker por
sua hospitalidade”, disse,
antes de explicar o que acontecera. “Hoje tivemos uma
tragédia nacional”, começou. “Dois aviões chocaramse no World Trade Center,
num evidente ataque terrorista ao nosso país. Falei
com o vice-presidente, com
o governador de Nova
York, com o diretor do FBI,
e mandei que todos os recursos do governo federal sejam enviados para ajudar as
vítimas e suas famílias e para fazer uma investigação total, caçar e descobrir as pessoas que cometeram este
ato. Terrorismo contra nossa nação não se sustentará.”
Bush fez uma pausa. “E
agora, se quiserem juntar-se
a mim num momento de silêncio”, disse. Ficou com a cabeça inclinada um segundo
ou dois. “Que Deus abençoe
as vítimas, suas famílias e a
América. Muito obrigado.”
Em seguida, ele foi para o
aeroporto, de onde o Air Force One (o avião presidencial)
o levaria de volta à Base Andrews, da Força Aérea. A primeira-dama dos EUA, Laura Bush, que tinha programado fazer um discurso sobre
programa governamental a
uma comissão do Senado,
mudou de papel e procurou
confortar a população abalada. “Os pais precisam garantir a seus filhos, em todos os
pontos de nosso país, que
eles estão em segurança”, disse, depois que a audiência sobre infância foi adiada. “Nossos corações e nossas preces
vão para as vítimas deste ato
de terrorismo.”
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EUA SOB ATAQUE

Os atentados contra o World Trade Center,
em Nova York, e o Pentágono, em
Washington, deixaram o mundo perplexo e
indignado. Governos europeus e asiáticos

EUA SOB ATAQUE

manifestaram posição comum, sintetizada
numa declaração do presidente russo,
Vladimir Putin: ‘Este ato de terrorismo sem
precedentes é um desafio à humanidade’

Mundo condena e pede união contra o terror
Governos europeus
e asiáticos reforçam
as medidas de
segurança

B

RUXELAS – Os atentados ocorridos ontem nos
Estados Unidos causaram perplexidade e indignação
no mundo, com vários governos
europeus e asiáticos pedindo
uniãointernacionalparacombater o terrorismo. Sintetizando o
pensamento geral, o presidente
da Rússia, Vladimir Putin, disse
que “esse ato sem precedentes
do terrorismo internacional é
um desafio a toda a humanidade”.
Putinsedissechocadoemanifestou a solidariedadedos russos
ao governo e ao povo americanos, em pronunciamento por
uma rede de TV. “Estamos com
vocês, compartilhamos e sentimos a sua dor e os apoiamos”,
ressaltou o presidente russo que
classificou o terrorismo como “a
peste do século 21”.
Putin convocou o chanceler
Igor Ivanov para uma reunião
urgente no Kremlin, colocou em
marcha o chamado plano russo
de ação antiterrorista, mobilizouaForçaAéreaeofereceuajuda ao colega americano, George
W. Bush.

● Em Stuttgart (Alemanha),
Comando Europeu americano
(Eucom) reagiu ao atentado, colocando suas tropas em estado
de alerta “Delta” – máximo. O
Eucom coordena intervenções
militares americanas rápidas
em 83 países da Europa, África
e Oriente Médio. “Estamos adotando medidas imediatas e bem
estudadas para garantir a integridade física dos americanos e
suas famílias”, explicou o portavoz do Eucom, John Tomassi.
“Todas as instalações militares
americanasno exterior estãoem
alerta Delta.”
● Na França, o presidente Jac-

ques Chirac convocou o Conselho de Ministros para uma reunião urgente. E a polícia reativou em Paris o esquema antiterrorista “Vigipirata”, que reforça as medidas de segurança em
locais públicos.
● O governo italiano condenou

cia aérea do sul do Iraque.

● Em Vilna, o governo da Lituânia enviou tropas para proteger
a sede da embaixada dos Estados Unidos, que, sob ameaça de
atentado, teve de ser abandonada pelos diplomatas e funcioná● NoVaticano,opapaJoãoPaurios. As autoridalo II enviou teledes lituanas congrama ao presidenaramoatentadente George W.
UTIN
do e enviaram
Bush, manifescondolências ao
tando-se “horroVÊ
presidente
rizado, com o deBush.
sumano ataque
DESAFIO À
terrorista”.
● O presidente da
HUMANIDADE
● Asautoridades
Polônia,Aleksanturcas reforçader
Kwasram a segurança
niewski, destacou
em torno da embaixada ameri- queos polonesesestãosolidários
canaemAncaraeconsuladoses- ao povo americano “nesta hora
palhados pelo país. E enviaram difícil” e apoiam integralmente
unidades militares para patru- sua luta contra o terrorismo inlhar a área limítrofe da base aé- ternacional.
rea americana de Incirlik – de
onde levantam vôo os aviões ● Em Tóquio, o governo japoamericanosque fazem a vigilân- nês isolou a sede da embaixada

P

americanae reforçou a proteção
militar em torno das bases dos
EUA no sul do país, onde estão
alojados mais de 50 mil soldados americanos. A maior delas
fica em Okinawa e abriga 47 mil
homens. Veículos antidistúrbiosforamenviadosparaas proximidades da base que tem sido
alvode acalorados protestos dos
habitantes da ilha. Uma portavoz militar americana, coronel
Jeanette Minnich, disse que as
tropas estavam em estado de
alerta máximo, mas recusou-se
a dar detalhes. Medidas rigorosas de segurança foram adotadastambémemtornodabaseaéreade Yokota,a maiordosEUA
no país. “Não constatamos nenhuma irregularidade nas regiões onde se localizam as instalações militares americanas”,
disse o chefe do gabinete japonês, Yasuo Fukuda.
O governo da Coréia do Sul
condenou o atentado e aumen-

●

Na Suíça, caíram ações
dessas empresas e de
firmas com escritórios
no World Trade Center
JAMIL CHADE
Especial para o Estado

G

atentado e ampliou as medidas
de segurança nas imediações da
embaixada americana.
● Em Havana, o governo cubano manifestou “consternação e
dor” e pôs seus aeroportos à disposição dos aviões em trânsito,
afetados pelo atentado. “Oferecemos condolências às famílias
das vítimas, ao povo e ao governo americano”, disse o chanceler cubano Felipe Perez Roque.
(Reuters, EFE, Ansa, Associated Press e France Presse)

A segunda torre do conjunto destruído, vista em foto tirada de New Jersey, pouco antes da queda

ENEBRA – Os prejuízos econômicos em razão dos atentados terroristas nos Estados Unidos
começaram a ser sentidos quase que imediatamente em outros países após a divulgação
das informações sobre a queda das torres do World Trade
Center, em Nova York. Na
Suíça, as maiores perdas ocorreram com as empresas responsáveis pelos contratos de
seguro de inúmeras companhias que possuíam escritórios no World Trade Center.
Uma dessas empresas afetadas foi a Swiss Re, segunda
maior seguradora do mundo.

Com a notícia da queda das suntos internacionais. Berna
duas torres do World Trade anunciou que “condenava os
Center, as ações da segurado- ataques” e a segurança de emra suíça caíram 15% diante presas, instituições financeidas perdas financeiras incal- ras e bancos americanos no
culáveis que a companhia te- país seria reforçada. “Essa é a
ve com os atentados.
nova dimensão do terrorismo
“Não temos como saber ain- mundial”, afirmou o presidenda quais foram
te suíço, Moritz
as conseqüênLeuenberger.
cias financeiras
As cidades de
RABALHOS
para a empreZurique e Genesa”, afirmou
bra concentram
DA OMC
um porta-voz
uma importante
da seguradora.
quantidade de
FORAM
Já a bolsa suíça
instituições firegistrou uma
nanceiras norteAFETADOS
queda de 7%,
americanas e o
uma situação
temor do goverainda mais grano suíço era de
ve que a observada durante a que essas empresas pudessem
Crise Russa.
também ser alvo de atentados
terroristas.
Bancos – Os atentados terroA comunidade diplomática
ristas nos Estados Unidos con- em Genebra também se mosseguiram romper até mesmo trava preocupada com os
com a tradicional neutralida- acontecimentos. Na sede da
de do governo suíço sobre as- ONU, uma unidade antiterrorista foi chamada para vistoriar o prédio e todos os diplomatas americanos e israelenses foram evacuados de seus
escritórios.
Os ataques nos Estados Unidos afetaram até mesmo os
trabalhos na Organização
Mundial do Comércio
(OMC), também com sede em
Genebra. A organização decretou o cancelamento da revisão da política comercial dos
Estados Unidos, que ocorreria hoje. A revisão é feita de
dois em dois anos e é uma
oportunidade para os demais
países atacarem os Estados
Unidos.

T

Nós cuidamos bem
de tudo que
você quer bem.

ministro Tony Blair, colocou as
forças de defesa e segurança em
estado de alerta máximo, argumentandoqueLondreséumacidade tão vulnerável quanto Nova York. Os aeroportos londrinos suspenderam os vôos para
os Estados Unidos. Visivelmente emocionado, Blair declarouse“chocado”eexpressousolidariedadedosbritânicosaosamericanos. “Esse tipo de terrorismo
é a nova praga do mundo
atual.”
CNPJ 33.055.146/0001-93

Consulte um Corretor de Seguros ou
ligue 0800 701 84 66 • www.bradescoseguros.com.br

Arafat repele os atentados,
mas palestinos fazem festa
“Deus é grande, Deus é grande...”
Também comemoraram o
ato terrorista palestinos do setor oriental de Jerusalém. Eles
acusam os Estados Unidos de
ERUSALÉM – Enquan- apoiarem o que classificam de
to centenas de palestinos “política colonialista e expanfestejavam na Cisjordâ- sionista de Israel no Oriente
nia e em Jersualém Oriental Médio”.
os atentados cometidos nos EsO governo israelense condetados Unidos, o líder deles, nou os atentados e ofereceu ao
Yasser Arafat, condenava presidente Bush os serviços da
energicamente os ataques, de- Unidade Especial de Salvaclarava-se consternado e en- mento do Exército israelense
viava condolências às famílias para o resgate das vítimas. “A
das vítimas. “Condenamos unidade estará pronta em
com veemência
uma hora se a
essas ações perioferta for aceigosas e enviata”, disse o chanHATAMI
mos nossas conceler Simon Pedolências aos
res, que se reuEXPRESSA
americanos, seu
niu com o embaipresidente Georxador america‘PROFUNDO
ge W. Bush e ao
no em Tel-Aviv,
governo dos EsDan Kurtzer.
PESAR’
tados Unidos”,
Em Teerã, o
disse Arafat em
governo iraniaGaza após enno – que apoia a
contro com o enviado especial causa palestina – condenou o
da União Européia (UE), Mi- atentado. O presidente Moguel Angel Moratinos. “Mi- hammad Khatami, manifesnha condenação não é só em tou “profundo pesar” e expresmeu nome, mas nome de todo sou sua “solidariedade às vítio povo palestino.”
mas e suas famílias”.
No mesmo instante em NaEm Bagdá, o governo irablus (Cisjordânia), cerca de 4 quiano não fez comentários,
mil palestinos saíram às ruas mas as emissoras de rádio não
para festejar os atentados. pararam de tocar hinos patrióDançando, pulando, tocavam ticos. (Reuters, EFE, France
cornetas, gritavam em coro: Presse e Associated Press)
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Seguradoras sofrem perdas imediatas

● O governo chinês condenou o

● Na Grã-Bretanha, oprimeiro-

J

15%, por causa dos prejuízos que a empresa
sofreu com a tragédia. Os governos europeus
decidem hoje onde será a reunião para
discutir a segurança na União Européia.

tou a vigilância na sede da embaixada dos EUA em Seul e em
empresas americanas instaladas no país. Também reforçou a
proteção de suas representações
diplomáticas em território americano. A exemplo do Japão, as
bases militares americanas em
território sul-coreano estão em
alerta máximo. Os EUA mantêm ali 35 mil homens.

O chanceler da União Européia, Chris Patten, disse que os
Estados Unidos enfrentaram o
pior ataque desde Pearl Harbor,
numa referência ao bombardeio
japonês de 1941 à base americana no Oceano Pacífico. “Isso é
um ato de guerra cometido por
dementes.”

Israel condena ataques
e oferece aos EUA
serviços de sua Unidade
Especial de Salvamento

As conseqüências econômicas foram
sentidas logo após a notícia dos ataques nos
EUA. As ações da Swiss Re, a segunda maior
seguradora do mundo, sofreram queda de

Reuters

o atentado, suspendeu os vôos
para os Estados Unidos e reforçouasegurançaemtornodasbases militares da Organização do
Tratado do Atlântico Norte
(Otan) no país.

●

● Em Berlim, o chanceler alemão,GehrardSchroeder,destacouque osatentadosforam uma
“declaração de guerra a todo o
mundo civilizado”. As forças de
segurançaalemãsforammobilizadas e os vôos para os Estados
Unidos foram suspensos. O Parlamento alemão suspendeu a
sessão, quando se preparava para votar o orçamento da nação.
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Tráfego Aéreo – Os atentados também provocaram um
dos dias mais caóticos na história da aviação comercial.
Segundo o porta-voz do aeroporto de Zurique, um dos
principais pontos de conexão aérea no mundo, todos
os vôos em direção aos Estados Unidos foram cancelados. Um avião da SwissAir
que voava de Genebra para
Nova York foi obrigado a voltar para o continente europeu quando estava no meio
do Atlântico assim que se
soube da notícia sobre os
atentados nos Estados Unidos.
Os acontecimentos ainda
afetaram a programação de
redes de televisão. A TV suíça-alemã SF2, por exemplo,
cancelou a exibição do filme
Mars Attacks que iria ao ar
na noite de ontem. O filme
conta a invasão dos Estados
Unidos por extraterrestres.

Reuters

Árabes estão preocupados com os efeitos
Primeiro-ministro
libanês, Rafic Hariri,
apressa-se em condenar
os atentados
ISSA GORAIEB
Especial para o Estado

B

EIRUTE – Como milhões de pessoas em
todo o mundo, os libaneses, hipnotizados diante
da tela de seus televisores,
assistiram estarrecidos e
horrorizados às imagens terríveis de um filme catastrófico incrível, real, cujo cenário eram os Estados Unidos.
A esses sentimentos juntouse também uma inquietação
generalizada quanto às prováveis repercussões desse
acontecimento gravíssimo
sobre o Oriente Médio e,
eventualmente, sobre o próprio Líbano – uma vez que esse país desafortunado continua a sentir periodicamente
os abalos resultantes do conflito árabe-israelense.
Essa inquietude oficial e
popular se deve, mais precisamente, a dois fatores principais: o apoio total que o Estado libanês, aliado íntimo
da Síria, confere à luta armada que o Hezbollah move episodicamente contra Israel e
a presença em território libanês de milhares de refugiados palestinos expulsos de

seus lares – cujo rancor em
Essas manifestações de júrelação a Israel e aos EUA al- bilo coincidiram com a checança seu nível máximo em gada ao país do novo embaivirtude da dura repressão xador americano, Vincent
de que são vítimas seus ir- Battle, cujo helicóptero, promãos nos territórios autôno- veniente do Chipre, pousou
mos.
no recinto fortemente proteNa terça-feira à noite, o gido da embaixada, nos suHezbollah não havia ainda búrbios de Beirute.
comentado os atentados, o
A verdade é que o primeique, para essa milícia funda- ro-ministro libanês, Rafic
mentalista armada e finan- Hariri, condenou prontaciada pela República Islâmi- mente os atentados que, paca do Irã, é sem dúvida uma ra ele, “são atos contrários a
maneira de mostrar sua indi- todos os princípios humaniferença em relação ao acon- tários e a todas as religiões”.
tecido. Já nos diversos cam- Dizendo-se “profundamenpos palestinos do Líbano, os te chocado”, enviou suas
refugiados discondolências
pararam para
ao presidente
o ar rajadas de
americano,
O
tiros com seus
George W.
fuzis KalachniBush, ao povo
LÍBANO,
kov.
americano e
As manifestaaos familiares
REFUGIADOS
ções de júbilo
das vítimas. O
ocorreram prinlíder palestino
FESTEJAM
cipalmente nos
Yasser Arafat
campos de refucriticou com firgiados de Ain
meza os atentaHelue e de Chatila, nas pro- dos (ler ao lado), qualificanximidades da capital libane- do-os de “totalmente inaceisa. Homens usando roupas táveis”, manifestando em setípicas das várias facções pa- guida seu sentimento de pelestinas efetuaram centenas sar ao presidente e ao povo
de disparos de fuzil. Alguns dos EUA. Prevêem-se consechegaram mesmo a disparar qüências desastrosas para esfoguetes antitanques. Em sa tentativa de Arafat de proChatila, muitos refugiados curar vincular aos aconteciforam acordados pelo inten- mentos, por meio dessa conso tiroteio e saíram às ruas denação explícita ao terrode pijama.
rismo anti-americano, as di-

N

versas organizações extremistas que têm parte ativa
na intifada em curso nos territórios palestinos há um
ano.
Sabe-se perfeitamente
que esses grupos criticam a
superpotência americana
por fornecer ao seu inimigo,
Israel, armamentos e equipamentos eletrônicos ultramodernos que lhe permitem
combater duramente a intifada e liquidar fisicamente
seus ativistas.
Esse rancor contra Washington, compartilhado,
por sinal, por numerosos árabes, fica claro no seguinte comentário do grupo fundamentalista palestino Jihad
Islâmico: os atentados são o
resultado da política americana “na região mais quente
do mundo”, isto é, o Oriente
Médio.
Por enquanto, é temerária
qualquer tentativa de vinculação dos palestinos aos terríveis acontecimentos de ontem. Para a maior parte dos
observadores de Beirute, os
recursos necessários para a
execução do plano posto em
prática na terça-feira são de
tal monta que só podem ter
sido orquestrados por um Estado ou por uma vasta federação de organizações terroristas dotada de recursos
consideráveis e de uma cumplicidade fora do comum.

Países da UE reúnem-se para discutir segurança
Marcado para hoje em
Bruxelas encontro vai
discutir prevenção a
atentados na Europa
REALI JÚNIOR

P

Carros nas ruas próximas do World Trade Center: destruição

ARIS – Os governos europeus convocaram uma
reunião de crise, hoje, em
Bruxelas, onde deverão estar os
ministros do Exterior para coordenaraçõesespecialmente sobre
política de segurança dos 15 países da União Européia, diante
da repercussão dos atentados de
Nova York e Washington. Se falhas importantes no sistema de
segurançanorte-americanoficaram evidenciadas, nenhum deles tem dúvida de que atos terroristas poderão se reproduzir em
qualquer país europeu.
Assim que informados do
atentado, o presidente Jacques
Chirac,que estava no interior da
França,voltouaPariseoprimeiro-ministro Lionel Jospin reuniu na capital francesa um gabinete de crise com a presença dos
ministros da Defesa, do Interior,
do Exterior e dos Transportes, e
adotou medidas preventivas,
imediatamente aplicadas. Um
policiamentoespecialfoimontado nos imóveis da embaixada e
do consulado americanos, e a
concessãodevistosfoisuspensa.
OsministrosdaDefesaedoInterior da U.E. prometem também coordenar suas ações de ca-

Pearl Harbour – Esses ataques, segundo diversos especialistas franceses e norte-americanos na França, foi “uma repetição de Pearl Harbour ainda
mais grave”, afirma Denis Lacorne,pesquisador e especialista
de política norte-americana. Isso porque os ataques de ontem
Vôos suspensos – O ministro atingiram milhares de civis, ao
dos Transportes, Jean Claude contrário do ataque japonês que
Gayssot, anunciou a suspensão decretou a entrada dos EUA na
de todos os vôos da Air France 2.ª Guerra, restrito a uma base
paraosEUAeosquehaviamde- militar. Esses dois alvos foram
colado antes dos atentados fo- mais simbólicos que Pearl Harram obrigados a voltar. Veículos bour, atingindo o coração do pode combate foram postos na pis- der econômico dos EUA, repreta dos aeroportos deRoissy eOr- sentado pelo World Trade Center,edopodermily para proteger
litar, o Pentágoos aviões. Os conno.
troles foram reIN LADEN
A especialista
forçados e as forfrancesa em
ças armadas posSURGE COMO
Oriente Médio
tas em estado de
Agnés de Laalerta. As mediGRANDE
vallois diz que já
das adotadas pehá algum tempo
laFrança sejustiSUSPEITO
os países árabes
ficam, pois além
moderados, espede esse país abricialmente a Áragar uma forte população de origem árabe, e de já bia Saudita e o Egito, vinham
ter sido palco de uma série de exercendopressãosobreogoveratentadosterroristas, sempre es- noBush,preocupadoscom a auteve implicada no Oriente Mé- sência do governo americano no
dio, onde adota uma política ti- Oriente Médio e chegando mesmo a temer uma onda terrorista.
da como pró-árabe.
Durante a noite Jospin presi- Ela afasta a participação de pediu um encontro do chamado quenosgrupospalestinosdotipo
“Conselho Restrito”, do qual só FPLP, Hamas, Djihad Islâmico,
participam, além do primeiro- etc., que não possuem estrutura
ministro Jospin, os ministros da suficiente para coordenar uma
série de atentados como os ocorárea de segurança.

ráterpreventivo.Aoperação“vigipirate”,dealtasegurança,adotadaquandodosatentadospraticadosem anosanteriores emParis,foireativada.Elaconsisteem
reforçar a segurança nos aeroportos, estações ferroviárias, ministérios e órgãos públicos.

B

ridos ontem.
Já o professor da Universidade Americana de Paris Steve
Ecowit, diz que, ao contrário do
que alguns analistas imaginam,
esses atentados não fragilizam a
posição do presidente Bush em
relaçãoàopiniãopública,eopresidentepoderácontarcomasolidariedadedaopiniãopúblicapara agir. O professor estranha que
quando o governo dos EUA participa diretamente das negociações é criticado por imiscuir-se
demais na política do Oriente
Médio, o mesmo ocorrendo
quando deixa de participar do
processo de paz. Os especialistas
europeus não acreditam também que os atentados possam
tercontadocomoapoiologístico
de certos Estados anteriormente
favoráveis ao terrorismo, como
Irã, Síria, Líbia e Iraque. Por isso, todas as atenções estão voltadas a Ben Laden, o milionário
saudita e seus US$ 300 milhões
que ele destinou ao combate de
Israel e aos EUA.
O especialista francês e editorialista do semanário Courrier
International, Alexander Adler,
cita Ben Laden como o nome
mais provável, lembrando o
apoio que ele mantém de certos
círculos na Árabia Saudita, inclusive de próximos da família
real, e suas ligações com os muçulmanos do Paquistão. Ele não
afasta a possibilidade de os pilotos suicidas terem sido recrutados nesse país.
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EUA SOB ATAQUE

Em Brasília, Fernando Henrique Cardoso
acompanhou pela tevê o noticiário sobre a onda
de atentados nos Estados Unidos. Ele afirmou
estar atento à defesa dos interesses do País.

O ministro da Defesa, Geraldo Quintão, disse
que haverá mudança nas políticas de defesa no
mundo. Em Roma, o papa João Paulo II
definiu o atentado como “horror indizível”

FHC diz que está atento à defesa do País
Ed Ferreira/AE

Papa reza pelas
vítimas e Itália
reforça segurança

Em pronunciamento à
imprensa, o presidente
afirmou que vai agir
para evitar turbulências
ISABEL BRAGA

Bases militares
norte-americanas em
território italiano entram
em alerta máximo

B

RASÍLIA – O presidente Fernando Henrique Cardoso manifestou ontem, no Palácio
do Planalto, preocupação
com as conseqüências para
a economia mundial, e principalmente brasileira, em
razão dos atentados terroristas nos Estados Unidos.
Em pronunciamento à imprensa no fim da tarde, ele
disse que o governo “está
atento” na defesa dos interesses do País e fez um apelo aos brasileiros e às instituições nacionais, citando
o Congresso e a mídia, pela
união para a paz e o progresso do Brasil neste momento.
“A população brasileira
pode estar convencida de
que o que for necessário fazer para que mantenhamos
o nosso ritmo de atividades
normais, o nosso crescimento da economia, nós o faremos”, afirmou o presidente. “É inegável que, se não
houver uma ação atenta do
governo, as conseqüências
poderão ser maiores e nós
estamos atentos.”

Ação do BC – Antes do pronunciamento, Fernando
Henrique discutiu o efeito
dos atentados na economia
em reunião com os ministros Pedro Malan (da Fazenda), Sergio Amaral (do
Desenvolvimento), Pedro
Parente (da Casa Civil) e
Aloysio Nunes Ferreira (da
Secretaria-Geral da Presidência). Diante dos jornalistas, o presidente falou de
forma pausada, em tom
grave, sem sorrisos, tendo
como base um texto preparado previamente.
A ação do Banco Central
para evitar a falta de liquidez no mercado de câmbio
foi destacada por Fernando Henrique. “O governo
determinou, através do
BC, uma intervenção para
acalmar a situação financeira, posto que não há nenhuma razão para uma
preocupação maior neste
momento”, disse. “Continuaremos agindo de uma
maneira firme, serena, para ultrapassar as turbulências que podem afetar o
conjunto dos países, turbulências mais econômicas.”
Em mais de uma passagem, o presidente salientou
a tradição diplomática brasileira a favor da paz. “(Somos) um País que ama a
paz e que tem, não só na
sua Constituição, mas no
comportamento de seu povo, a firme determinação
de criar condições para que
sejam superadas as dificuldades e os conflitos”, afirmou. “O Brasil continuará,
reitero, empenhado na busca de fórmulas de convivência universal, que ponham
um fim a essa marcha de insensatez.”
Telefonema – Além de enviar à Casa Branca uma
mensagem de repúdio aos
atentados terroristas, Fernando Henrique tentou falar por telefone com o presidente dos EUA, George W.
Bush. “Quando for possível, nos poremos em contato, para que eu possa expressar nossa indignação e
reiterar que o Brasil considera inaceitável todo e
qualquer ato terrorista, até
porque a nossa Constituição é taxativa ao repudiar
o terrorismo e ao considerálo crime hediondo.”
Fernando Henrique também externou sua preocupação com os brasileiros
que vivem nos EUA. No pronunciamento, ele destacou a
ação de toda a rede consular
diplomática na prestação de
assistência.

ASSIMINA VLAHOU
Especial para o Estado

R

Fernando Henrique, durante entrevista sobre os ataques que aconteceram nos Estados Unidos: ”É uma guerra, é uma guerra”

Presidente
acompanhou
tudo desde cedo
DEMÉTRIO WEBER

Para Quintão, países devem rever defesas
Ministro avalia que
episódio mostrou que
estratégias atuais contra
terror são insuficientes
TÂNIA MONTEIRO

B

RASÍLIA – Como a
maior parte dos brasileiros, o presidente Fernando Henrique Cardoso
acompanhou ontem desde cedo, pela TV, as notícias sobre
os atentados terroristas nos
Estados Unidos. Ainda de manhã, ele enviou carta ao presidente dos EUA, George W.
Bush, censurando os ataques.
“O Brasil condena nos termos mais fortes possíveis todas as formas de terrorismo”,
diz o texto, enfatizando que
atentados como os de Nova
York e Washington “são inteiramente incompatíveis com a
construção de uma ordem internacional baseada nos princípios de justiça”.
Por volta do meio-dia, foi
autorizada sessão de fotos e filmagem do presidente enquanto ele assistia a noticiário da
tragédia. “É uma coisa feia.
Eles (EUA) perderam mais
de 100 mil soldados no Vietnã. Agora, isso pode ser só a
metade. É uma guerra, é uma
guerra”, comentou FHC. Ele
também ficou chocado ao ver
cenas em que palestinos comemoravam o resultado dos ataques. “É um absurdo.”
FHC chegou a participar,
de manhã, de algumas reuniões, uma delas com o secretário-executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, Fábio Feldmann, para tratar do aquecimento do planeta. Mas o assunto acabou não
sendo discutido. “Não houve
clima”, resumiu Feldmann.
“O presidente chegou a dizer
que os ataques eram o fato internacional mais grave desde
o fim da Guerra Fria.”

B

RASÍLIA – O ministro
da Defesa, Geraldo
Quintão, acredita que o
ataque terrorista nos Estados
Unidos deve promover uma
completa mudança nas políticas de defesa dos demais países. Sua avaliação é endossada
por militares das três Forças,
que ficaram perplexos com o
que viram durante todo o dia
nas emissoras de TV. Quintão
determinou que as Forças Armadas fiquem alertas e todas as
precauções sejam tomadas porque os ataques evidenciaram
que “não existe um inimigo declarado” nesta guerra.
Uma medida adotada pela
Defesa, segundo o ministro, foi
intensificar a fiscalização no
embarque de passageiros nos
aeroportos, assim como o controle do espaço aéreo brasileiro.
“As ações terroristas que atingiram os EUA demonstram que
as ameaças ao mundo livre existem, e as maiores são representadas pelas ações terroristas suicidas”, afirmou ele. “Os países,
com certeza, terão de rever seus
sistemas de defesa.”
Quintão lamentou a perda
de vidas e falou da solidariedade dos brasileiros aos EUA. Ele
lembrou que este foi o primeiro
ataque a que se assistiu depois
de Pearl Harbor. Apesar disso,
ele disse não acreditar que o ataque possa dar início ou motivar
uma 3.ª guerra mundial. “Guerra contra quem?”, indagou, observando que uma guerra exige
um inimigo e, neste caso, a
ameaça é mais grave porque o
inimigo não está declarado.
A reunião dos 150 generais
do Exército marcada anteriormente para discutir assuntos in-

ternos foi consumida em boa sua opinião, ficou evidenciada
parte com comentários sobre os a absoluta ineficácia da defesa
atentados. Um dos participan- dos países frente a inimigos
tes observou que, pela primeira ocultos, como os terroristas,
vez, os EUA foram atingidos que não agem com a razão.
dentro de casa, “algo inimagiDesde cedo Quintão e o presinável”. Certadente Fernando
mente, avaliou,
Henrique Cardoeles vão reagir,
so conversaram
EFESA
mas terão dificulpor telefone. Sedades em descogundo o minisINTENSIFICA
brir os autores.
tro, o presidente
Militares conestava preocupaCONTROLE DE
sultados mostrado e buscava invam-se perpleformações mais
AEROPORTOS
xos com o ocorridetalhadas, pois
do. Argumentao congestionavam que, se o
mento nas linhas
país mais seguro do mundo po- telefônicas dificultava a comude sofrer esse tipo de ataque ter- nicação com os EUA.
rorista, toda a política de defesa
Quintão pediu aos setores de
desenhada pelos países do Oci- inteligência do Exército, da Madente tem de ser repensada. Na rinha e da Aeronáutica que conseguissem mais dados sobre o
ocorrido e os repassassem à Defesa e ao Palácio do Planalto. O
ministro conversou ainda com
o embaixador dos EUA no Brasil, que lhe falou também das dificuldades de comunicação que
estava enfrentando.

D

Conselho se
reúne para
discutir ajuda

BRASÍLIA – Esta foi a
quarta reunião do Conselho
de Defesa Nacional no governo Fernando Henrique Cardoso. Órgão de consulta do
presidente nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado
democrático, o Conselho de
Defesa foi convocado para
que Fernando Henrique e
seus auxiliares mais diretos
discutissem que tipo de ajuda poderiam oferecer ao
EUA e também para que pudessem fazer uma avaliação
das conseqüências que atos
como esses têm. Desse encontro, poderá sair também
uma posição do Brasil, por
exemplo, se apóia ou não
qualquer tipo de retaliação
dos Estados Unidos contra
os terroristas. (T.M.)

Mobilização – Embora tenha
determinado prontidão às Forças Armadas para oferecer alguma ajuda eventualmente necessária aos EUA e atenção a
qualquer mobilização considerada estranha, o ministro disse
que os ataques terroristas não
afetaram o País. Segundo ele, o
Brasil está perplexo, mas tranqüilo porque todos os seus sistemas de segurança estavam em
pleno funcionamento.
O Comando da Aeronáutica
determinou reforço em todos os
aeroportos do País na fiscalização de pessoas e bagagens e na
atenção nos centros de defesa
aérea e no controle do tráfego
aéreo. Quintão anunciou que os
aeroportos brasileiros ficariam
abertos para dar apoio a aviões
que iam para os EUA e por causa do atentado, estavam sendo
desviados para outros locais.

OMA – “Horror indizível.” Foi com essas palavras que o papa João
Paulo II definiu os atentados
de ontem nos EUA. Informado
da tragédia pelo secretário de
Estado do Vaticano, cardeal
Angelo Sodano, na residência
de verão de Castelgandolfo, o
pontífice retirou-se em oração
em sua capela. “Pediu a Deus
repouso eterno para as vítimas
e coragem e conforto para seus
familiares”, disse num comunicado o porta-voz do Vaticano
Joaquin Navarro Valls.
Em seguida, segundo informou o porta-voz, o papa enviou
uma mensagem pessoal ao presidente George Bush na qual
condena vivamente “essa violência que nada constrói”. Hoje
o pontífice fará um pronunciamento público durante a audiência na Praça de São Pedro.
A primeira página do Osservatore Romano, órgão oficial da
Santa Sé, nas bancas hoje, porém, já adianta: compara os
atentados de ontem ao início da
2.ª Guerra Mundial. “Mentes
diabólicas estão cometendo crimes monstruosos que fazem a
humanidade afundar num inimaginável clima de guerra”, escreve o jornal, que também recorda Pearl Harbor.
Os italianos – chocados e incrédulos – acompanharam os
acontecimentos através da televisão e do rádio. A comunidade
italiana em Nova York é muito
grande e a preocupação dos parentes e amigos obrigou o Ministério do Exterior a instituir
uma unidade especial para fornecer informações.
Um forte esquema de segurança foi adotado para proteger as principais cidades. Extremo controle em aeroportos –
em que vôos para Estados Unidos, Canadá e Oriente Médio foram cancelados até segunda ordem –, portos, estações ferroviárias e até na estação de satélite
Telespazio.
A embaixada americana em
Roma – para onde muitos turistas se dirigiram em busca de notícias de casa – foi esvaziada e
hoje as escolas norte-americanas no país estarão fechadas.
O ministro do Interior, Claudio Scajola, presidiu a reunião
extraordinária do comitê para
ordem e segurança que decidiu
uma série de providências imediatas a fim de garantir a segurança de cidadãos, sedes diplomáticas, em infra-estruturas militares e “pontos sensíveis”, isto
é, as bases militares norte-americanas em território italiano
que estão em máximo alerta.
São as bases de Aviano – a
maior base militar dos EUA na
Europa –, Sigonella, Bagnoli,
La Maddalena (onde há submarinos nucleares) e Gaeta.
Diante do clima de pânico geral e incerteza, sindicatos de polícia e expoentes políticos pediram ao governo italiano que suspenda a reunião da Otan prevista para o fim do mês em Nápoles e a da FAO, programada para o início de novembro.
“A Itália está de luto”, afirmou comovido o presidente da
República, Carlo Azeglio Ciampi, falando aos italianos em rede televisão. O primeiro-ministro Silvio Berlusconi está em
contato com os outros chefes de
governo europeus e acompanha os eventos através da unidade especial de crise instituída
no palácio do governo. Em sua
mensagem a Bush, Berlusconi
se disse chocado pelo terrificante e insano ataque terrorista.
“A Itália se estreita em torno
dos EUA na luta contra esses
monstruosos criminais que mostraram desprezo pela vida humana”, disse.
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EUA SOB ATAQUE

Brasileiros em busca de informações sobre
os atentados terroristas contra o
Pentágono e o World Trade Center
chegam a congestionar sistema

telefônico com os EUA e levam portais a
simplificar suas páginas para
facilitar o acesso dos usuários
às notícias
Associated Press

EUA têm volume de
ligações sem precedentes
momento as comunicações ficaram conpletamente bloqueadas. Alguns serviços que
permitem enviar e-mails anônimos foram desativados nos
EUA, depois dos atentados.
As empresas responsáveis esRENATO CRUZ
tão preocupadas com a possiEspecial para o Estado
bilidade de a rede ser usada
sistema de telecomuni- para comunicação entre terrocações americano ope- ristas.
rou sem danos após a
O ataque terrorista aos
série de atentados terroristas EUA fez com que, no Brasil,
ocorrida nos Estados Unidos houvesse lentidão de tráfego e
ontem. As conexões entre Bra- congestionamento nos princisil e EUA não foram interrom- pais sites de notícia. “Registrapidas. O volume sem prece- mos o maior pico de utilizadentes de ligações para os ção e de audiência jamais visEUA, porém, chegou a sobre- to na história da Internet”,
carregar o sistema pela ma- afirmou o presidente da Assonhã. “O volume de ligações ciação Brasileira de Provedodobrou em relação ao normal res de Internet (Abranet), Ropara um dia agitado, criando que Abdo.
um congestionamento, mas tuNa opinião de Abdo, o fato
do está bem. Apenas há exces- mostra que a Internet vem se
so de ligações”, disse Dave consolidando como um dos
Johnson, porta-voz da maiores veículos de comunicaAT&T.
ção da atualidade. “Muitos
No Brasil, a AT&T Latin dos contatos feitos durante esAmerica operou normalmen- ta tragédia foram através de
te, sem suspender nenhum ser- correio eletrônico, pela Interviço. A empresa
net, e eu não duressaltou, povido que a divulrém, que as conegação dos autoTILIZAÇÃO
xões com os Esres desses atentados Unidos potados bárbaros
DA INTERNET
deriam deixar
também passe
de ser completapela Internet”,
É A MAIOR
das, por causa
disse Abdo.
de um possível
O presidente
DA HISTÓRIA
congestionamenda Abranet disto da rede nos
se que o recorde
EUA. A AT&T
de acesso pode
Latin America atende clientes ser explicado também pelo facorporativos e opera uma re- to de que em muitos locais de
de óptica de 6,2 mil quilôme- trabalho, como escritórios, a
tros, com presença no Brasil, Internet é o único meio pelo
Chile, Colômbia e Peru.
qual os funcionários têm acesO sistema de telecomunica- so ao noticiário.
ções americano enfrentou conDe acordo com o gerente de
gestionamentos mais graves engenharia e operações da
em algumas rotas. No caso da Embratel, Ricardo Maceira,
Inglaterra, o aumento de tráfe- houve aumento de 20% no trágo foi de dez vezes em relação fego de Internet dentro do
ao normal. O maior dano ocor- Brasil. Por outro lado, o tráfereu nos quase 50 mil telefones go internacional da operadolocalizados no World Trade ra caiu entre 5% a 10%. MaceiCenter. No décimo andar do ra explica que os usuários braedifício, havia equipamentos sileiros concentraram seus
de rede da AT&T e da Veri- acessos a sites de notícias no
zon Communications, maior País.
operadora de telefonia local
“Os usuários deixaram de
dos EUA.
fazer o que normalmente fazem e se concentraram nos serRede mundial – Apesar do viços de informação”, explica.
aumento de tráfego, a Inter- O gerente da Embratel diz
net funcionou ontem com um que, em outros países do muníndice de eficiência melhor do, ocorreu aumento do tráfedo que o normalmente verifi- go local de Internet e redução
cado nos finais de semana, de do internacional. (Colaborou
acordo com o site www.inter- Elizabeth Lopes/AE, Reunetreport.com. Em nenhum ters e Associated Press)

Sistema fica
sobrecarregado, mas
conexão com o Brasil
não é interrompida

O

U

Uma pessoa cai de cabeça da Torre Norte do World Trade Center: número de vítimas ainda não foi calculado pelos americanos
Reuters

Sites brasileiros de informação
registram audiência recorde
em quatro horas.
Normalmente, uma pesquisa bem sucedida recebe cerca
de 500 votos no mesmo período de tempo. Nas salas de bate-papo dedicadas ao assuns serviços brasileiros to, havia mais de mil pessoas
de notícias na Inter- conversando simultaneamennet tiveram ontem te. “A rede serviu como insuma audiência nunca antes trumento não só de comunicaregistrada. Muitos portais ção, mas de catarse”, explica
simplificaram sua primeira Silvia Bassi, diretora de conpágina, tirando imagens e tor- teúdo do UOL.
nando-as mais fáceis de seO gerente do Estadão.com.
rem acessadas, com o objeti- br, Robson Pereira, afirma
vo de evitar o congestiona- que o número de acessos onmento.
tem foi quase duas vezes
O gerente de engenharia e maior que o normal, sendo esoperações da Embratel, Ri- timado em cerca de 3 micardo Maceira, inlhões. O moforma que dois
mento de
grandes serviços
maior tráfeESQUISA
de informação dogo aconteceu
braram sua capacientre
as
RECEBE 3 MIL
dade de conexão à
16h20
e
rede mundial uma
16h35. “Foi o
VOTOS EM
hora depois do primaior númemeiro ataque terroro de acessos
4 HORAS
rista. Outros dois
em toda a hisaumentaram em
tória do por60% sua capacidatal.”
de no começo da noite de onA Terra, subsidiária de Intem. O tráfego para os prove- ternet da Telefônica, reduziu
dores de conteúdo aumentou o tamanho da primeira págientre 70% e 150%.
na pela metade. “Tiramos toO diretor de operações da das as ilustrações possíveis”,
AOL Brasil, Cyro Ovalle, dis- diz a diretora de conteúdo da
se que o número de usuários empresa, Sandra Pecis, acresconectados ontem cresceu cer- centando que a audiência checa de 30%. Uma pesquisa di- gou a aumentar dez vezes. O
vulgada pela AOL Brasil em UOL, apesar de não divulgar
seu site ontem, a respeito dos números, informa que obteve
atentados terroristas, rece- ontem uma audiência recorbeu mais de 3 mil votações de. (R.C.)

Alguns serviços de
notícias chegam a
dobrar capacidade de
conexão à rede mundial

Bombeiros
combatem
fogo no
Pentágono:
imagens do
centro do
poder militar
dos EUA
atingido por
terroristas
choca
cidadãos
americanos

O

P

Após o choque, o medo incontrolável. E o ódio
No meio da repercussão mundial sobre o que aconteceu nos
Estados Unidos, ontem, algumas reportagens vindas das
agências internacionais mostravam simplesmente a reação de
pessoas comuns, tentando entender e explicar os fatos.
“Primeiro, ficamos incredulamente chocados para, em seguida, sermos tomados por um medo incontrolável”, narra D. L.
Stewart, jornalista de Dayton
(Ohio). “Do medo, partimos para o alívio. E, finalmente, somos
tomados pelo ódio.”
Stewart acompanhava o noticiário de Nova York pela televisão, sem acreditar no que

via, quando soube do atentado
ao Pentágono. Um filho seu
foi transferido para Washington há uma semana. “Não conheço a cidade, não sei onde fica o trabalho de meu filho.
Mas eu sabia que ele estava lá
e poderia ter acontecido alguma coisa com ele.”
Depois de vários telefonemas e vários recados em secretárias eletrônicas – para o filho, para a nora, para a mulher – Stewart soube que o filho estava bem. “Eu me preocupava e rezava”, conta. “E, finalmente, veio o alívio.”
Mas, conta, foi apenas por um
breve momento. A revolta e o

ódio vieram em seguida “porque
em algum lugar do mundo algumas pessoas deveriam estar celebrando, felizes por terem conseguido colocar todo um país em
estado de choque e medo”.
De Marshall, no Texas, Phil
Latham confessa ter tentado várias vezes pedir aos companheiros, na redação do jornal em
que trabalha, para que voltassem ao trabalho. Mas nem ele
conseguia tirar os olhos das imagens que a TV mostrava. “Muitas pessoas choravam”, conta.
“E acho que havia muitas mais
pelo mundo, chorando por não
entender como alguém é capaz
de cometer esses atos.”

Latham diz que se sentiu
“doente, vazio e raivoso”, com
vontade de se alistar no Exército para lutar contra os que agrediam os Estados Unidos. Mas
ele mesmo pergunta: “Contra
quem? Em qual direção?” E
conclui: “O inimigo está em lugar nenhum e em todos os lugares. O inimigo pode tentar se esconder por trás de algum tipo
de religiosidade, mas isso não é
religião. É, simplesmente, o
mal. Não há outra palavra para
isso. Os terroristas matam pessoas para satisfazer sua sede de
maldade. E se alguém disser
que a causa é outra, não acredite. A culpa é do Mal.”
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EUA SOB ATAQUE

Hollywood sempre esteve a serviço dos
interesses geopolíticos dos EUA, como
nação, e da Casa Branca, como símbolo de
poder. Thrillers, e até aparentemente

inofensivos filmes de ficção científica, como
‘De Volta para o Futuro’ ou ‘Independence
Day’, têm a segurança nacional - e a
xenofobia - como pano de fundo

Reprodução

‘15 Minutos’, com o superastro Robert De
Niro encabeçando o elenco, insiste no
preconceito: o inimigo é sempre o estrangeiro.
“Independence Day”, na crença de que as
ameaças terrestres à grandeza da América
haviam acabado, vai procurar o inimigo entre
os alienígenas

Desde a guerra fria, a paranóia como tema
O outro, o estrangeiro,
o recém-chegado, os
aliens: às vezes, o
perigo está em casa
LUIZ CARLOS MERTEN

R

ambo já deve estar desenferrujando as armas. John McClane terá de provar mais uma vez
que é duro de matar, e até o
exterminador do futuro talvez seja chamado a agir. A represália de Hollywood será
terrível.
No recente 15 Minutos, de
John Herzfeld, um terrorista
russo provoca pânico e destruição em Nova York, munido de uma câmera com a
qual grava os brutais assassinatos que comete. O criminoso sonha com dinheiro e sucesso, os dois ingredientes sobre os quais se assentou o sonho americano. E revela um
bom conhecimento da cultura dos EUA, filtrado pelo próprio cinema.
Quando chega ao aeroporto, cita, como motivo do seu
interesse pelo país, os filmes
de Frank Capra, o diretor ítalo-americano que expressou,
melhor do que ninguém, o espírito do New Deal de
Franklin Roosevelt e deu aulas de democracia por meio
de seus filmes.

‘O outro’ – Recorrer ao estrangeiro, ao outro, ao diferente, como ameaça à sua sociedade, tem sido uma das pedras de toque do cinema de
Hollywood. Thrillers e fantasias científicas têm sido feitos, ao longo dos anos, para
estimular essa paranóia que
estimula o isolamento da
América. O lema em Hollywood é “o mundo contra nós
e nós contra o mundo”. Os
inimigos, antigamente, eram
os vermelhos, tanto fazia que
fossem russos ou marcianos.
Em anos mais recentes, passaram a ser os palestinos,
sempre dissimulados e traidores. Ultimamente, os russos,
dissidentes do comunismo, é
que viraram os inimigos.
15 Minutos, com um superastro como Robert De Niro
à frente do elenco, insistiu no
velho preconceito. Os atentados terroristas de ontem devem fortalecer ainda mais o
sentimento antiestrangeiro
da América. Não adianta nada Yasser Arafat e importantes líderes islâmicos terem
vindo a público para condenar a violência. Sylvester
Stallone anda meio enferrujado, mas vai se sentir estimulado a promover a ressurreição
de Rambo.

Paranóia – Preconceitos à CIA interpretada por Annetparte – e Hollywood tem esta- te Bening, promove aquele
do sempre a serviço dos inte- banho de sangue em Manhatresses geopolíticos dos Esta- tan, antes de ser detido pelos
dos Unidos, como nação, e agentes Denzel Washington
da Casa Branca, como entida- e Bruce Willis.
de simbólica do poderio ameA atitude do diretor, no caricano –, a paranóia tem esti- so, é ambivalente. A decretamulado muita adrenalina no ção da lei marcial em Nova
escurinho dos cinemas.
York, provocada pela onda
Houve até um filme de Jo- de atentados, leva à criação
hn Milius, Amanhecer San- de campos de concentração
grento, de 1984, em que um para árabes, o que motiva
punhado de jovens, entre eles protestos de cidadãos ameriPatrick Swayze e Lea Thomp- canos de origem árabe, que
son, comanda a resistência vêm a público lembrar que a
americana à invasão dos xenófoba América na verdaEUA pelos soviéticos e pelos de é uma nação de emigrancubanos. O filme foi execra- tes que parece desprezar a
do, como ofensivo, pela totali- sua origem.
dade dos críticos, mas MiO palestino perverso de Nolius, o samurai do cinema va York Sitiada vira o sérvio
americano, sempre atraído irado de O Pacificador, de
por códigos de coragem e de Mimi Leder, com George
honra, não deixa de reconhe- Clooney e Nicole Kidman.
cer certas qualidades no ini- Culpando a comunidade
migo. Chuck Connors foi mundial pela Guerra da Bósmais direto. A Invasão dos nia, que levou à destruição
EUA não reconhece nem mes- de sua família, ele resolve exmo essas qualidades ao inimi- plodir o prédio da Organizago. Contra os inimigos da ção das Nações Unidas, mesAmérica, só o
mo que, para iscoice de mula
so, tenha de desdo astro das artruir meia Nova
TAQUES
tes marciais.
York.
Stallone, coNão é só o ciDEVEM
mo Rambo, vennema que exploceu na ficção,
ra essas manias
FORTALECER
em Rambo 2 –
de perseguição.
A Missão, de
Em um livro
SENTIMENTOS
George Pan
ainda não editaCosmatos, a
do no Brasil, O
XENÓFOBOS
guerra no SuQuinto Cavadeste Asiático,
leiro, DominiNOS
que os Estados
que Lapierre e
Unidos perdeLarry Collins,
EUA
ram na realidaautores de Pade. Mesmo fanris Está em
tasias aparenteChamas?, mosmente inocentes, como a sé- tra Muamar Kadafi como o
rie De Volta para o Futuro, herdeiro moderno dos quatro
de Robert Zemeckis, com Mi- cavaleiros do apocalipse,
chael J. Fox como Marty ameaçando destruir Nova
McFly, investem na para- York com uma bomba.
nóia. Quando Marty inicia
sua viagem no tempo, no pri- Coincidência? – Há cerca de
meiro filme da série, está sen- três semanas estreou no cado perseguido por terroristas nal Fox um seriado que se
árabes.
chama Lone Gunmen, PistoÉ palestina a guerrilheira leiros Solitários. No episó(Marthe Keller) que o agente dio de estréia, terroristas plado Mossad, Robert Shaw, per- nejam jogar um avião contra
segue em Setembro Negro, o... World Trade Center. Cade John Frankenheimer. Ela sualidade ou premonição?
comete um atentado logo no Em tempo: Lone Gunmen tracomeço; o agente, seduzido ta de três sujeitos que têm
por sua beleza, é induzido à um jornalzinho alternativo,
compaixão, e ela escapa – pa- especializado em denunciar
ra matar de novo. A segunda teorias de conspiração.
chance, esse tema tão essenNada se cria, tudo se cocial no cinema de Franke- pia: Mel Gibson também tinheimer, é reivindicado pelo nha um jornalzinho desse tiherói que, confrontado de no- po em Teoria da Conspiravo com a bela terrorista, vai ção, de Richard Donner, e
‘fazer a coisa certa’.
um belo dia chegava para JuTambém é palestino o ter- lia Roberts com uma história
rorista que, em Nova York Si- que não apenas fazia sentido:
tiada, de Edward Zwick, aco- ela logo se tornava tão verdabertado pela proximidade da deira que a vida dos dois corpersonagem da agente da ria perigo, mas os terroristas,

A

lá, não eram estrangeiros.
Eram, sim, elementos do próprio establishment militar
dos Estados Unidos, que simulavam ataques para manter o país sob pressão, estimulando os investimentos em segurança.
Um thriller como Teoria
da Conspiração é conseqüência do novo mundo pós-comunismo e pós-Muro de Berlim.
Antes, era fácil identificar o
perigo nos vermelhos, como
fez, principalmente, a ficção
científica de Hollywood nos
anos 50.
Mas com a derrocada do
comunismo, os EUA consolidaram de tal maneira o seu
poderio que o alemão Roland
Emmerich pôde imaginar,
em Independence Day, que
não haveria mais ameaças
terrestres à grandeza da América. Esses inimigos, ele os foi
localizar nos alienígenas que
destróem alvos em diversos
países do mundo.
Um desses alvos é a Casa
Branca, e a conseqüência é
que o presidente americano,
interpretado por Bill Pullman, comanda a reação aos
aliens do mal, o que faz com
que o 4 de julho, data da independência dos Estados Unidos, passe a data da redenção da humanidade, nesse novo mundo globalizado.
A arma para derrotar os extraterrestres de Independence Day era um vírus de computador. Também era um vírus a arma que derrotava os
invasores marcianos de A
Guerra dos Mundos, de
Byron Haskin, realizado nos
anos 50, durante a Guerra da
Coréia. A crítica de esquerda, em plena guerra fria, detestava aquele filme, hoje considerado um clássico da ficção científica, por ver nele,
embutida, a defesa da guerra
bactereológica.
Marcianos que nada. Roland Emmerich errou. A
América tem seus inimigos
neste mundo mesmo. Não se
sabe qual será a reação dos
EUA aos ataques do terrorismo. Haverá represálias, mas
quais, quando, contra quem?
Uma previsão de Nostradamus, no século 17, diz que a
3.ª Guerra Mundial começará “quando a grande cidade
estiver ardendo”. O ataque a
Pearl Harbor motivou a entrada dos Estados Unidos na
2.ª Guerra, e foi reconstituído, há pouco, por Michael
Bay, em seu épico (romântico) de mesmo nome. Hollywood dificilmente deixará de
se alinhar em mais essa campanha. Vai pôr lenha na fogueira que já está queimando
e estimular mais xenofobia.

Nicole Kidman, em “O Pacificador”: explosão da ONU

Cobertura da TV reproduziu a
perplexidade do grande público
A Globo retirou-se da transmissão direta às 14 horas, quando passou a exibir flashes. À tarde, quando as informações até
então desencontradas já se consolidavam, RedeTV! e Band
chegaram a apelar para videnLUIZ COSTA
tes para falar do caso. Foi nesse
que você estava fazendo momento que a Record comequando soube dos aten- çou a virar o diferencial da cotados terroristas nos Es- bertura.
tados Unidos? A pergunta, nerPela primeira vez, José Luiz
vosa, emocionada, feita ontem Datena dividiu o palco do Cidapela apresentadora Soninha a de Alerta com Boris Casoy e Roum grupo de adolescentes na dolfo Gamberini. A superioridaCultura, repetia a que ficou no de da Record viu-se traduzida
imaginário americano após a numa eficiente edição de imamorte de John Kennedy. Se fos- gens, a selecionar o principal de
se dirigida a pelo menos meta- cenas, informações e entrevisde das casas paulistanas, a res- tas com testemunhas, que ouposta seria simtros repetiam, deples: todos ficasordenamente.
ram com os
O aumento geECORD FOI
olhos vidrados
ral de ibope não
em um televisor.
mudou os índiO DESTAQUE
Entre 9h30 e
ces habituais da
16h30, 45,2%
TV aberta. A méNA TV
das casas com tedia da Globo foi
levisor da Grande 19,9 pontos. O
ABERTA
de São Paulo estiSBT, que se limiveram sintonizatou a flashes, cradas. A média havou 11,6. A Rebitual do horário é 39%. Pela cord ficou com 4,7. RedeTV! e
primeira vez na história, um Band tiveram pouco mais de 1
marco do terrorismo mundial ponto (1,9 e 1,3 respectivamenfoi visto ao vivo, amplificando te), Gazeta e Cultura com 0,7
as emoções em torno do caso.
cada. Cada ponto equivale a 46
A TV dos EUA reproduzia a mil casas na Grande São Paulo.
perplexidade do público a que
O atentado mudou a prograse dirigia. Ancorada nas ima- mação. Até a musical MTV engens de redes como CNN e trou no assunto, com um debaABC, a TV brasileira sentiu os te no Contato. Nos EUA, o
limites da cobertura norte-ame- Emmy Awards, 2001, o Oscar
ricana. Muito apelo emocional da TV americana, que iria ao ar
e informações desencontradas no domingo pelo canal Sony,
marcaram o dia.
foi adiado indefinidamente.

Muito apelo emocional e
informações
desencontradas
marcaram cobertura

O
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EUA SOB ATAQUE

As bolsas de todo o mundo passaram da
incredulidade a um forte movimento de queda,
após a divulgação dos atentados nos Estados
Unidos. Apenas as cotações do ouro e do

petróleo tiveram altas, enquanto o mercado
operou. As bolsas americanas nem abriram e
continuam fechadas hoje. Mas a segurança nas
transações evitam que o pior aconteça.

Bolsas de valores despencam no mundo todo
ciantes de Ativos. “Faremos
uma consulta com a SEC (Securities and Exchange Comission) amanhã (hoje) para decidir sobre quando os mercados
serão reabertos”, disse.
OVA YORK – Os merNa Europa, as bolsas estavam
cados de todo o mundo subindo forte depois que a finlanforam paralisados com desa Nokia, de telefonia celular,
os ataques nos EUA. Logo após anunciou a manutenção da sua
os atentados, as ações começa- previsão de resultados, que aniram a despencar. As bolsas ame- mou todo o setor tecnológico.
ricanas nem chegaram a abrir. No Japão, esse setor também liNa Europa, o euro ganhou força derou a recuperação da bolsa.
ante o dólar, com valorização de Por causa do fuso horário, o pre1,90%, negociado a US$ 0,9145. gão japonês não foi atingido e feJá na América Latina foi a moe- chou em alta de 1%.
da americana que se fortaleceu.
Já para as bolsas européias o
“Eventos de choque como es- dia foi dramático (ver gráfico).
se levam os mercados a uma No mercado londrino, as ações
grande turbulência”, disse um mais atingidas pela queda foestrategista do banco francês ram as de companhias de seguCredit Lyonnais,
ros (Royal Sun,
Martin Brooker.
15%; Alliance
“Nossa estratégia
15%), bancos
ÇÕES DE
de curto prazo é
(HSBC, 13%), hoconservar a liquitéis
(Hilton
EMPRESAS
dez, esperando
Group, 21%) e
uma definição
companhias aéDE SEGURO
dos mercados fireas (British Airnanceiros”, expliways, 21%). As
CAEM FORTE
cou o diretor de
bolsas européias
Análise de Mercafuncionam nordo do BBVAmalmente hoje.
Bancomer, Hernando Ledezma.
Para analistas, entre os setoOs negócios futuros da Bolsa res que sofreram as mais pesade Nova York, que operavam das perdas estava o de seguros,
no chamado “after market” por causa da possível exposições
(depois do pregão) e vinham das companhias aos pedidos de
ensaiando alta, viraram rapida- indenização relacionados com
mente para uma baixa de 2% a os ataques, assim com o os seto3%, antes da interrupção.
res que têm pesados investimenHoje, os principais mercados tos nos EUA. As ações das comde ações e opções americanos panhias de petróleo foram favopermanecerão fechados. A Bol- recidas pela aumento do preço
sa de Nova York (Nyse), o Nas- do produto: British Pretoleum
daq Stock Market e o American subiu 4,9% e a Shell, 2,1%. TamStock Exchange (Amex) não bém as ações de companhias de
abrirão, disse Howard Scho- defesa subiram. A BAE Systems
loss, vice-presidente-sênior da ganhou 4,6%. (AE e agências inAssociação Nacional de Nego- ternacionais)

Mercados dos Estados
Unidos continuam
parados e não vão
funcionar hoje também

N

IMPACTO IMEDIATO
AS BOLSAS DESABAM NO MUNDO - em %
São Paulo*

Frankfurt

Milão

WASHINGTON – O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) informou que
está pronto para fornecer recursos adicionais aos bancos americanos, se necessário, como forma de assegurar que o sistema
bancário dos Estados Unidos
está protegido de ataques terroristas. “O sistema do Fed está
aberto e operando. A linha de
redesconto está disponível para fornecer a liquidez necessária”, disse a instituição em nota
divulgada à imprensa ontem.
Um porta-voz da instituição
disse que o presidente do Fed,
Alan Greenspan, está seguro,
trabalhando e em contato com
a sede do Fed, depois que a rota

de seu vôo de volta aos EUA teve que ser alterada, como todos
os vôos para os EUA. “Por
questões de segurança, não estamos divulgando sua localização nem seus planos de viagem.” Greenspan passou o fim
de semana na Suíça para participar da conferência do Banco
para Compensações Internacionais BIS), de onde partiu ontem de manhã.
Em Frankfurt, o Banco Central Europeu anunciou que o
sistema europeu vai “fornecer
liquidez aos mercados, se for necessário”, numa tentativa para
assegurar um funcionamento
mais tranqüilo dos mercados financeiros.

Preços de petróleo e ouro disparam
nos mercados internacionais
disse que a organização estará
comprometida com a estabilidade do mercado. “Faremos tudo o
que está em nossas mãos para
manter a estabilidade.” Ele disse
que a Opep não deverá reter a
ataque terrorista ao oferta de petróleo e não descarWorld Trade Center e ao tou a possibilidade de uma convoPentágono provocou on- cação de reunião extraordinária
tem a disparada dos preços do pe- do cartel por conta dos ataques.
tróleo e do ouro no mercado interLauro Moreira, diretor da Vinacional. Os contratos futuros de tol, uma empresa especializapetróleo para outubro, negocia- da no comércio de petróleo e
dos em Londres, fecharam em al- derivados, entende que a alta
ta de 5,87%, cotados a US$ 29,06 de ontem foi movida principalo barril, depois de bater na máxi- mente pelo pânico. Para ele,
ma de US$ 31,05 – o valor mais al- se o atentado não estiver ligato desde dezembro de 2000. O ou- do ao Oriente Médio, é possíro, tido como revel que as cotaserva de valor, reções do petróleo
petiu o comportavoltem em breve
ROCURA
mento em momenpara o nível de
tos de incerteza,
US$ 27 a US$
PELO METAL
subindo 5,71%, ne28.
gociado a US$
CRESCE COM
Ouro – Em mo287 a onça-troy.
Segundo analismentos de crise,
INCERTEZAS
tas, a alta do petrómuitos investidoleo deveu-se prinres costumam
cipalmente ao tecorrer para o memor de que o atentado esteja rela- tal, tido como reserva de vacionado ao aumento das tensões lor, diz o economista-chefe da
no Oriente Médio. Em Londres, Crédit Lyonnais Securities
um operador disse que o petróleo Asia, Dalton Gardimam. Sepode subir “muito, muito mais” gundo ele, o ouro tem a vantacaso haja envolvimento de algum gem da portabilidade e de ser
grupo terrorista da região.
pouco sujeito à influência das
O secretário-geral da Organiza- mudanças da política monetáção dos Países Exportadores de ria. (Sergio Lamucci e agênPetróleo (Opep), Alí Rodríguez, cias internacionais)

Receio de que tensões
no Oriente Médio
aumentam eleva
cotação do óleo

O

P

Londres

México

Buenos Aires

Madri

-4,56
-5,18

-5,60

-5,72

Operador da Bolsa de Frankfurt
reage incrédulo ao noticiário
do atentado ao World Trade Center

-7,39

-7,42
-8,49

* Negócios encerrados às 11h15

-9,18*
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Fed garante liquidez a bancos

Paris

287,00

CORRIDA AO OURO NO MERCADO LONDRINO
Cotação da onça-troy (31,100 gramas) do metal, em US$

272,30

273,35

273,60

272,30

272,05

271,30

271,50
Variação
ontem

31/8

4/9

31/8

+5,71%

5/9

6/9

7/9

10/9

11/9

PETRÓLEO DÁ SALTO EM LONDRES
30,50

30,60

30,50

30,65

Cotação do contrato do barril do tipo brent
com vencimento em outubro - em US$

30,00
29,30
29,20

29,40
29,10

Variação
ontem

29,05

29,06

+5,87%

segunda-feira
27,45
9h30

9h45

10h

10h15

10h30 10h45

11h45

12h

12h15

12h30 12h45

DÓLAR DESPENCA ANTE O EURO
1,120

Cotação de 1 dólar em euro
1,1150

segunda-feira
1,111

1,115
1,110
1,106
1,105
1,100

Variação
ontem

-1,62%

1,093
1,091

1,095
1,090
0h

1h

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

10h

11h

Fonte: Broadcast

12h

13h

14h

15h

16h

ArtEstado/Beth e Glauco

Segurança eletrônica evita caos nas transações
Empresa especializada
diz que 18 mil sistemas
garantem informações
sobre os negócios
ANDRÉ SIQUEIRA

A

catástrofes ocorridas
ontem na Ilha de Manhattan – o maior centro financeiro mundial – tiveram reflexos imediatos nas
principais bolsas de valores
internacionais, mas as previsões mais alarmistas de caos
nas transações econômicas
mundiais dificilmente vão se
concretizar. Apenas na cidade de Nova York existem cerca de 18,7 mil instalações de
sistemas de segurança de informações capazes de garantir o prosseguimento das transações eletrônicas, de acordo
com a empresa EMC2, especializada no desenvolvimento dessas ferramentas.
Os chamados sistemas de
contingência, adotados hoje
pela maioria das grandes em-

presas e entidades financei- cerca de 15 minutos.
ras, incluem não só a existênNão fossem esses cuidados,
cia de verdadeiras fortalezas as conseqüências para a orpara armazenagem de dados, dem econômica mundial seà prova de bombas e terremo- riam as piores possíveis.
tos, mas também a constru- “Nos dias de hoje, desde a
ção de verdadeiros espelhos contabilidade até as vendas
das instalações em outras par- de uma empresa são diretates do mundo, para serem mente dependentes dos sisteacionadas em situações emer- mas eletrônicos”, explica
genciais, bem
Venzi.
como a atual.
Um estudo
“Cada transada universidaADOS
ção da Bolsa de
de americana
Nova York e
de Minnesota
ESTÃO À
das principais
mostra por
corretoras são
quanto tempo
PROVA DE
replicadas quasubsiste um emse instantaneapresa ao ser priBOMBAS
mente em ouvada de acesso
tros centros de
aos seus dados,
dados, no outro
de acordo com
lado dos EUA”, diz o gerente a atividade. Um banco, por
de Desenvolvimento de Negó- exemplo, vai à bancarrota
cios na Área de Internet da em apenas dois dias, espeEMC do Brasil, Marcio Ven- cialmente porque não é cazi. De acordo com ele, o tem- paz de compensar as transapo necessário para restabele- ções. Atividades comerciais
cer as transações, em caso de duram 3,3 dias, sem os capane generalizada no famoso dastros de clientes e controprédio da Wall Street, é de les de estoques, enquanto

D

uma indústria sobrevive durante apenas 5 dias.
“O maior problema imediato é a sobrecarga no tráfego
de informações, congestionando linhas telefônicas e redes de dados”, diz Venzi.
“Mas, uma vez superadas as
complicações causadas pelo
excesso de demanda, os sistemas se autoregeneram, buscando outras rotas para o fluxo e acionando os bancos de
dados alternativos.”

Espelho – No Brasil, a Bolsa
de Mercadorias e Futuros
(BM&F) ilustra bem a preocupação das instituições financeiras mundiais com a segurança de suas transações.
Em um dia normal, a BM&F
movimenta virtualmente nada menos que R$ 13 bilhões a
R$ 18 bilhões. Para garantir
a segurança das transações, a
instituição vai espelhar todas
as operações ocorridas no centro de São Paulo nas novas
instalações do data center da
Optiglobe, na mesma cidade.
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EUA SOB ATAQUE

Recuperar a confiança do consumidor, esta
parece ser a tarefa do momento para os bancos
centrais, segundo analistas. Para tanto, dizem,
seria recomendável reduzir as taxas básicas de

juro. Os traumas, porém, devem ser sentidos no
curto prazo. Algumas da principais
commodities agrícolas, por exemplo, eram
negociadas em bolsas instaladas no WTC.

Juro deve baixar para afastar perigo de recessão

France Presse

Analistas crêem que
medida recuperaria
confiança do consumidor
minada pelos ataques

L

ONDRES – Os bancos
centrais vão precisar cortar as taxas de juros básicas mais do que o estimado
previamente para revitalizar a
confiança do consumidor depois dos ataques terroristas de
ontem nos Estados Unidos,
avaliaram vários investidores
internacionais.
“O sentimento do consumidor vai ser duramente abalado,
o que pode levar à queda dos
gastos nos próximos meses. Isso
vai ter um impacto negativo no
crescimento da economia dos
Estados Unidos”, disse, em
Frankfurt, o gerente da Deka Investment Management GmbH,
Conrad Mattern.
Ontem mesmo, os contratos
futuros fechados na Europa
evidenciavam a expectativa de
que os ataques nos EUA vão
baixar o custo dos empréstimos para que o mercado possa
reagir a possíveis quedas na
confiança do consumidor. A taxa para os contratos de três meses para setembro em euro
caiu 12 pontos base, indicando
que o Banco Central Europeu
(BCE) deve cortar os juros este
mês. Os contratos nos EUA
não foram comercializados depois de todos os mercados americanos terem fechado por motivos de segurança.
Para muitos analistas econômicos, a queda no consumo pode levar o país mais rapidamente rumo à recessão. “As chances
de uma recessão real são muito
maiores hoje do que eram ontem”, disse o economista-chefe
do HVP Group, em Nova York.
“Ontem, eu diria que a probabilidade de o país cair em recessão
seria muito pequena, hoje eu digo que há 50% de chances.”
“Eu não quero parecer mórbido, mas esses ataques terão um
impacto mensurável na economia”, afirmou Ken Mayland,
presidente da empresa de pesquisa e consultoria ClearView
Economics. “As conseqüências
disso estão se espalhando por toda a América. Os negócios estão
paralisados”, acrescentou
Mayland. Ele ressalvou que é cedo para avaliar exatamente como será o impacto dos atentados na economia americana,
mas advertiu que as projeções
atuais de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA
para este ano, de 2,5%, “podem
facilmente tornar-se negativas”.
Para o economista-chefe do
banco Wells Fargo, Sung Won
Sohn, os atentados de ontem
podem ser comparados à Guerra do Golfo. “Certamente, em
1990 a economia entrou em recessão. A confiança do consumidor despencou por causa da
guerra”, afirmou Sung. Ele observou que a economia dos
EUA estava muito mais forte
em 1990, com crescimento
anualizado de 5,1% no primeiro trimestre daquele ano. “Agora, estávamos numa corda bamba e alguém acaba de cortar a
corda”, acrescentou, lembrando que o PIB dos EUA cresceu
apenas 0,2% no segundo trimestre deste ano.
Já o economista Paul Kasriel,
da Nothern Trust, disse que a
economia poderá ser afetada no
curto prazo, porque os americanos devem passar esta semana
em casa, colados às telas de TV.
Muitos devem cancelar seus planos de viagem, acrescentou Kasriel. Na Europa, especialistas
acreditam que ainda é cedo para se prever as conseqüências na
economia global. Mas, apesar
da perplexidade generalizada
nos principais centros financeiros europeus, há um consenso
de que as perspectivas para a
economia mundial, que já não
eram animadoras, pioraram ainda mais. Como disse um estrategista de mercado ao jornal britânico Financial Times, “as economias não reagem bem quando
esse tipo de coisa acontece”. Segundo ele, consumidores, investidores, “todo mundo está atônito e isso terá um efeito negativo
no crescimento global”. (Agências internacionais)

Operador da Bolsa de Londres lê edição vespertina sobre ataques nos EUA: na Europa contratos negociados em euros para setembro caíram 12 pontos base

Mercado de suco de laranja perde referência
Prédio destruído abrigava
o mais importante centro
de negócios de cítricos,
café, açúcar e algodão

C

om a destruição do
World Trade Center, o
mercado mundial de café, açúcar e cacau perdeu a
New York Board of Trade, a
bolsa na qual se realizavam os
leilões da Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (CSCE), e também a New York Cotton Exchange (NYCE), onde eram feitos os leilões de suco de laranja
e de algodão, todos produtos importantes na pauta de exportações brasileiras. “O mercado
mundial de suco de laranja ficou sem a sua bússola”, disse o
presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Citros (Abecitrus), Adermeval
Garcia. “A NYCE era a única
que realizava negócios com o suco”, comenta.
“Parou tudo: nem compras,
nem vendas, nem pagamentos”, disse o presidente da Associação Mato-grossense de Produtores de Algodão (Ampa),

Adilson Sachet. Segundo ele, entretanto, ainda é prematuro fazer qualquer análise do mercado. “A parada das bolsas certamente afetará o mercado, mas
não sabemos em que nível.”

Otimismo – Apesar disso, no
Brasil, a opinião quase geral é a
de que as exportações do agronegócio brasileiro para os EUA,
que representavam, em 1998,
quase US$ 20 bilhões, segundo
o Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos (USDA) e
o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil (MDIC), não devem ser seriamente afetadas. O presidente
do Sindicato da Indústria do Fumo (Sindifumo), Cláudio Henn,
demonstra segurança. “Temos
compradores tradicionais nos
EUA, entre eles a Phillip Morris, a Brown&Williamson; a Ligget Meyer e a Lorillard e não
acredito em prejuízo das vendas.” O fumo é um dos principais produtos agrícolas exportados pelo Brasil, com faturamento de US$ 1 bilhão em 2001, dos
quais US$ 200 milhões de embarques para os EUA.

No caso da carne de frango, tem tendências positivas. “Acreque bateu recordes de exporta- dito que os atentados não terão
ção no primeiro semestre, as efeito nas exportações.”
vendas passam longe dos Estados Unidos. “Não vendemos pa- Embarques – Garcia, da Abera lá”, disse o diretor-executivo citrus, também diz que o mercada Associação Brasileira dos Ex- do brasileiro não será afetado,
portadores de Frango (Abef), uma vez que os embarques dos
Cláudio Martins. “Nosso princi- próximos 15 a 20 dias estão gapal mercado é o Oriente Médio, rantidos. “Daí em diante, vai decom 40% das expender da bolsa,
portações”, diz.
da capacidade
A Caterpillar
de recuperação
ETOR DE
do Brasil, empreda economia
americana e do
sa de origem ameCARNES
ânimo do consuricana fabricante
midor.”
de máquinas paSOFRE COM
ra terraplanaPara o diretorgem, que faturou
executivo da AsINCERTEZAS
US$ 230 milhões
sociação Brasileiem exportações
ra dos Exportadores de Carne
no ano passado,
30% dos quais para os EUA, (Abiec), Ênio Marques, os atenacredita que nem vendas exter- tados são mais uma incerteza
nas nem internas serão afeta- que se soma a outras no comérdas. Compartilha da mesma cio internacional de carnes, coopinião a AGCO do Brasil, tam- mo a crise sanitária na Europa,
bém de origem americana, e a crise argentina, o desaquecique fabrica tratores agrícolas da mento da economia americana
marca Massey Ferguson. O dire- e a queda do euro. “Esperamos,
tor de Operações Comerciais da porém, que os acordos internaempresa, Normélio Ravanello, cionais sejam cumpridos e os
diz que a agricultura dos EUA atentados não sejam motivo pa-

S

ra adiar compromissos.”
O analista econômico da
FNP Consultoria e Comércio,
José Vicente Ferraz, diz que os
atentados criam um clima propício à especulação e as autoridades econômicas precisam estar alertas. Ele ressaltou que o
terrorismo leva ao medo de
guerra e, com isso, há uma corrida aos supermercados porque
as pessoas temem a escassez.
“Quem mais se beneficia são os
especuladores, que podem disseminar notícias alarmantes e ganhar, com isso, mais dinheiro.”
A situação do Brasil, entretanto, é favorável. O País está
colhendo este ano 90 milhões de
toneladas de grãos e um eventual aumento da procura mundial por alimentos provocará a
elevação dos preços e trará mais
divisas para o País. Isso, porém,
segundo Ferraz, “é uma faca de
dois gumes porque a alta especulativa provocará também a alta dos insumos, como fertilizantes e defensivos e, assim, o plantio se tornará mais caro”. (Bete
Melo, José Carlos Cafundó,
Anna Cecília Junqueira e Tânia Rabello)

Turbulência e luto vão passar, avalia Giannetti
Reuters

“Não vejo nenhuma descontiPara professor do Ibmec,
nuidade dramática no cenário
passada essa fase trágica, econômico mundial”, compleeconomia vai continuar tou. Ele destacou que a economia americana continuará em
no mesmo ritmo
desaceleração e que os esforços
de reconstrução no país podeANDRÉ PALHANO
riam, até mesmo, funcionar coatentado terrorista con- mo um incentivo para a recupetra os Estados Unidos ração da economia. Impressiopode levar a um curto nou ao economista a arquitetuperíodo de turbulência e luto ra extremamente organizada
nos mercados financeiros. Pas- dos ataques ocorridos ontem.
sado esse momento, porém, o “A dimensão cênica foi muito
andamento da
trabalhada neseconomia munses ataques. É didial deve contifícil que uma opeTAQUE
nuar seguindo o
ração desse porte
mesmo rumo annão conte com o
AMPLIA
terior à tragédia.
apoio de alguma
A opinião é do
forte organizaDÚVIDAS, DIZ
economista e proção ou mesmo de
fessor do Ibmec,
um governo”,
LANGONI
Eduardo Gianavaliou.
netti da Fonseca,
Na opinião do
em entrevista à
diretor do CenAgência Estado. “É preciso se- tro de Estudos da Economia
parar o temporário do perma- Mundial da FGV-RJ, Carlos
nente. O primeiro impacto é de Geraldo Langoni, o atentado
histeria, que deve provocar al- terrorista nos EUA poderá
guns dias de turbulência e de lu- acrescentar um ingrediente de
to nos mercados, mas depois as incerteza política e institucional
coisas na economia voltam ao que se somará às incertezas já
normal”, afirmou.
existentes sobre a economia

O

A

Em Chicago, trabalhadores deixam prédio da Sears: timing impróprio
americana. Isso ampliaria os
efeitos dessas incertezas e, dependendo dos desdobramentos
e eventuais retaliações do governo, levaria a uma retração ainda maior dos investimentos privados em países emergentes e
ainda a uma escalada substancial para os preços do petróleo
no mercado internacional.
Langoni acredita que tanto
a retração dos investimentos
quanto a alta do petróleo teriam efeitos nocivos sobre as
contas externas do Brasil e
também sobre o comporta-

mento de nossa inflação.
“Uma escalada da violência
por causa de possíveis retaliações dos EUA levaria os investidores a buscarem ativos mais seguros e de maior liquidez, provocando uma retração ainda
maior para os investimentos
em emergentes. E o petróleo
também pode subir de forma expressiva”, diz Langoni. Tal cenário, completa o economista,
não poderia vir em pior momento para a Argentina.
O timing dos acontecimentos, em sua opinião, também

não é bom para o Brasil. Uma
eventual postergação da recessão americana, explica Langoni, se tornaria especialmente negativa ante um cenário doméstico de incertezas políticas por
causa das eleições.
Langoni concorda com os
analistas internacionais de que
os efeitos sobre o consumo devem ser fortes. “As pessoas tendem a segurar os gastos em momentos de incerteza. Imagine,
por exemplo, quem vinha pensando em comprar um imóvel
em Nova York ou mesmo quem
tinha plano de investimentos para aquisição ou algo do gênero
nos Estados Unidos. É claro que
essas pessoas vão esperar”, comenta Langoni, destacando que
tais efeitos deverão ser transitórios. Isso ocorre justamente
num momento em que há especial preocupação sobre o comportamento do consumidor
americano ante a alta das taxas
de desemprego no país. “Há um
clima de grande apreensão em
função do aumento do desemprego e a maioria dos analistas
com quem tive contato acredita
que a taxa possa chegar a
5,5%.” (AE)
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EUA SOB ATAQUE

O nervosismo no mercado levou o dólar ao recorde
de R$ 2,66 e a Bolsa de São Paulo suspendeu o
pregão às 11h15, com queda de 9,18%. Nas
empresas americanas no Brasil, segurança

Mercado tem dia
de nervosismo e
dólar bate recorde
o sistema financeiro. “Continuaremos a agir assim, de maneira firme e serena, para ultrapassar as turbulências que podem afetar o conjunto dos países, turbulências mais econômicas do que de outra natureza”,
SERGIO LAMUCCI
disse FHC.
nervosismo tomou conta
Para o diretor do banco
do mercado brasileiro on- Lloyds TSB, Pedro Thomazoni,
tem, refletindo o pânico o movimento de ontem refletiu
que ditou os negócios no mundo in- a procura por ativos de maior liteiro, em razão dos atentados terro- quidez e a redução da exposiristas aos Estados Unidos. O dólar ção ao risco, o que explica a alsubiu 2,03%, cotado a R$ 2,66, mais ta do dólar e a queda da bolsa.
uma vez em nível recorde. A Boves- “O mercado deve manter uma
pa, numa decisão inédita, interrom- atitude conservadora nos próxipeu o pregão às 11h15, quando o mos dias e avaliar as conseqüênIbovespa estava em queda de cias que a economia real pode9,18%, a maior desde 14 de janeiro rá sofrer de fato. Qualquer anáde 99. No mercado de juros, as pro- lise sobre a tendência dos prejeções fecharam em alta – a taxa ços é muito frágil, pois há muidos contratos futuros de DI de janei- tas incertezas.”
ro pulou de 21,34%
O Ibovespa fepara 21,98% ao
chou em 10.987
ano.
pontos, o nível
ROJEÇÕES
O mercado teve
mais baixo desde
um dia de poucos
31 de agosto de
DE JUROS
negócios. No câm99. O volume nebio, o movimento
gociado foi de
TAMBÉM
foi de US$ 600 miR$ 164 milhões.
lhões, um valor
“A indefinição é
SOBEM
32,6% menor que
absoluta. Depenos US$ 890 midendo do que
lhões registados na
ocorrer nos próxisegunda-feira. Segundo operado- mos dias, a bolsa tanto pode sures, o Banco Central (BC) interveio bir 10% quanto cair 10%. Não é
com mais força no mercado, ven- possível estabelecer parâmetros
dendo mais do que os habituais com base no que ocorreu hoje
US$ 50 milhões diários, para garan- (ontem)”, disse o diretor-executir a liquidez e impedir uma dispara- tivo do Banco de Investimentos
da ainda maior das cotações. Esti- Morgan Stanley, Márcio Romativas apontam que a autori- chwerger.
dade monetária vendeu cerca
O diretor de Asset Managede US$ 100 milhões. Na máxi- ment do Banco Inter American
ma do dia, o dólar bateu em R$ Express, Marcelo Allain, enten2,685.
de que os preços registrados onO presidente Fernando Hen- tem estão distorcidos, causados
rique Cardoso disse que o gover- pelo pânico e pela falta de liquino determinou de manhã a in- dez. (Colaboraram Gerusa
tervenção do BC para acalmar Marques e Nelson Breve/AE)

Moeda americana
fecha em R$ 2,66,
e o Ibovespa
tem baixa de 9,18%

O

P

Denio Hurtado/AE – 23/8/2001

reforçada e atividades suspensas, acompanhando
decisão das matrizes. O Banco Central informou
que passou o dia ‘monitorando’ o mercado e vai
aguardar os desdobramentos internacionais

NOVO RECORDE NO PAÍS
Cotação do câmbio comercial ontem (R$)
2,680
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Variação

+2,03%
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2ª-feira 9h30

9h45

10h

2,660

2,669
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15h15 15h30 15h45

Empresas no Brasil alteram rotina
Filiais americanas
reforçam segurança
e algumas suspendem
atividades
JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES
e VERA DANTAS

A

s empresas americanas
no Brasil reagiram
com a mesma estupefação de todo o mundo. As decisões acompanharam determinações das matrizes de liberar
funcionários, as comunicações
foram interrompidas com os
Estados Unidos, há grandes
dúvidas sobre quando os negócios serão retomados normalmente e há um grande ponto
de interrogação sobre o que
acontece em seguida, tanto
nos Estados Unidos quanto no
Brasil e no mundo.
O escritório da brasileira
Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD) em Nova York, que fica na 50th Avenue, foi totalmente evacuado, logo após os
atentados terroristaas. A empresa mantém nove funcionários no escritório nova-iorquino, sendo oito brasileiros. As
informações da Assessoria de
Imprensa da mineradora são
de que o escritório deve permanecer fechado até que o centro
comercial de Nova York volte
a funcionar.
A Procter & Gamble fechou
as portas de seu escritório apenas em Washington, por precaução, e reforçou seu sistema
mundial de segurança. Em
São Paulo, os 1.200 funcionários do escritório da multina-

cional localizada no Centro são foi a de ampliar as mediEmpresarial, na região de San- das internas de segurança do
to Amaro, trabalharam num pessoal. Alteração da rotina
clima de apreensão. A empre- de seus executivos, cancelasa manteve contato durante to- mento de viagens e alguns exedo o dia com sua sede em cutivos que estavam viajando
Ohio, mas considerava cedo por outros países da América
ainda para avaliar o impacto Latina, tiveram orientação de
do episódio nas operações do voltar para o Brasil. A Nedia a dia.
twork, segundo informa DelA American Express ce Rodrigues, diretor adminis(Amex) desocupou seu prédio trativo-financeiro, tem estoem Nova York no World Fi- ques suficientes para trabanancial Center próximo ao lo- lhar no período que o mercacal do atentatdo após a primei- do deverá ficar conturbado,
ra explosão. No Brasil, as ope- que ele avalia em 20 dias.
rações da Amex foram mantiA Enron do Brasil, empredas mas a empresa reforçou a sa americana do setor de enersegurança de togia, paralisou as
dos seus escritóatividades, serios, em São Pauguindo orientaICROSOFT
lo, no Rio de Jação da presidênneiro e em Ubercia do grupo de
MANTEVE
lândia (MG).
manter fechaA Credicard
das todas as uniSUAS
evacuou sua
dades no muncentral de atendo, como “mediOPERAÇÕES
dimento do
da emergenRio, no prédio
cial” e pretende
do Citibank onretomar as ativide funciona, e direcionou o dades hoje.
atendimento ao consumidor
Os clientes do Citibank não
para as centrais de São Pau- precisam se preocupar com o
lo e Salvador.
fechamento dos mercados fiUma das empresas-símbolo nanceiros. Esse foi o recado dado capitalismo americano, a do pela Assessoria da EmpreMicrosoft, não alterou sua roti- sa ao informar que a medida
na no Brasil. O expediente foi foi adotada com o objetivo de
normal e não houve nenhuma garantir e preservar a integriorientação para que os funcio- dade das cotas dos fundos dos
nários fossem dispensados.
clientes. A garantia foi dada
A Network Associates no ontem pela diretora de ComuBrasil, companhia que pro- nicação com a Imprensa do Ciduz soluções de segurança pa- tibank Brasil, Rosana Grant.
ra sistemas computadoriza- “Esse é um esquema de contindos, principalmente softwa- gência e os clientes podem fires antivírus, a primeira deci- car tranqüilos”, assegurou.

M

Em relação aos funcionários, a
diretora disse que a orientação
da matriz do banco, em Nova
York, é que cada unidade avalie o que é melhor fazer.
Cada supervisor de área
tem autonomia para reunir os
funcionários e decidir o que fazer. Se os funcionários não estiverem seguros para trabalhar,
têm a liberdade de ir para casa. Segundo ela, essa orientação vale para os 102 países onde o banco atua. “Depois da
embaixada e dos consulados,
sabemos que somos uma das
instituições representantes dos
Estados Unidos, isso está exposto em nossa fachada. Mesmo assim, tudo está sendo feito com bom senso,” reiterou.
A HP, considerada empresa de bastante visibilidade,
principalmente depois que adquiriu a Compaq, tomou medidas extras de segurança,
além de cancelar encontro do
vice-presidente da empresa
na Câmara Americana. Seu
maior temor é que os negócios
podem parar, informa Gilberto Galan, diretor de Assuntos.
A Compaq, que tem 700
funcionários no Brasil, recebeu comunicação pelo e-mail.
Uma mensagem de seu presidente, Michael Capellas,
orientava os funcionários a
trabalhar “normalmente”, segundo a gerente de Relações
Públicas, Ione Giamboni. A
empresa dispõe de estoque mínimo no Brasil para manter
suas operações. Na avaliação
da empresa, não há como medir as conseqüências nos negócios. (Colaborou AE)

Márcia Alves/AE

Armínio Fraga, presidente do BC: fim de férias nos EUA

Banco Central monitora mercado
financeiro e garante normalidade
SORAYA DE ALENCAR
e GUSTAVO FREIRE

BRASÍLIA – A apreensão
dos analistas em relação ao impacto que os atentados possam
ter na economia dos demais países forçou os diretores do Banco Central a passar o dia de ontem em conversas com o mercado financeiro. “Tivemos que ficar monitorando”, afirmou o diretor de Finanças Públicas e Regimes Especiais, Carlos Eduardo de Freitas. Único a se pronunciar sobre o episódio, enfatizou que fazer qualquer prognóstico seria precipitado. “Ninguém de bom senso e de responsabilidade pública pode falar
nada neste momento”, disse.
Durante cerimônia de posse
do ex-procurador do BC, José
Coelho Ferreira, no Superior
Tribunal Militar, à tarde, os diretores Ilan Goldfajn, de Política Econômica, que responde interinamente pela presidência
do banco, e Luiz Fernando Figueiredo, de Política Monetá-

ria, evitaram fazer comentários. A alegação de ambos é que
é preciso esperar para ter uma
avaliação do que poderá ocorrer no cenário internacional.
No fim da manhã, porém, ante
o temor de que as operações
não fossem liquidadas no sistema financeiro, o BC distribuiu
uma nota assegurando que o
funcionamento do mercado seria normal e que todas as transações seriam concluídas.
Dos Estados Unidos, o presidente da instituição, Armínio
Fraga, que está no final das férias de dez dias que tirou, ligou
para assegurar que está bem.
A previsão era que Fraga retornasse hoje ao Brasil. Mas, segundo informações da assessoria do BC, com o fechamento
dos aeroportos naquele país,
ele ainda não sabe se será possível voar de volta hoje. O diretor de Assuntos Internacionais, Daniel Gleizer, também
está fora. Ele aproveitou uma
reunião na Suíça para de lá
também sair de férias.

Para banqueiro,
liquidez está
comprometida

Vôos de carga
estão ameaçados
de suspensão

Ian Dubugras é presidente do
Bank of America no Brasil. Viu o
começo do noticiário pela TV e,
como todo mundo, pensou tratarse de um acidente. Logo, percebeu o tamanho do acontecimento
e das suas conseqüências, que ainda não avalia quais sejam.
Ouviu rapidamente algumas
orientações dos Estados Unidos,
soube da desocupação das dependências do banco no World Trade Center, soube da evacuação
da sede do banco na Avenida 57.
Conseguiu trocar poucas palavras por celular com alguns colegas instalados em hotéis, ouviu a
recomendação de dispensar seus
funcionários, decisão que já tinha tomado e depois ouviu o silêncio das comunicações com os
EUA e pregou o olho na TV.
O dia ainda não tinha chegado
ao meio-dia e já havia acontecido tudo isso. Muito para os seus
46 anos. Acompanhou o noticiário na TV. Conseguiu comentar
o dia de negócios. “Os mercados
sofrem, bolsa com queda de
9,18%, juros subiram 70 pontos,
câmbio parou em quase R$ 2,70.
Houve demanda por hedge, foi a
primeira reação das empresas.
Já tínhamos preocupação com o
crescimento econômico... Isso
não ajuda muito. Os negócios tendem a se retrair. O mercado americano parou, perde-se a referência, os negócios vão parando, a liquidez fica comprometida”. À
pergunta sobre o que espera, Dubugras foi lacônico: “Não sei.
Ninguém ainda parou para pensar. Parece que estamos vendo
um filme. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer de fato”.
(J.A.R)

Os vôos de carga procedentes dos Estados Unidos com
destino ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas, com chegada prevista para hoje podem ser suspensos por causa
do atentado terrorista de ontem.
Segundo informações da Assessoria da Superintendência
do aeroporto, quando há problemas com os vôos, a Infraero
comunica o cancelamento, informada pelas companhias aéreas, geralmente poucas horas
antes do horário previsto de
chegada do avião.
Até o fim de semana estão
programados para aterrissar
em Viracopos 11 vôos procedentes dos Estados Unidos,
sendo um deles da Varig, de
Nova York, com chegada prevista para a próxima sexta-feira. Hoje são esperados três
vôos: da Fedex, que vem de
Menphis, com chegada prevista às 14h20; da Polar, originário de Miami, aguardado para
as 15 horas e da Atlas Air, também de Miami, com previsão
de aterrizagem às 16 horas.
“Não recebemos, por enquanto, qualquer informação
de que estes vôos vão ser suspensos, nem se as cargas que
vieram dos Estados Unidos
passarão a ser revistados por
precaução”, informou a assessoria do aeroporto. Ontem a rotina de Viracopos não foi alterada. O único vôo procedente
de território americano, da Varig, chegou às 8 da manhã. Ele
havia decolado muitas horas
antes do atentado terrorista.
(V.D.)

Empresa está presente em 101 países e é um símbolo dos EUA

Aumenta a segurança do WTC-SP
A segurança no prédio do
World Trade Center em São
Paulo foi redobrada ontem, depois dos ataques às torres gêmeas do World Trade Center
(WTC) em Nova York. A empresa tem um edifício na Avenida
das Nações Unidas, na Zona Sul
de São Paulo. O prédio faz parte
de um complexo que abrange
também os edifícios do Hotel Meliá e do Shopping D&D.
O presidente do WTC no Brasil, Ozires Silva, divulgou uma
nota na qual “lamenta profundamente os acontecimentos nos Estados Unidos, expressando sua
solidariedade a todas as vítimas
dessas ações insensatas e deploráveis”.

Ele explicou que o “WTC-SP
e seus 330 congêneres em 101
países, são empreendimentos privados locais, integrantes de uma
associação internacional de
cunho apolítico, empenhada em
promover o comércio e incrementar a inserção das micro e pequenas empresas no mercado globalizado”.
Silva disse também que tinha
entrado em contato com o presidente da WTC Association, Guy
Tozzoli, que lhe afirmou: “Nosso
edifício não foi atingido em função das atividades que o WTC
desenvolve, mas como símbolo
da pujança dos EUA e cartãopostal da cidade de Nova York.”
(Janaína Simões/AE)
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Aglomeração de populares em frente de
televisores em lojas, bares e até nas ruas: o
centro paulistano ficou praticamente parado
ontem, com as pessoas atentas ao que acontecia

nos EUA. O comércio também parou. Para o
comércio exterior, teme-se também
conseqüências ruins, pois americanos são o
maior parceiro comercial do Brasil

Tragédia americana pára centro de São Paulo
J.J. Leister/AE

Até camelô sintoniza a
televisão na CNN
para tentar
vender antenas
MÁRCIA DE CHIARA

O

camelô Roberto Luiz
Cirillo nunca teve tanta audiência como ontem na sua barraquinha que
vende antenas de TV, montada na esquina da rua Barão
de Itapetininga com a Praça
Ramos de Azevedo, no centro
de São Paulo. Na frente da televisão 14 polegadas, um
aglomerado de pessoas assistia ao atentado terrorista nos
Estados Unidos, transmitido
pelo canal de informações
americano CNN que, por sua
vez, era retransmitido pelo canal brasileiro 21.
Poucos entendiam o que estava sendo dito, como o “homem sanduíche”, que carregava sobre o corpo cartazes anunciando compra de ouro. Mas
um companheiro de barraca
de Cirillo tratava de repetir no
microfone, normalmente usado para anunciar as ofertas, as
informações ditas pelo locutor
da emissora.
“É muita aglomeração e
pouca venda”, disse Cirillo,
que há seis meses está no local
vendendo antenas. Até segunda-feira, ele comercializava
cerca de 24 antenas por dia, cada uma custando R$ 10. Ontem, seu movimento de vendas
caiu pela metade, apesar de a
audiência ter sido maior do
que a dos programas musicais
sintonizados diariamente na
sua TV para atrair a clientela.
A cena de perplexidade se
repetia no grande magazine
Mappin/Extra, também da
Praça Ramos. No sexto andar
do edifício, onde estão expostas dezenas de televisores de
vários tamanhos, muitas pessoas não tiravam os olhos dos
monitores sintonizados na
CNN. “Foi a primeira vez que
sintonizamos na CNN”, contou uma vendedora da loja,
que não quis ser identificada,
e que não entendia pratica-

Paulistanos pararam em bar da Rua Boa Vista, no centro da cidade, para acompanhar pela televisão as notícias do atentado terrorista ao World Trade Center, nos EUA
mente nada do que estava sendo dito. “Comecei a fazer curso de inglês, mas ainda não dá
para acompanhar”, observou.
Normalmente, os aparelhos ficam ligados no Discovery Channel, disse ela, que
até às 16 horas de ontem não
tinha feito nenhuma venda.
“O acidente e a chuva de hoje
pioraram as coisas”, afirmou
a vendedora, relatando que
normalmente consegue faturar cerca de R$ 1.000 por dia.
“Não tem venda hoje. A
atenção de todo mundo está
voltada para os Estados Unidos”, disse o legendário empre-

sário do varejo,
vou o vendedor
Girsz Aronson,
de calçados da
NTEM
dono da G.A.
Luigi, da rua
Utilidades para
Conselheiro
NEGÓCIOS
o Lar. Ele conCrispiniano,
tou que ontem
Duart Pereira
CAÍRAM PELA
havia vendido
Menezes. Ele reapenas dois ferlatou que ontem
METADE
ros de passar
o movimento
roupas e um ascaiu pela metapirador de pó.
de e as vendas
Os quatro vendedores de uma foram “péssimas”. É que nordas suas duas lojas no centro malmente as pessoas vão às
faziam plantão, de braços cru- compras na hora do almoço.
zados, à espera de clientes.
Com o episódio, a maioria
Nem mesmo a proximida- que circulava nas ruas do cende do dia do pagamento im- tro parou na frente da TV.
pulsionou os negócios, obserEm menos de duas sema-

O

nas, os brasileiros pararam
duas vezes na frente da TV para assistir episódios que calaram a população pela crueldade. Primeiro foi o sequestro
do empresário Silvio Santos.
Ontem, foi o ataque terrorista
aos EUA.

Joelma – A assistente administrativa Neli Maqueda, que trabalha na subsidiária da agência de turismo americana Bacctravel e assitia a reprise do ataque terrorista na loja do Mappin, disse que o episódio fez
lembrar a tragédia do edifício
Joelma, no centro de São Pau-

lo, que pegou fogo na metade
dos anos 70. A lembrança lhe
veio à mente pelo fato de muitas pessoas terem pulado do
prédio em chamas. “Imagine o
desespero deles”, disse ela.
Neli contou que ontem praticamente não houve vendas de
passagens na agência. O movimento ficou por conta dos passageiros que tiveram vôos cancelados. “Eles querem saber
quando irão embarcar, mas
nós não temos condições de informar.” A funcionária contou
que a sua empresa não havia
conseguido se comunicar com
a matriz nos Estados Unidos.

Associated Press

Acontecimentos podem repercutir
negativamente na balança do País
335,648 milhões. O segmento
automobilístico vinha comemorando o avanço nesse mercado,
que nos últimos meses ultrapassou Argentina e México como
maior potencial comprador do
Brasil.
ROBERTO LIRA
As vendas de ferro fundido
consenso entre analistas bruto e ferro “sipegel”, bem cointernacionais que seria mo a de semimanufaturados
prematuro fazer previ- de ferro ou aço, que já estavam
sões sobre o impacto que os em queda, podem sofrer duplo
atentados terroristas nos Esta- impacto negativo, da crise que
dos Unidos causarão à econo- se avizinha e do asumido protemia mundial, mas a visão sobre cionismo local.
o futuro – que já era pessimista
Cautela no Brasil, as empre– se agravou. Para o Brasil, de- sas exportadoras e importadopendente de capital externo e ras preferiram ainda não fazer
sedento de elevar as exporta- especulações sobre negócios fuções, a crise é um grave fator de turos.
preocupação. Os Estados UniSadia e Perdigão considedos são o principal parceiro co- ram os EUA como um mercamercial brasileiro – 24,09% das do secundário, mas os países
exportações e 22,98% das im- do Oriente Médio, que podem
portações regisse envolver em
tradas pela Seum conflito
cex até julho tivemaior após os
MPRESAS
ram como destiatentado, são
no ou origem
apostas sérias
PREFEREM
aquele país.
das duas compaO principal
nhias.
NÃO FAZER
produto compraO setor petrodo pelos americaquímico também
ESPECULAÇÕES
nos são os aviões
mostrou apreenda Embraer, ressão ontem duranponsáveis por
te seu congresso
US$ 1,036 bilhão (FOB, preço no Rio de Janeiro, exatamente
sem frete) em vendas em sete pelo temor de uma alta generameses. Por esse motivo, os mo- lizada dos preços do petróleo,
tores, peças e turbinas para que impactam diretamente seu
aviação aparecem também no principal insumo, a nafta.
topo do ranking dos artigos imA Cemig foi atingida pelo
portados dos EUA, com US$ viés financeiro da crise e teve
617,467 milhões.
de adiar listagem de seus
O país é também é o maior ADR's de nível 2 em Nova
comprador de calçados brasilei- York, que estava marcada paros. Até julho, os americanos ra o dia 18. O próprio diretor- fiabsorveram o equivalente a nanceiro da companhia, CrisUS$ 680,830 milhões em com- tiano Corrêa de Barros, se viu
pras da indústria calçadista na- preso no olho do furacão e ficional. As vendas de óleos com- cou no aeroporto de Nova
bustíveis chegaram a US$ York, onde chegou ontempela
378,661 milhões e as de auto- manhã para iniciar os preparamóveis totalizaram US$ tivos do lançamento. (AE)

Morgan Stanley
ocupava a maior
aréa da torre 2

Teme-se que a crise abale
exportações, pois EUA
são o principal parceiro
comercial do Brasil

Porta-voz da empresa
não soube dizer se os
3,5 mil funcionários
conseguiram se salvar

É

E

O
Da Times Square, pessoas olham, incrédulas, a movimentação, como se assistissem a um filme de terror

20% das empresas faliram em atentado de 93
Outras 35% foram
à bancarrota
em apenas algumas
semanas depois
ANDRÉ SIQUEIRA

A

primeira grande tragédia no World Trade
Center, quando uma
bomba explodiu na garagem
de um dos prédios, em fevereiro de 1993, resultou na falência quase imediata de 20%
das centenas de companhias
localizadas na construção
atingida. Outras 35% foram à
bancarrota apenas algumas semanas depois, de acordo com
um estudo conduzido por um
professor da Universidade de
Minnesota, Bush Kugel, sobre
o destino das empresas instaladas no centro comercial.
A destruição de bancos de
dados e sistemas eletrônicos é
apontada como a principal

causa da quebradeira econô- grandes corporações.
mica que se seguiu à explosão
As instalações do World
da bomba. Ainda que as insta- Trade Center também esconlações das empresas tenham dem milhares de metros de fipermanecido intactas, os pré- bras ópticas, que interligam
dios permaneceram lacrados as corporações lá estabelecidurante semanas, impedindo das com subsidiárias, clientes
o acesso a essas informações e e fornecedores. Grandes gruinterrompendo
pos de telecomuas atividades da
nicações, como
maioria delas.
o
M C I
EGUNDO
O pesquisaWorldcom,
dor ainda acommantinham no
PESQUISAS,
panhou os negóprédio pontos
cios remanescende presença
90% NÃO
tes por mais seis
(POPs), que facianos, constatanlitavam o fluxo
SUBSISTIRIAM
do que 90% não
de dados. Se, no
subsistiram ao
primeiro atentalongo do período, essas instalado – em muitos casos, porque ções foram apenas interditanão se refizeram das perdas das, desta vez elas simplesde cadastros de clientes e for- mente deixaram de existir, e
necedores, entre outros da- possivelmente levarão considos, numa época em que a in- go boa parte das cerca de 480
formação e o capital humano empresas que conservavam
ganham são considerados vi- no próprio prédio suas valiotais para a sobrevivência das sas informações.

S

Morgan Stanley
Dean Witter ocupava a maior área no
World Trade Center. Ele
usava 12,5% da torre 2, seguido pela Port Authority
de Nova York e Nova Jersey, que se instalou em 9%
do espaço.
O Bank of America e o
Deutsche Bank ocupavam, cada um, 3,5% da
área do complexo.
O Oppenheimer Funds
estava em 2,7% do WTC e
o Credit Suisse, em 2,6%.
Aproximadamente 150
mil pessoas costumavam
passar pelo complexo por
dia.
As primeiras notícias divulgadas pela porta-voz
do Morgan Stanley, Judy
Hitchen, cujas unidades
de corretagem e administração de ativos encontravam-se no WTC, davam
conta de que a empresa
não sabia se os 3,5 mil funcionários da instituição
evacuaram o prédio a tempo.
O banco de investimento, que mantinha 50 andares no WTC, pôs um telefone de emergência à disposição dos familiares e
pessoas preocupadas com
os funcionários da empresa.
A nota interna do banco
de investimentos acrescenta que assessores financeiros devem assegurar aos
clientes que seus registros
de negócios estão a salvo.
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EUA SOB ATAQUE

Com o espaço aéreo americano interditado,
aviões que já tinham decolado do Brasil
rumo ao país tiveram de mudar a rota, com
passageiros atônitos. “Dei a única

informação de que dispunha: havia um
atentado terrorista em larga escala nos
Estados Unidos”, disse o comandante da
TAM Luiz Francisco Postigo

Aviões voltam, com passageiros assustados
Fotos L. C. Leite/AE

Incrédulos e nervosos,
viajantes desembarcavam
pedindo notícias sobre
situação e parentes
ANA CAROLINA SACOMAN

P

ouco mais de dez horas
depois de se despedir
da filha Marcela, de 22
anos, no Aeroporto JFK, em
Nova York, a dona de casa carioca Denise Serpa, de 53
anos, não queria acreditar
nas informações que recebia
pelo celular, ao desembarcar
em São Paulo. A preocupação se agravou quando soube
que os Estados Unidos sofriam o maior atentado terrorista da história, com ataques
ao World Trade Center, em
Manhattan, e a prédios oficiais de Washington.
“Meu genro trabalha no comércio lá perto e não tenho
idéia do que aconteceu”, afirmou. Outra filha, Veridiana,
de 25 anos, saiu anteontem
do Rio para visitar a irmã,
que vive há dois anos no bairro de Queens, e deveria chegar a Nova York na manhã
de ontem. “Não sei nem se
elas conseguiram se encontrar. Estou tentando ligar para lá, mas os telefones estão
todos mudos. Imagino o desespero delas.”
A cada desembarque no Aeroporto Internacional de São
Paulo, em Guarulhos, os passageiros desciam ansiosos Denise Serpa estava preocupada com a filha que mora em Nova York e a outra, que viajara para lá: “Estou tentando ligar para lá, mas os telefones estão todos mudos”
por notícias. Um grupo de ingleses, em viagem de turismo ela temia que o marido tivesao Rio, espantou-se com o se problemas no vôo de volta
atentado. “Soubemos do a São Paulo. “Fiquei muito
World Trade Center, mas o agradecida com o tato do coPentágono? Não acredito”, mandante, que soube dar a
espantou-se a diretora de ga- notícia sem alarmar os passaleria de arte Jocelyn Gryson. geiros”, ponderou Diva.
Só em Cumbica, 14 foram vôos que sairiam ontem à noiEla era a única do grupo
te, de São Paulo e do Rio, paEra a primeira vez que o casuspensos; empresas
que tinha embarcado em No- sal visitava a filha, o genro e
ra Miami, Los Angeles e Noesperam autorização dos va York. Até um vôo das 13
va York, na noite de anteon- os dois netos, que moram há
tem. Os amigos partiram de seis meses em Miami. “FalaEUA para retomar rotas horas de ontem, com destino
Boston, também nos Estados vam de avião suicida, exploà cidade do México, foi susUnidos. “Saí de lá 12 horas sões, o Pentágono desabans empresas aéreas na- penso por causa do congestioantes desse absurdo; é uma do... É tudo verdade?”, percionais e estrangeiras namento aéreo da capital merealidade muito confusa”, dis- guntava, incrédula. Passado
cancelaram ontem 27 xicana. O Canadá também
se Jocelyn. “Tenho pena das o susto, Diva e o marido quevôos de passageiros e de car- serviu como local de pouso alpessoas que estavam nos rem remarcar a ida à Flórida
ga que deixariam o Brasil pa- ternativo.
aviões seqüestrados e não ti- o mais rapidamente possível.
ra os Estados Unidos, inforUm dos vôos cancelados
nham nada com isso.”
“Se pudesse, voltaria já para Philip Hoover: ‘Estou nervoso por não conseguir falar com ninguém’ mou o Departamento de da TAM tinha decolagem preOs 57 passageiros do vôo ver meus netos.”
Aviação Civil (DAC), em no- vista para 22h23, de Guaru8094, da Tam, que seguia pata divulgada no início da noi- lhos para Miami. A United
ra Miami, alternaram perple- Preocupação – No Rio, sete
te. As empresas aguardam au- Airlines teve ontem à noite
xidade e angústia no retorno aviões pousaram ontem no
torização das autoridades quatro vôos suspensos com
ao Brasil. Eles decolaram de Galeão vindos de Nova York,
norte-americanas para voltar destinos a Miami, Nova York
São Paulo às 10h23 e deve- Atlanta, Miami e Los Angea operar as rotas. Compa- e Chicago.
riam chegar oito horas depois les. O clima entre os passageinhias americanas tinham 15
O atentado também prejuà Flórida. Não saíram nem ros era um misto de surpresa
vôos, a Varig, 5, a TAM, 3, e dicou passageiros que vimesmo do Estado. Depois de e preocupação. “Tenho amiTransbrasil, Japan Airlines, nham do exterior para o Bra40 minutos, quando sobrevoa- gos nos Estados Unidos”, disFedex e Atlas, um vôo cada.
sil. Um avião da Varig decovam São José do Rio Preto, se o flautista Renato AxeelO Aeroporto Internacional lou pela manhã de Nagóia,
no interior, o comandante rud, de 55 anos, da Orquestra
de São Paulo (Cumbica), em no Japão, com escala em Los
Luiz Francisco Postigo avi- Sinfônica Brasileira (OSB),
Guarulhos, teve 14 vôos can- Angeles e destino previsto pasou que deveriam retornar.
celados, segundo a Empresa ra Rio de Janeiro e São Pauque chegou no vôo 973, da
“Dei a única informação American Airlines, com duas
Brasileira de Infra-Estrutura lo. Com o cancelamento do
de que dispunha no momen- horas de atraso, às 11h45.
Aeroportuária (Infraero). vôo após a decolagem, o
to: havia um atentado terro- Axeelrud estava acompanhaUm avião da TAM chegou a avião retornou a Nagóia.
rista em larga escala nos Esta- do de 20 músicos da OSB,
decolar, às 10h23, mas foi
Em nota oficial, a Contidos Unidos”,
que tocaram na Jocelyn Grayson: ‘Tenho pena das pessoas que estavam nos aviões’ obrigado a retornar a Guaru- nental Airlines informou que
disse Postigo.
lhos. Os outros
suspendeu tosexta-feira no
“Todos ficaram
13 vôos tinham
dos os seus vôos
Central Park,
ÚSICOS
calmos e voltahorários marcaaté a manhã de
em Nova York,
ARA HOJE,
mos sem probledos para a noihoje.
em comemoraSÓ FICARAM
mas.” O piloto
te, entre 22h10
A Varig inforção à IndepenTUDO
ficou chocado
e 23h45.
mou que, nos cadência do BraSABENDO NA
com as ações.
No Aeroporsos de necessidasil.
ESTÁ SEM
“Estou perpleto Internaciode, passageiros
“Não consigo
CHEGADA
xo. O ser humanal do Rio de Jaseriam abrigaacreditar. AgoDEFINIÇÃO
no precisa reaneiro (Galeão),
dos em hotéis.
ra é guerra convaliar esse ódio
foram cancelaPara os pedidos
tra quem fez isno mundo”, afirmou.
dos os vôos de
de informações,
so; eu me envergonho de percinco companhias aéreas a United Airlines colocou à
tencer à humanidade”, disse
Na mira – O empresário ame- o músico. “Ontem mesmo,
com destino aos Estados Uni- d i s p o s i ç ã o o t e l e f o n e
dos, previstos para ontem à 0800-903600.
ricano Phillip Hoover, de 35 quando deixei Nova York, punoite.
anos, estava nervoso ao des- de admirar a silhueta das TorEntre as empresas com Segurança – O DAC determicer do vôo cancelado. Mora- res Gêmeas do World Trade
vôos do Brasil para os Esta- nou que a Infraero e as empredor de Miami, ele tem uma ir- Center.” Os passageiros só fodos Unidos, além da TAM e sas aéreas adotem medidas
mã trabalhando no consula- ram informados do atentado
do israelense, na mesma cida- quando desembarcavam no Postigo: “Dei a única informação de que dispunha no momento” da Varig, estão American Air- adicionais de segurança conlines, United Airlines, Delta e tra atos terroristas. Isso inde, e outro irmão que é analis- Rio.
Continental Airlines. As prin- clui a intensificação do patruUm grupo de 80 americata da Microsoft no Texas.
cipais cidades norte-america- lhamento do pátio e da fiscali“Eles podem ser alvos em po- nos evangélicos, que cheganas para onde se destinam os zação das credenciais para estencial. Estou muito nervoso, ram ontem ao Brasil para parvôos com transporte de passa- sa área e para os pontos de
não consegui falar com nin- ticipar de um retiro espiritual
geiros são Nova York, Mia- acesso e a ativação, por parte
guém e não tenho informa- em Volta Redonda, no Rio,
mi, Dallas, Houston, Wa- da Infraero, do centro de opeção”, disse. “Se foi um atenta- rezaram pelas vítimas e pelos
shington, Chicago e Los An- rações de emergência dos aedo anti-semita, minha irmã terroristas no saguão de degeles.
pode correr grandes riscos; se sembarque do aeroporto.
roportos.
Um avião da TAM, que defoi um atentado contra o im- “Oramos também pelas pesAs empresas deverão aucolou às 10h15 na rota Brasí- mentar o controle de seguranperialismo americano, meu ir- soas que fizeram isso, mas é
lia-Manaus-Miami, teve de ça, por meio da inspeção das
mão, na Microsoft, é que está claro que nos machucou muipousar em Manaus e cance- pessoas e das equipes de servito”, contou o engenheiro Ricom problemas.”
lar a etapa final do vôo. Um ço que entrem nos aviões. EsPassageira do mesmo vôo, ch White, da Carolina do
avião da Varig, que havia saí- se rigor deve abranger provia dona de casa Diva Pedrosa, Norte. “O Deus deles (dos terdo anteontem à noite com sões, suprimento de aviação e
de 71 anos, teve de esconder roristas) não é o Deus que eu
destino a Los Angeles, teve o serviço de comissários de
do marido, Alberto, de 73, conheço. O meu Deus é
de mudar a rota para Tijua- bordo. (Lúcia Martins, Muboa parte das informações de- bom.” (Colaboraram Lúcia
na, no México.
sencontradas que recebia. Co- Martins, Murilo Fiuza de
rilo Fiuza de Melo, Rodrigo
A Varig cancelou quatro Morais e Carlos Araújo)
mo ele é cardíaco e diabético, Melo e Rodrigo Morais)
Diva Pedrosa: ‘Fiquei muito agradecida com o tato do comandante’

Brasil cancela 27 vôos para
cidades norte-americanas
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EUA SOB ATAQUE

O cenário de guerra em que se transformou
ontem Nova York mudou a paisagem de São
Paulo. O Consulado-Geral dos EUA, nos
Jardins, suspendeu o expediente e reforçou

a segurança, para prevenir ataques de
carros-bomba. Escolas, entidades e clubes
ligados à comunidade judaica, como a
Hebraica, também fecharam as portas

Embaixada recomenda precauções no Brasil
Tasso Marcelo/AE

Como em tempos de
guerra, o conselho
é evitar rotina e repetir
os trajetos de viagens

lícia também interrompeu o tráfego na via, entre as Ruas Lorena e Oscar Freire, onde foram
instaladas barricadas de concreto para evitar a possibilidade de
ataques com carro-bomba.

C

omo em época de guerra, a Embaixada dos Es- Varredura – Durante todo o
tados Unidos em Brasí- dia, policiais militares cuidalia recomendou que os norte- ram da segurança externa. Na
americanos residentes no País parte interna do edifício, a vigimudem horários e trajetos de lância foi feita por homens da
viagens, evitem exposição des- Polícia Federal e funcionários
necessária e suspeitem de cor- do consulado. Por volta das 14
respondências enviadas por des- horas, fuzileiros da Marinha
conhecidos. As sugestões foram norte-americana foram acionafeitas logo após os ataques terro- dos para procurar bombas, mas
ristas que atingiram o World não encontraram nenhum desTrade Center e o Pentágono.
ses artefatos. A consulesa CarO “alto nível de alerta” dado men Martinez preferiu não dar
pela embaixada sugere que as declarações sobre o atentado.
pessoas com passagens compraO fechamento do trecho da
das para o exterior consultem Padre João Manoel foi determios avisos emitidos pelo Departa- nado pela delegada-titular do
mento de Estado dos Estados 78.º DP, Nair Silva de Castro
Unidos e boletins consulares. Andrade. “Estamos preocupaPor meio de um endereço na In- dos com essa região, que é tenternet, os norte-americanos po- sa”, disse a delegada. “Além do
dem receber orientações (ht- consulado, há muitos judeus
tp://travel/state.gov).
nessa área.” Os policiais paulisDesde às 12 horas, o governo tanos temiam manifestações da
norte-americano havia ordena- comunidade palestina e, consedo o fechamento dos prédios da qüentemente, um confronto
embaixada em Brasília e dos com os judeus que moram naconsulados em São Paulo, Rio e quela área.
Recife. Todos os serviços realiO estudante Daniel Baiardi,
zados pelos órgãos, como vis- de 25 anos, levou um cartaz patos, foram suspensos por tempo ra a frente do consulado pedinindeterminado.
do que os EstaNa nota divulgados Unidos não
da à imprensa, a
revidem o ataORAM
embaixada inforque sofrido.
mou que as repreNo Rio, mediFECHADOS
sentações serão
das de segurança
reabertas “assim
foram adotadas
EMBAIXADA E
que a situação
nos consulados
permitir”.
dos Estados UniCONSULADOS
O prédio da
dos e de Israel.
embaixada, em
Agentes do EsBrasília, foi cerquadrão Anticado por jornalistas e homens Bombas vasculharam os préda Polícia Militar, do Batalhão dios em busca de explosivos. Pode Operações Especiais (Bope) liciais militares e federais cercae da Polícia Federal. Seis carros ram os edifícios, mas não foe quatro motocicletas foram en- ram registrados incidentes.
viados ao local. Policiais do BaNa representação norte-ametalhão Rio Branco, corporação ricana, no centro, dezenas de
responsável pela segurança do pessoas que esperavam para recorpo diplomático que atua na tirar vistos tiveram de deixar o
capital, deslocaram-se para a prédio. “Os funcionários só quecasa do encarregado de Negó- riam saber de ver as notícias pecios Internacionais da embaixa- la televisão”, disse Isabel Rodrida, Cristobal Orozco. O funcio- gues, que viera de Minas Gerais
nário responde interinamente para pegar seu visto.
pelo órgão, porque Donna HriA segurança também foi renak, nomeada embaixadora pe- forçada no Hotel Marriot, perlo presidente George W. Bush, tencente a um grupo norte-ameainda não assumiu o posto.
ricano e localizado em CopacaEm São Paulo, o prédio do bana. No estabelecimento, os
Consulado-Geral dos Estados americanos eram maioria onUnidos, na Rua Padre João Ma- tem. (Mariana Pereira, Leonoel, foi esvaziado depois da de- nêncio Nossa, Rogério Panterminação do governo norte- da, Roberta Pennafort e Muriamericano. Por precaução, a po- lo Fiuza de Melo)

Esquadrão Anti-Bombas do Rio faz rastreamento no consulado norte-americano; prédio foi fechado às 11h30, por medida de segurança
Epitácio Pessoa/AE

F

Entidades judaicas de São Paulo
são orientadas a fechar as portas
Federação Israelita
do Estado repassou
determinação como
‘medida preventiva’
Em São
Paulo,
bandeira
dos EUA
ficou
hasteada a
meio-pau;
rua do
consulado
só deve ser
liberada
para o
trânsito hoje

HERTON ESCOBAR

T

PAULO DE TARSO LYRA

País por causa dos atentados
terroristas ocorridos nos Estados Unidos. O órgão alegou razões de segurança.
Só em São Paulo, porém,
o delegado Gilberto Tadeu
Cesar, da superintendência
local da PF, divulgou que
cem homens foram destacados para a segurança do Aeroportos Internacional de
São Paulo, em Guarulhos,
do de Congonhas, na zona
sul da capital, e do consulado americano, nos Jardins,
zona sul da cidade. Em Campinas, a segurança do Aeroporto de Viracopos também
foi reforçada pelos agentes
federais. (Marcelo Godoy)

Câmara Americana esvazia prédio
e aconselha prudência a empresas
A Câmara Americana de Comércio esvaziou o edifício em
que funciona, na zona sul de
São Paulo, e encerrou o expediente dos 200 funcionários ontem, por volta do meio-dia, por
questões de segurança e falta
de comunicação. A entidade,
que não tem ligação direta com
o governo americano, tem 20%
de empresas americanas associadas. Carros da Polícia Militar fizeram ronda ao prédio durante todo o dia.
“Seria impossível manter as
atividades normais. Decidiremos à noite (de ontem) se volta-

remos ao trabalho amanhã (hoje)”, afirmou o diretor de Comunicação, Mauro Malin. Ele
recomendou às empresas americanas que tenham prudência e
fiquem alertas, apesar de não
acreditar em atentados no País.
A sede do Citibank, na Avenida Paulista, também reforçou a
segurança, colocando grades
na entrada do prédio. Mas o
atendimento aos clientes foi
normal. “Deixamos os funcionários do setor administrativo
à vontade para ir embora”, disse a assessora de imprensa, Rosana Grant. (Z.H.)

odas as organizações judaicas de São Paulo e de
outros Estados foram
orientadas a fechar as portas
ontem e não devem funcionar
hoje como “medida preventiva”, após os ataques terroristas
ocorridos nos Estados Unidos.
“Estamos agindo preventivamente diante da hipótese de
que movimentos palestinos estejam envolvidos nos atentados”,
disse o presidente da Federação Israelita do Estado de São
Paulo (Fisesp), Natan Berger. “Tragédia” – O presidente do
“É uma determinação nacio- rabinato da Congregação Israenal. Não sabelita Paulista
mos o risco de es(CIP), rabino
ses ataques se esHenry Sobel,
INCO
tenderem para
classificou o ataoutros países.”
que aos EUA coESCOLAS
A Fisesp emimo “uma tragétiu comunicado,
dia mundial, de
CANCELARAM
no início da tarconseqüências
de de ontem, deimprevisíveis”.
AS AULAS
terminando que
“Sempre disse e
as 54 entidades firepito que a
liadas interrommaior ameça à
pessem as atividades. As aulas paz mundial é o fundamentalisdo período foram canceladas mo religioso”, disse Sobel. “A
nas cinco escolas judaicas da ca- religião nas mãos de um fanátipital paulista. O clube A Hebrai- co é como dinamite nas mãos
ca também fechou e as sinago- de uma criança.”
gas não abrirão hoje. “É uma
Para ele, o clima de tensão
atitude de ordem preventiva. não deve se dissipar tão cedo.
Não houve nenhuma ameaça “Fechamos as entidades em resconcreta até agora”, enfatizou peito às vítimas, mas sabemos
Berger. Ele deve se reunir hoje que não existe solução permaà tarde com o secretário de Se- nente para o problema. O tergurança Pública de São Paulo, ror continua amanhã”, afirMarco Vinício Petrelluzzi, para mou o rabino. “Felizmente, o resolicitar reforço no policiamen- lacionamento das comunidato ao redor das organizações ju- des judaica e muçulmana no
daicas.
Brasil são mais que cordiais.
O consulado de Israel em Não vamos permitir que o terSão Paulo, na Avenida Briga- ror do Oriente Médio seja imdeiro Faria Lima, foi fechado portado para o Brasil.”

C

PF reforça efetivo em aeroportos Israel retira pessoal da embaixada
estar entendendo que o terrorise missões diplomáticas dos EUA
mo é perigoso e não ocorre apeA Polícia Federal (PF) reforçou a segurança nos aeroportos internacionais, nos
três consulados que os Estados Unidos mantêm no Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro
e Recife) e na embaixada norte-americana, em Brasília. A
ordem foi dada pela direção
do órgão às superintendências de todo o País.
Nos aeroportos, os agentes
foram orientados a dobrar o
número de revistas em pessoas
e em aeronaves que chegavam
do exterior ou fariam vôos internacionais. A direção da PF
em Brasília não informou
quantos homens foram mobilizados extraordinariamente no

ontem de manhã, a exemplo de
todas as representações diplomáticas israelenses ao redor do
mundo. “O mundo está todo
em alerta”, disse o presidente
da Confederação Israelita do
Brasil, Jack Terpins. “Instalouse um clima de terror, justamente o objetivo dos terroristas.”
Terpins lembrou-se do tempo em que foi presidente da Hebraica, durante a Guerra do
Golfo, quando recebeu diversas
ameaças por telefone. “O Brasil
não entrou na guerra, mas a Hebraica entrou.” Para ele, o atentado deverá dificultar ainda
mais as negociações no Oriente
Médio. “Não vejo condições de
discutir a paz numa situação como essa.”

BRASÍLIA – Uma ordem
vinda diretamente do governo
de Israel levou cerca de 20 servidores a deixar a embaixada israelense em Brasília por volta
do meio-dia. Imediatamente, a
Polícia Militar mandou que fossem retirados todos os carros e
isolou o estacionamento. Outros servidores ficaram no prédio. De acordo com o conselhereiro Daniel Zohar Zonshine, o
embaixador Daniel Gazit não
estava na embaixada e está em
local seguro.
Não houve pronunciamento
oficial de Gazit. Para Zonshine,
todos estão chocados e as imagens transmitidas pela TV falavam por si só. “O mundo deve

nas em regiões isoladas, como o
Oriente Médio e a Irlanda.”

Palestino – O embaixador da
Autoridade Palestina no Brasil,
Musa Amer Odeh, disse que
seu país é contra tais ataques e
condenou qualquer tentativa
de atribuir aos palestinos a autoria do atentado. “Pedimos muito cuidado ao se divulgarem as
informações, pois os americanos ainda estão investigando o
que ocorreu.” Ele afirmou que
não teme retaliações dos EUA,
pois tem certeza de que não existe envolvimento de palestinos.
“Nós não agiríamos dessa maneira nem mesmo contra Israel,
que é nosso inimigo.”

No Brasil, judeus e árabes condenam atentados
O Movimento Shalom Salam Paz (SSP), formado por
judeus, árabes e brasileiros de
São Paulo, repudiou publicamente ontem os ataques terroristas nos Estados Unidos.
Há um ano o grupo começou
a atuar, preocupado com a situação no Oriente Médio. Comerciantes árabes e judeus,
que se concentram no centro
do Rio, também condenaram
os atentados.
“É uma tragédia que coloca em evidência que todos estão vulneráveis, não importa
onde”, disse o integrante do

SSP Sérgio Storch, de 51 anos.
Ele não acredita que os terroristas sejam palestinos. “Eles não
têm capacidade de organização nem recursos para isso.”
O grupo divulgou um documento em que diz que o atentado distanciará ainda mais a humanidade dos propósitos de
paz. Lembra, também, que
uma possível retaliação provocará novos atos terroristas. Para outro membro do movimento, Moisés Storch, de 48 anos, irmão de Sérgio, a tragédia parte
de uma escalada do terrorismo
mundial. “É um dos sintomas

claros da falta de diálogo.”

Saara – “Nós somos contra esse tipo de ação. Isso não resolve
nada”, afirmou Ênio Carlos Bittencourt , presidente da Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega (Saara), popular região de comércio
do Rio que tem um grande número de imigrantes e descendentes de árabes e judeus convivendo em perfeita harmonia.
Há 54 anos no Brasil, o libanês Joseph Ghanem, de 77
anos, considera tudo o que
aconteceu fruto “de uma histó-

ria fabricada pelos próprios
americanos”. Ele teme pelas
conseqüências que o episódio
pode trazer para o mundo e
prevê o fim de um ciclo na história da humanidade.
O judeu Henrique Nigri,
de 70 anos, compara a tragédia nos EUA ao Holocausto.
“Não é aceitável algo assim.
Muita gente inocente morreu”, salientou. Ele preferiu
não fazer comentários sobre
os prováveis autores dos atentados nos Estados Unidos.
(Adriana Ferreira e Zuleika
Haddad)
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EUA SOB ATAQUE

Quem tentou obter informações de
parentes e amigos que moram nos
Estados Unidos viveu horas de
angústia. O excesso de ligações

deixou o país virtualmente ilhado.
Operadoras de telefonia criaram
serviços especiais para brasileiros
em busca de notícias

Brasileiros podem fazer ligação gratuita
Embratel e Intelig criam
serviços temporários;
sistema acaba ficando
congestionado
FABIO DIAMANTE
e RENATO CRUZ
Especial para o Estado

O

de máxima de 80%, quando as
centrais entram em processo
de saturação. A empresa pede
que os usuários não façam tentativas seguidas de ligação,
aguardando alguns minutos.
A Embratel – que na manhã
de ontem conseguiu completar
apenas 15% das ligações – também disponibilizou o número
0800-703-21-11 para que os
brasileiros se comuniquem
com amigos e parentes nos Estados Unidos. Durante quase
toda a tarde de ontem, o 0800
dava sinal de ocupado. Em outros momentos, uma gravação
informava que a chamada não
seria completada. Por esse número, a Embratel informa o número de pessoas físicas e jurídicas nos Estados Unidos, agenda chamadas e oferece intérpretes, além de permitir a gravação de recados para quem está
sendo procurado.

atentado terrorista aos
Estados Unidos deixou
o país praticamente isolado. A comunicação ficou difícil pelo congestionamento do
sistema telefônico norte-americano. Por causa do aumento
do número de ligações, as concessionárias criaram serviços
especiais para os brasileiros em
busca de notícias de parentes e
amigos. A Intelig começou a
oferecer, desde as 19 horas de
ontem, um serviço 0800 gratuito para chamadas para os Estados Unidos.
Pelo número 0800-888-0400, a Intelig permite três minu- Itamaraty – O Ministério das
tos gratuitos de conversação. O Relações Exteriores pôs onserviço ficará disponível até tem em funcionamento um
sexta-feira. Onserviço de atentem, o volume de
dimento telefôniligações para os
co, que funcionaNDICE DE
Estados Unidos
rá 24 horas, papela Intelig foi
ra atender as
LIGAÇÕES
15 vezes maior
pessoas interesdo que o normal.
sadas em obter
EFETIVADAS
Durante todo
informações soo dia de ontem,
bre eventuais víFOI BAIXO
foi difícil completimas brasileiras
tar ligações para
nos atentados.
os EUA. O conO número da
gestionamento dos circuitos in- central de atendimento do Itaternacionais e da rede norte- maraty é (00xx61) 411-6456.
americana foram responsáveis
pelo baixo índice de ligações Correios – Os Correios suspenefetivadas, que ficou em 27% deram ontem todas as postadiante dos habituais 60%, se- gens para os países da América
gundo informou a Intelig. A do Norte, América Central e
empresa adotou ainda um es- Ásia – locais para onde as requema de emergência, encami- messas dependem de escala
nhando o tráfego de ligações nos aeroportos dos Estados
para os Estados Unidos por Unidos. Os atentados levaram
meio de rotas alternativas, co- as autoridades a fecharem tomo Europa e Japão.
dos os aeroportos norte-ameriA Intelig garantiu ainda que canos. Os serviços de telegraassumiu um “risco técnico con- ma e fax para os EUA operam
trolado”, permitindo que as normalmente. Até que a situacentrais operem a 77% de sua ção seja normalizada, as carcapacidade de processamento gas permanecerão retidas em
– índice próximo da capacida- São Paulo e no Rio.

Dênio Hurtado/AE

Apreensivos, pais chegaram mais cedo para buscar seus filhos na Escola Americana, em Brasília
Delfim Vieira/AE

Í

Polícia Militar amplia segurança na frente da Escola Americana, no Rio: aulas suspensas

TELEFONES
ITAMARATY

(61) 411-6456

A tristeza na saída da Graded School
Escola no Morumbi
manteve as aulas;
atentados deixaram
todos chocados
RENATA CAFARDO

CONSULADO

00xx1917-777-7777
EMBRATEL

0800-703-2111
INTELIG

0800-888-0400
Funcionário consegue falar
com colegas em Wall Street
Após atentado, diretor
conversou com amigo
que trabalha a 500 m
dos prédios atingidos

F

uncionários da Companhia Cacique de Café Solúvel estiveram entre os
poucos afortunados que conseguiram conversar com pessoas
na área do World Trade Center logo após o atentado. Segundo o diretor Comercial, Haroldo Bonfá, os agentes da empresa nos Estados Unidos trabalham em Wall Street, a cerca
de 500 metros das Torres Gêmeas, os prédios atingidos pelos dois aviões.
Bonfá conta que, ao saber do
atentado, ficou apreensivo e
tentou obter notícias das pessoas ligadas à Cacique em Nova York. “Cerca de uma hora

depois consegui falar no celular
de um dos colegas, que ficou
preso no tráfego. Ele contou
que viu uma nuvem branca vindo na direção do carro.”
Bonfá afirmou que as transmissões telefônicas na área de
Manhattan ficaram comprometidas porque a maioria das antenas de transmissão estava no
WTC. Mesmo assim, a matriz
brasileira conseguiu contato
com o escritório em Wall Street
e obteve a notícia de que todos
estavam bem. Segundo o diretor, duas funcionárias chegaram a passar pelo World Trade
Center por volta de 8 horas.
Bonfá acrescentou que à noite as rádios de Nova York pediam que as pessoas não usassem os celulares. O objetivo era
liberar as linhas para as autoridades locais. (Valéria Zukeran)

A

s aulas foram normais
ontem em um dos
maiores colégio norteamericanos no Brasil, a Graded School. Apesar disso,
pais de alunos se mostraram
chocados e amedrontados
com os atentados nos Estados Unidos. A escola atende à
maioria dos filhos de estrangeiros que moram no País ou
de empresários brasileiros
que optam pela educação norte-americana.
“Estou apavorada”, disse
Cristiana Hickey, que tem
dois filhos na escola e é casada com um empresário ameri-

cano. Segundo ela, a Graded nos disse nada”, contou a
não pediu aos pais que buscas- aluna do 1.º ano do ensino
sem as crianças mais cedo nem médio da Graded Gabriela
os avisou de interrupção das au- Carvalho. “Só sabíamos o
las. “Felizmente, meu marido, que os colegas viam na Inque é americano e viaja muito, ternet.”
estava no Brasil”, disse outra
A diretoria não quis se promãe de aluno da escola, Simo- nunciar e apenas informou
ne Shivoletto.
que as aulas
A americana
ontem termiGege Johnson,
naram às 15
LUNOS
que buscava quahoras, como
tro crianças na
de costume.
NÃO FORAM
escola, também
Além disso, peestava em chodiu que a reAVISADOS
que. “Estou muiportagem não
to triste e preocufosse ao coléDE NADA
pada”, disse. Segio – que ocugundo ela, sua fapa mais de um
mília mora na
quarteirão no
Costa Oeste dos Estados Uni- bairro do Morumbi – nem se
dos e também estava apavora- aproximasse dos alunos nas
da com os incidentes no outro imediações do prédio. Seguextremo do país.
ranças da Graded exigiram
que os fotógrafos se afastasSó Internet – “A escola não sem da escola.

A

Colégios param em Brasília e no Rio
No DF, pais preferem
buscar seus filhos
mais cedo, mas hoje
dia deve ser normal
MARIÂNGELA GALLUCCI

O

s milhares de quilômetros que separam Estados Unidos e Brasil
não foram suficientes para
tranqüilizar pais de crianças
e adolescentes de várias nacionalidades que estudam nas
duas principais escolas americanas de Brasília. Alarmados, eles foram buscar seus filhos na Escola Americana e
na Escola das Nações bem antes do horário habitual de encerramento das aulas, 15 horas. Por volta do meio-dia,
era grande o movimento de
carros na porta de entrada
dos dois colégios.

Apesar da orientação da embaixada dos EUA de manter a
rotina nas escolas, alunos e professores concluíram que não havia clima para continuar. “Os
professores não estão dando aula e é mais seguro em casa”, disse Cíntia Arnez, que tem dois filhos na Escola Americana. “É a
primeira vez que venho pegálos antes do fim das aulas por
causa de um atentado.”
Cristina Coelho disse que resolveu buscar seus dois filhos
na Escola Americana antes do
horário porque ficou receosa de
que estivessem assustados. “A
professora mostrou na TV as
imagens”, contou o mais novo,
André Coelho, de 12 anos.
Do lado de fora, o esquema
de segurança foi reforçado e policiais militares fecharam a rua
com cones de plástico. Um funcionário tentava impedir os alunos de conversar com jornalis-

tas. “Go home!”, gritava em
inglês. Na Escola das Nações,
uma das funcionárias contou
que policiais militares reforçaram a segurança. Os dois colégios informaram que as aulas
de hoje estão mantidas.

Rio – Na Escola Americana
do Rio, porém, as aulas foram suspensas ontem e hoje.
O diretor, Ted Sharp, disse
que os professores deram a
notícia nas salas de aula.
Um camburão da PM reforçou a segurança na porta da
escola, onde os carros que
iam buscar crianças acabaram tumultuando o trânsito.
Uma mulher, que não se identificou, ao lado dos dois netos
que estudam lá, resumiu a
sensação causada pelos atos
terroristas: “Está todo mundo inquieto.” (Colaborou
Murilo Fiuza de Melo)
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Ministério das Relações Exteriores do Brasil
espera ter informações entre hoje e amanhã
sobre possibilidade de haver brasileiros
entre as vítimas e monta esquema especial

para atender quem quiser obter
informações, pois são cerca de 800 mil
cidadãos do Brasil vivendo nos Estados
Unidos, dos quais 300 mil em Nova York

Itamaraty aguarda informações sobre vítimas
Reuters

Nas ruas, medo de guerra
e de mais crise econômica

Ministério monta rede
para facilitar contato
entre brasileiros e
parentes nos EUA

“Tomara que não
aconteça de novo”, diz
aposentado italiano que
viveu a 2.ª Guerra

DENISE CHRISPIM MARIN

B

RASÍLIA – O Itamaraty espera receber informações oficiais entre
hoje e quinta-feira sobre possíveis vítimas brasileiras dos
atentados ocorridos ontem
em Nova York e Washington.
O prazo foi definido por autoridades do Departamento de
Polícia de Nova York ao serem questionadas pelo Consulado-Geral do Brasil naquela
cidade.
Paralelamente à condenação ao atentado, o Itamaraty
montou uma rede para identificar brasileiros envolvidos no
caso e facilitar o contato entre
pessoas no Brasil e seus parentes nos Estados Unidos. Até
as 19 horas de ontem, não havia nenhuma informação sobre vítimas brasileiras.
Os contatos telefônicos do
Ministério das Relações Exteriores com suas representações, entretanto, ainda se mantinham truncados, por causa
do congestionamento nas linhas do consulado. Embora tenha sido determinado esvaziamento do prédio onde funciona, na Avenue of the Americas, a representação foi orientada por Brasília a continuar
funcionando, principalmente
para o atendimento a possíveis vítimas e às famílias por
telefone. Os diplomatas e demais funcionários estavam desautorizados a buscar informações nas proximidades dos edifícios atingidos.
Na tarde de ontem, o consulado destacou uma linha telefônica – (00xx1917) 777-7777
– direcionada ao atendimento de brasileiros interessados
em saber se seus parentes, residentes nos Estados Unidos,
estão entre as vítimas. A Divisão de Assuntos Consulares
do Itamaraty também orientou as pessoas nas mesmas
condições a buscarem informações por e-mail (dac@mre.
gov.br). O Itamaraty criou
uma central de atendimento
telefônico com a mesma função – (0xx61) 411-6456. Mas
os diplomatas aconselhavam
antes o contato direto entre
os parentes por meio de telefone ou da Internet.
“Por melhor que seja nossa
rede de comunicação com as
representações nos Estados
Unidos, serve exclusivamente
para a informação oficial”,
afirmou o embaixador Gilberto Velloso, subsecretário-geral
do Serviço Exterior Brasileiro
do Itamaraty. Segundo ele, o
Itamaraty orientou as demais
representações nos Estados
Unidos a se manterem em funcionamento. Além da embaixada em Washington, o Brasil
conta com consulados-gerais
em Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, Nova York e San Francisco, um
escritório financeiro em Nova
York e missões na Organização dos Estados Americanos
(OEA) e na Organização das
Nações Unidas (ONU).
Ao todo, a população registrada de brasileiros nos Estados Unidos alcança 800 mil
habitantes, dos quais 300 mil
vivem em Nova York e outros
48 mil, em Washington. A estatística não inclui turistas e
residentes clandestinos.

Guerra – No fim da manhã, o
embaixador em Washington,
Rubem Barbosa, resumiu a situação, em mensagem à sede
do Ministério das Relações Exteriores. “Vive-se nos Estados
Unidos, neste momento, um
verdadeiro clima de guerra”,
relatou.
Barbosa ainda classificou os
atentados como “extraordinários” na história americana. A
única ação comparável teria sido a destruição da base militar
de Pearl Harbour pelas forças
japonesas, em 1941. No entanto, mesmo nesse caso, o ataque
ocorreu fora do território continental dos Estados Unidos.

CONRADO CORSALETTE

A

fesa dos Estados Unidos.” Para Fernandes, os fatos da manhã de ontem vão abalar toda a economia mundial.
A mesma opinião tem o estoquista Roberto Marques
Henrique, de 21 anos. “Estamos em iminência de guerra.” Na opinião de Henrique,
o presidente Fernando Henrique Cardoso vai se aliar aos
Estados Unidos em um possível confronto contra o inimigo. “O mundo inteiro gira em
torno do dólar, portanto, a
partir de agora tudo deve mudar”, opina sobre o futuro da
economia do País.

preocupação nas ruas
de São Paulo quanto
às conseqüências dos
ataques aos Estados Unidos
vai do início de uma nova
guerra mundial à piora da situação econômica do País. Incerteza, no entanto, é a palavra que resume o pensamento das pessoas ouvidas ontem
pela reportagem do Estado.
“Tenho medo de uma nova Cautela – O advogado Cassiaguerra”, afirma o aposentado no Botelho, de 23 anos, não
italiano Pasquale Buccino, de acredita em guerra, mas con67 anos, com a experiência de corda que o Brasil pode ser afequem já viveu uma. Aos 8 tado economicamente. “O preanos, viu seu pai partir para ço da gasolina deve subir muia batalha, na 2.ª Guerra Mun- to.” Ele também não espera cridial. “Não quero ver coisa ses políticas e econômicas proigual de novo”,
fundas. “Os Esdiz ele, que hoje
tados Unidos
mora no centro
não são malucos
DVOGADO
da capital paude atacar quallista.
quer país e maCONSIDERA
O aposentatar milhões de
do, aparenteinocentes”, afirATAQUE UM
mente abatido
ma Botelho. “A
ao falar sobre o
opinião pública
ALERTA
assunto, conta
pode ficar conque, depois que
tra o presidente
seu pai voltou
Bush.”
vivo da guerra, a família muTambém advogado, Carlos
dou-se para o Brasil. “Foi Alberto Fiuza, de 31 anos,
aqui que meu pai morreu.” afirma que os ataques aos EsSem se arriscar nas previsão tados Unidos são um alerta
do que vai acontecer, apenas para que as autoridades norlamentou. “A economia já te-americanas debatam suas
não vai bem, mas tudo isso relações com outros países.
pode piorar ainda mais.”
“É preciso repensar a globaliO engenheiro civil recém- zação”, diz o advogado.
formado Eduardo FernanO estagiário Edson Silva
des, de 24 anos, conhece a 2.ª Gomes, de 27 anos, não teme
Guerra Mundial pelos livros uma 3.ª Guerra Mundial. Sua
de história. Ele acredita que a preocupação é com o desem3.ª está prestes a ser deflagra- prego. “Com certeza, nossa
da. “Parece que é o começo, economia será afetada”, afirpois colocaram à prova a de- ma Gomes.

A

Nuvem de pó começa a cobrir NY quando uma das torres gêmeas tomba, atingida por Boeing

Quinze engraxates brasileiros
trabalhavam no World Trade
Esperança é a de que,
por ficarem perto do
térreo, tenham
conseguido escapar

N

EWARK – Quinze
brasileiros trabalhavam como engraxates
no World Trade Center. A esperança é de que, como ficavam principalmente no térreo dos prédios, tenham conseguido escapar do desabamento logo após os primeiros
estrondos. Foi o que aconteceu com Francisco Teixeira,
o Chicão, que viu, já do lado
de fora, quando as duas torres vieram abaixo. “Estava
trabalhando quando ouvi um
barulho forte e várias pessoas
começaram a entrar na loja
correndo. Ninguém sabia o
que estava acontecendo. De
repente, todos começaram a
sair para fora do prédio e eu
também saí, sem nem saber
por quê”, disse.
Além de Chicão, dois outros brasileiros, Jamil e Jesus, trabalham na loja Minas
Shoe Repair – que, apesar do

nome, não é de imigrantes mineiros, mas de um proprietário grego. Os dois também escaparam ilesos.

xá-la pelo braço. Só aí todo
mundo que estava parado
olhando começou a correr para mais longe.”
Mais tarde, já em Newark,
Cenário – Quando saiu do na vizinha cidade de New JerWorld Trade Center, Chicão sey, conversando no restauviu espalhados pela rua peda- rante Tropicana, ponto onde
ços de computadores, mate- se reúnem imigrantes brasileirial de escritório e vários cor- ros, Chicão agradecia a Deus
pos de pessoas que haviam por ter-lhe salvo a vida pela
caído ou se jogado lá de cima. segunda vez. Em 1993, ele haNa companhia de uma ami- via deixado o trabalho moga, Silvânia,
mentos antes de
Chicão foi para
uma bomba exuma praça ao laplodir
no
RÉDIO
do. De lá, parou
World Trade
para ver o que
Center.
COMEÇOU A
estava aconteAliviado por
cendo. Era muiter escapado
ENTORTAR, DIZ
ta fumaça. Vácom vida dos
rias pessoas desatentados, ChiTESTEMUNHA
pencavam das
cão agora se
duas torres do
preocupa com
complexo.
trabalho. “Vou
Chicão viu quando um dos ter de arrumar alguma coisa
prédios começou a “entor- rápido, pois, além das despetar” na direção da praça em sas aqui, tenho família no
que os dois estavam, próximo Brasil”, disse o engraxate,
à Liberty Street. “Eu disse que ganhava cerca de US$
pra Silvânia: ‘vamos embora 450 por semana. (Cláudio
que o prédio vai cair’. Ela Brandt, especial para a
não acreditou, eu tive de pu- Agência Estado)

P

No 25.º andar, ex-jogador escapa ileso
Larry Júnior, também
ex-cartola do Inter,
desceu do prédio ao
ouvir o 1.º impacto
SÉRGIO GOBETTI

P

ORTO ALEGRE – O
advogado, ex-jogador
e ex-vice-presidente
de futebol do Internacional
de Porto Alegre, Larry Pinto
de Faria Júnior, escapou ileso do atentado no World Tra-

de Center. O gaúcho estava no
25.º andar da primeira torre a
ser atingida pelos aviões.
“Ele trabalha numa corretora de valores. Até janeiro, o escritório ficava no 48.º andar,
mas agora estava no 25.º”, contou o pai do advogado gaúcho,
o também ex-jogador de futebol Larry Pinto de Faria, centroavante na década de 50.
“Eles estavam trabalhando
quando ouviu um barulho muito forte e desceu para ver o que
havia acontecido”, disse Faria.

Segundo ele, o filho passa
bem, apesar de ter respirado
muita fumaça. O advogado
só conseguiu entrar em contato com a família depois de
12h30, horário de Brasília –
quase três horas depois do
início da onda de atentados
terroristas nos Estados Unidos.
Em 1996, como diretor de
futebol do Inter, Larry trocou jogadores com o Corinthians e contratou Yan, que
jogava pelo Vasco.

Organização suspende entrega
do prêmio Grammy Latino
ba; Pedro Mariano, na categoria de melhor álbum pop, e
Sérgio Reis, na categoria de
melhor álbum sertanejo.
O cancelamento do Grammy foi decidido logo depois
que a prefeitura de Los AngeMARCELO BERNARDES
les decidiu fechar e desocuEspecial para o Estado
par vários edifícios do centro
OVA YORK – A ceri- da cidade. O Grammy Latino
mônia de entrega do teria a atriz Jennifer Lopez cosegundo Grammy La- mo mestre-de-cerimônias e
tino, que ocorreria ontem às participações dos músicos Ar18 horas em Los Angeles (22 turo Sandoval e Shakira, do
horas em Brasília), foi cance- ator Arnold Schwarzenegger
lada em razão dos ataques ter- e do bailarino Joaquín Corroristas ocorridos em Nova tes, além de performance ao
York e Washington. “Por con- vivo de Carlos Santana. O
ta dos inimagináveis eventos evento já estava sob a mira da
desta manhã, a Academia de força policial de Los Angeles,
Artes e Ciências Fonográficas devido aos protestos de oposi(a Naras) resolveu cancelar o tores do regime de Fidel CasGrammy Latino”, disse on- tro.
tem Michael Greene, presiA três semanas da entrega
dente da organido prêmio, a orzação, em nota
ganização do
oficial. “Nossos
Grammy deciVENTO DE
sinceros votos e
diu transferir o
orações vão pashow de Miami
MODA
ra as pessoas, as
para Los Angefamílias e todos
les, por razões
TAMBÉM É
impactados por
de segurança.
esse ato de horOs manifestanCANCELADO
ror.” A organites anticastriszação do Gramtas ameaçavam
my ainda não
sair em peso à
anunciou uma nova data pa- rua para protestar contra sete
ra a entrega das estatuetas.
artistas que ainda moram em
Gilberto Gil disputaria o Cuba e participariam do
prêmio principal da noite, o Grammy, entre eles Chucho
de melhor gravação do ano, Valdez, o rei do jazz latino, e
com a canção Esperando da Omara Portuondo.
Janela, do CD da trilha sonoOutro evento cancelado foi
ra do filme Eu Tu Eles, de An- a semana de moda de Nova
drucha Waddington. Seus fi- York. “Devido ao ocorrido e
lhos, Preta Gil e Ben, que se- visando a segurança de nosso
riam seus representantes ofi- público, a Mercedes-Benz
ciais na cerimônia, estão em Fashion Week foi cancelaLos Angeles desde ontem, as- da”, informou a organização
sim como Caetano Veloso, do evento. Ontem, haveria
que concorreria a melhor ál- desfiles das grifes de Donna
bum de música popular brasi- Karan e Marc Jacobs. Hoje
leira, por Noites do Norte. ocorreria o desfile da grife
Também se encontram na ci- brasileira de moda praia Rodade Jair Rodrigues, que con- sa Chá. (Colaborou Janaina
corria a melhor disco de sam- Rocha)

Vários brasileiros,
como Gil, Caetano e
Sérgio Reis,
disputavam estatueta

N
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EUA SOB ATAQUE

Brasileiros que estão em Nova York contam
o que viram e sentiram diante da tragédia,
preocupados com pessoas que moram na
cidade e com os parentes no Brasil;

estes, por sua vez, correram a telefonar
para ter notícias e, em alguns casos,
chegaram a dar as informações para quem
estava ali do lado

Da janela, Sônia Braga vê explosão no WTC
Robson Fernandjes/AE

Empresária diz
que fumaça era
como um vulcão

Assim como a atriz, as
modelos Mariana Weickert
e Thalyta Pugliese moram
perto das torres
MARCELO BERNARDES

Brasileira hospedada
em apartamento no
Brooklyn assistiu
a tudo

Especial para o Estado

N

OVA YORK – A atriz
Sônia Braga, que mora
a três quarteirões do
World Trade Center e tinha, do
terraço de seu prédio, uma privilegiada vista das duas torres,
acordou sobressaltada com o
barulho do avião em sua janela,
no 14.º andar. “Houve uma explosão muito forte e, em seguida, surgiram o barulho das sirenes. Pensei que fosse uma bomba no WTC, como ocorreu em
1993”, disse a atriz, por telefone, ao Estado. “Liguei na CNN
e vi que um avião tinha colidido
contra o prédio. Desci ao lobby
e vi babás e mães correndo com
seus filhos para dentro do meu
prédio. Foi quando o segundo
avião colidiu.”
Por razões de segurança,
principalmente vazamento de
gás e água contaminada, o apartamento da atriz foi evacuado.
Antes de sair, porém, a luz foi
cortada e Sônia tentou tranqüilizar alguns de seus vizinhos, inclusive a mãe de um bebê. “Tentei ficar calma e, por ter morado em Los Angeles, ainda tenho minha mala com suprimentos básicos em caso de terremoto”, explica a atriz, que está agora na casa de um amigo.
A quatro quarteirões do
WTC, está o apartamento dividido por duas top models: a catarinense Mariana Weickert e a
paulista Thalyta Pugliese. Ambas participam da MercedezBenz Fashion Week e tinham
desfiles agendados até o fim da
semana. “Estava me arrumando depois do banho, quando ouvi uma forte explosão”, diz
Thalyta. “Terminei de me vestir e desci a rua para pegar um
táxi: estava um pandemônio.
Parecia que tinha começado a
3.ª Guerra Mundial.”
“O pessoal de Wall Street corria na direção contrária à minha, o céu estava encoberto pela fuligem. Papéis e cinzas
caíam abundantemente”, contou. “Fiquei muito assustada e
só tentava achar um táxi. Não
olhava para trás e nem de onde
vinha aquela fumaça toda. Vi
que a estação do metrô estava
aberta e entrei. Graças a Deus,
que surgiu uma composição. Estava toda coberta de fuligem.”
Mariana, que tinha um desfile às 9 horas no centro da cidade, saiu de casa meia hora mais
cedo que Thalyta. “No Bryant
Park (o QG da semana de moda), alguém disse que haviam
implodido o WTC. Custei a
acreditar.”

Lerner – No Brasil, o governador do Paraná, Jaime Lerner
(PFL), soube do atentado quando conversava com a filha, Andréa, de 32 anos, que há cerca
de seis anos mora nos EUA. Durante a conversa, ela contou estar vendo, pela janela, no
Brooklin, fumaça no World
Trade Center.
Lerner ligou a televisão e informou à filha de que se tratava
de um atentado e a aconselhou
a filha, grávida de sete meses, a
não sair de casa.
A dificuldade para conseguir
contatar parentes que moram
nos EUA deixou muitos brasileiros angustiados. Em São Paulo, Mirna Ribeiro Menezes tentava por telefone falar com a filha, Francine, que está passando férias em Manhattan.
A família brasileira Tassitano, que mora há mais de 20
anos em Westfield, em Nova
Jersey – a cerca de 40 km de Nova York – chorou ao ver desmoronar os dois prédios símbolo
do país. “Dava para ver a fumaça da estrada que liga os dois
Estados”, disse a paulistana Aline, de 27 anos, filha mais velha
do casal Rejane e Guido Tassitano.
“Não acredito que vou chegar em Nova York e os prédios
não estarão mais lá”, afirmou o
irmão Rafael. (Colaboraram
Evandro Fadel e Renata Cafardo)

VALÉRIA ZUKERAN

A

Mirna Ribeiro Menezes, mãe de Francine, que está passando férias em Nova York, busca informações pelo telefone: desespero
Arquivo pessoal

Brasileira nos
EUA é avisada
pelos pais, de SP

‘Escola virou uma
confusão’, conta
garota de 15 anos

ARAÇATUBA – A jornalista Cláudia Ricci, de 28 anos,
que em 1999 deixou Araçatuba, no interior, para morar nos
EUA, recebeu de seus pais, residentes no Brasil, as primeiras informações sobre a onda
de atentados terroristas naquele país. O bancário aposentado
Wilson Antônio Ricci contou
que a filha ainda dormia quando ele ligou, por volta de 10 horas, para saber notícias.
Eram 9 horas em Benington,
estado de Vermont, onde Cláudia mora com outros brasileiros, que, como ela, são operários numa indústria de material
fotográfico. A localidade é próxima da divisa de Vermont
com o Estado de Nova York – a
cerca de 500 quilômetros de Manhattan, alvo dos atentados.
“Sentimos um impacto ao
ver os canais de televisão e ficamos muito preocupados”, disse
o aposentado, que mora com a
mulher em Presidente Prudente, interior de São Paulo. “Ela
(Cláudia) reagiu normalmente
e, durante a conversa, não demonstrou tensão ou pânico”,
disse o pai da jornalista. (Manoel Martins dos Santos, especial para o Estado)

CLÁUDIA BREDARIOLI

Maria da Penha, com Lúcia e seus filhos: telefonema pela manhã

Família de advogada consegue
comunicação com Manhattan
A família da advogada Maria da Penha Aguiar, de 34
anos, que mora há cinco meses
em Staten Island, ao sul de Manhattan, foi uma das que conseguiram comunicação com os
Estados Unidos. O telefonema
foi feito de Niterói, antes das 9
horas (horário de Nova York)
quando só se tinha a informação de que o World Trade Center pegava fogo. “Penha estava dormindo em casa quando
falamos com ela”, diz a irmã
da advogada, Carla. “Depois
que ficamos sabendo da dimensão do problema, tentamos ligar de novo, sem sucesso.”

Penha mora em companhia da amiga Lúcia Kendrik, que foi casada com um
norte-americano, vive no país
há sete anos e tem dois filhos
pequenos. Lúcia trabalha numa empresa de investimentos
e construção em Manhattan e
já havia saído de casa, fato
que deixa a família de Penha
preocupada. “Não conseguimos mais ligar para saber se
ela estava bem”, conta Carla.
“Nos cadastramos para uma
chamada programada da Embratel e esperamos conversar
com as duas ainda hoje (ontem).” (Carla Miranda)

“Se o atentado fosse mais tarde, “Sensação é
eu estaria lá”, afirma jornalista horrível, de
Em férias com a mãe,
ela esperava comprar
ingressos para shows e ir
a lojas na área atingida
KAREN ABREU

D

e férias em Nova
York, a jornalista
brasileira Mitsi Goulias, de 35 anos, e sua mãe, a
comerciante Helena Goulias, de 61, visitaram na sexta-feira o World Trade Center – primeiro prédio atingido na série de atentados de
ontem. “Eu ia voltar lá hoje
(ontem), pois é uma região
onde se compra ingressos
mais baratos paraos shows
da Broadway e onde há lojas como a Century 21, uma
espécie de outlet de grifes como Donna Karan”, contou
Mitsi.
Hospedada no Estado de
New Jersey, vizinho ao de
Nova York, ela disse que para, se dirigir a outros pontos
turísticos, precisa pegar um
trem até a Estação World
Trade Center. “Se o choque
dos aviões contra o prédio
fosse um pouquinho mais
tarde, eu certamente estaria
lá”, disse.

De acordo com Mitsi, os
grandes canais de televisão
norte-americanos tiveram
problemas técnicos para
transmitir informações sobre os atentados ocorridos
nas várias partes do país,
uma vez que suas torres estavam instaladas justamente
no topo do World Trade
Center.

“Thousands” – Segundo
ela, a imprensa americana
está tratando o ocorrido como o maior atentado de todos os tempos. “Eles não
têm idéia do número de mortos, só falam thousands (milhares)”, afirmou.
A suposição é válida porque o choque dos aviões contra o prédio ocorreu por volta das 9 horas, quando começam o expediente dos funcionários e a fila para compra
de ingressos para a visitação pública.
De acordo com dados da
Travel Industry Association
of America (TIA), a organização que promove o turismo norte-americano no
mundo, o World Trade Center recebia aproximadamente 150 mil visitantes por dia
– 55% deles turistas.

paralisia, vazio”

A estudante brasileira Laís
Mendes, de 15 anos, que desde
maio mora no município de
Rye, nas proximidades de Nova York, foi surpreendida com
a notícia do desastre durante a
aula. “Os estudantes filhos de
pessoas que trabalham em Manhattan começaram a chorar e
a escola ficou uma confusão.”
O pai de Laís, que trabalha
no Banco do Brasil em Manhattan, não conseguiu voltar para
casa, pois o metrô e as vias estavam interditadas. “Mas ele ligou para dizer que estava
bem.” Seus tios, que foram do
Rio para visitar a família, programaram conhecer o World
Trade Center ontem, mas mudaram de idéia na última hora.
O administrador de empresas Daniel Darahem, que trabalha no JP Morgan em Nova
York, ficou impressionado. “Estou preocupado com o que pode acontecer. Este país nunca
teve seu território atacado por
estrangeiros, fora Pearl Harbor.” Por sorte, o escritório fica
longe do WTC. “Eu estava trabalhando na hora. Foi um horror, parece mentira.”

Correria – O professor de informática português Filipe Santos,
que estava a poucas quadras do
World Trade Center no momento do atentado, disse que após a
tragédia muitas pessoas correram para a área dos prédios
preocupadas com amigos e parentes que trabalhavam no local. “Depois as pessoas tentavam deixar Manhattan a pé rumo ao norte.”
O professor não escondeu seu
pavor. “Não quero mais ficar
na cidade. Todos estão com medo de novos atentados.” Segundo Santos, entre os americanos,
o medo começa a se misturar a
um sentimento de vingança.
“Todos estão furiosos com os
terroristas.”

Indianápolis vira uma cidade
fantasma, diz piloto Giaffone

Ninguém saía de casa,
para
acompanhar todas
A brasileira Kimy Tsukamoas notícias pela TV,
to, que planejava embarcar para o Brasil ontem à noite, diz
conta brasileiro
que muita gente pensou em
guerra, em Pearl Harbor 2, ao
saber dos atentados. A maior
parte soube da tragédia pela televisão ou vendo as chamas.
“Quem mora na cidade sabe
que será alvo um dia, mas nunca espera que esse dia chegue.
Chegou e não sabemos quanto
vai durar”, diz. “A impressão é
que tudo é frágil. A sensação é
horrível, de paralisia, vazio.”
Kimy estava em New Jersey
na hora do atentado, preparando-se para um compromisso
em Manhattan. “Daqui não é
possível mais entrar em Nova
York, pois os túneis e pontes estão fechados. Ninguém está
conseguindo fazer nada. Sem telefone, nos comunicamos por
e-mail. A cidade ficou banguela
sem as torres e machucada com
tantas vidas perdidas.”
Ela diz que, por sorte, seus
amigos e funcionários que trabalham no World Trade Center escaparam. “Dois estavam
num ônibus, chegando ao local,
quando o motorista deu meiavolta, na maior presença de espírito.” (Luciana Garbin)

brasileira Ana Carlota
Vita viu da janela do
apartamento onde está
hospedada, no Brooklyn, boa
parte da tragédia do World Trade Center, em Nova York. “Parecia a erupção de um vulcão”,
explicou a jornalista e empresária. Segundo ela, da janela do
apartamento era possível avistar toda a Ilha de Manhattan,
que se tornou um cenário de filme de guerra.
“Não cheguei a ouvir o estrondo, mas minha amiga, que
estava na sala, disse que o barulho no momento da colisão dos
aviões foi semelhante ao de um
trovão.” Ana Carlota contou
que até duas horas após o desabamento das duas torres do
World Trade Center, toda a
ilha ficou sob uma camada de
fumaça.
A estudante Bruna Baiocchi,
que mora na região, contou que
a área foi coberta por uma nuvem branca, misturada com fuligem. Nas ruas, segundo a estudade, dezenas de pessoas caminhavam desnorteadas, muitas
com roupas e cabelos sujos de
pó. “Elas andavam pelas ruas
feito robôs, em estado de choque”, contou Ana Carlota.
A jornalista disse que a população islâmica que vive no
Brooklyn desapareceu das ruas,
com medo. “A CNN repetiu várias vezes no noticiário as imagens dos palestinos comemorando os atentados como se fosse
um título da Copa do Mundo.”

O

piloto brasileiro Felipe
Giaffone, que disputa o
campeonato da Indy Racing League, disse que os atentados transformaram Indianápolis, onde mora, em uma “cidade
fantasma’’. Giaffone deu a definição após ir ao supermercado,
por volta do meio-dia. “Não tinha praticamente ninguém nas
ruas. As pessoas estão com um
misto de medo e ansiedade.
Não saem de casa, nem desligam a TV.’’
Giaffone também não pretendia sair novamente. “Não tenho
o que fazer. A sede de minha
equipe (a Treadway) está fechada. Temos corrida em Fort Worth, no Texas, no domingo, mas
nem sabemos se será realizada.
Tínhamos reservas em um vôo
da American para Dallas na
quinta-feira (amanhã), mas elas
foram canceladas, porque não
se sabe quando os vôos comerciais serão permitidos.’’
Hoje, os dirigentes da IRL decidem se realizam ou não a corrida. Se confirmada, Giaffone
terá de ir de carro de Indianápo-

lis a Dallas – por 15 horas.
Os atos terroristas praticamente paralisaram as atividades esportivas nos EUA. Os 15
jogos da liga de beisebol marcados para ontem foram adiados,
assim como as quatro partidas
de soccer (futebol), que deveriam ser realizadas hoje. A
NFL, a liga do futebol, estudava
a possibilidade de cancelar as
partidas de seu campeonato,
marcadas para domingo. Um
torneio de golfe, com a participação de Tiger Wood, que deveria ter início amanhã, começará, provavelmente, na sexta-feira. “Hoje é um dia muito, muito
triste nos Estados Unidos’’, afirmou Wood. O GP dos EUA de
F-1, marcado para dia 30 em Indianápolis, pode ser cancelado.
Na Europa, a União Européia de Futebol manteve os jogos de ontem pela Copa dos
Campeões e pela Copa da Uefa,
mas determinou um minuto de
silêncio antes de cada partida.
O Comitê Olímpico Internacional emitiu nota, manifestando “profunda incredulidade’’.
O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur
Nuzman, enviou nota à presidente do comitê norte-americano, Sandra Baldwin, lamentando a tragédia. (Almir Leite)
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EUA SOB ATAQUE

O terror tomou conta das duas cidades
que mais bem representam os EUA.
A maior metrópole e a capital do país,
Nova York e Washington, foram

paralisadas pela violência e pelo horror.
Sem saber quantos eram os mortos
nem o autor dos ataques, os americanos
passaram o dia em choque
Reuters

Associated Press

IMAGENS
DE UM
DIA DE
TERROR
Associated Press

Reuters

A bandeira intacta,
tremulando junto aos
escombros do World Trade
Center, era a tradução
perfeita da desolação que
se apossou de Nova York.
O horror estampado no
rosto das mulheres que se
abraçavam, a impotência
dos bombeiros diante do
gigantesco monte de
entulho em que se
transformaram as torres
gêmeas e o desespero da
polícia, marcas de um dia
que ninguém vai esquecer
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Relatório recomenda processo contra Jader
Joédson Alves/AE

Texto será levado hoje aos
demais membros do
conselho, mas só deverá ser
votado nos próximos dias

RELATÓRIO FINAL
Principais conclusões da comissão que investigou Jader

A despeito de Jader alegar
que não se beneficiou de
cheques administrativos do
Banpará, relatório mostra provas
de recebimento dos recursos

EDSON LUIZ
e GILSE GUEDES

B

RASÍLIA – O relatório
da comissão de inquérito do Conselho de Ética
do Senado recomenda a abertura de processo contra o presidente licenciado da Casa, Jader Barbalho (PMDB-PA). Seis
aplicações financeiras, negadas
pelo senador em depoimento
no dia 29 de agosto, foram confirmadas pelo Banco Itaú e serviram como principal prova da
comissão para incriminar Jader. O texto será levado hoje
aos demais membros do conselho, mas só deverá ser votado
nos próximos dias.
O documento foi concluído
ontem de manhã, quando os senadores Romeu Tuma (PFLSP) e Jefferson Péres (PDTAM) o apresentaram ao terceiro integrante do grupo, João Alberto (PMDB-MA). Ele pediu
24 horas para analisá-lo e poderá apresentar voto em separado. Caso isso ocorra, vão ser
submetidos dois pareceres diferentes ao conselho, um incriminando Jader e outro, em versão
mais leve, sugerindo novas investigações.
A atitude de João Alberto foi
interpretada como manobra para retardar a aprovação do relatório, até que seja eleito – provavelmente hoje – o novo presidente do conselho, o também
peemedebista Juvêncio da Fonseca (MS), em substituição a
Geraldo Althoff (PFL-SC). Fon-

7 8 9 10 11 12

Vultuosas somas do Banpará
foram parar em agência do Itaú
onde o senador tinha conta. É
incerto se ele se beneficiou de
todo o montante ou de parte dos
valores resgatados da aplicação
feita com os cheques
Jader se beneficiou, mais de
uma vez, desses recursos
Senador mentiu ao negar
vinculação aos resíduos de
aplicações em títulos de renda
fixa ao portador com recursos
desviados do Banpará. Ofício
do Itaú contesta a declaração

João Alberto: peemedebista poderá optar por voto em separado
seca filiou-se ao PMDB conduzido por Jader.
A tropa de choque do PMDB,
até então atuando de forma discreta, entrou em ação para tentar salvar Jader. Os senadores
Renan Calheiros (AL), Ney
Suassuna (PB) e João Alberto foram ontem ao gabinete de Tuma para pressioná-lo. Renan tinha no bolso um requerimento
pedindo vistas do relatório por
cinco dias, que foi recusado.

Provas – João Alberto reclamou para os senadores que não
tinha conhecimento do ofício
do Itaú confirmando as aplicações de Jader. Ele queria que
Tuma sugerisse no relatório a
necessidade de novas investigações. “Não há provas”, disse

João Alberto. “Não vamos vol- dato a presidente. Entre as optar atrás”, rebateu Tuma.
ções, está Saturnino Braga
O relatório poderá não ser li- (PSB-RJ).
Mesmo com a possibilidade
do hoje, como quer a comissão
de inquérito. Peemedebistas es- de manobras, dificilmente Jader escapará do
tão se articulanprocesso. O relado até mesmo
tório da comiscom integrantes
MDB TENTA
são apresenta arda oposição pela
gumentos que
saída de Althoff
MANOBRAS
comprovam sua
da presidência
participação em
do conselho para
PARA EVITAR
aplicações no
retardar os trabaItaú, nas quais
lhos até a próxiCASSAÇÃO
havia cheques adma semana.
ministrativos do
“Não tem JuvênBanco do Estado
cio nem aqui
nem no inferno”, afirmou a se- do Pará (Banpará). “Há a exisnadora Heloísa Helena (PT- tência de indícios da prática de
AL), irritada com os boatos da atos atentatórios à ética, à dignialiança com o PMDB. A oposi- dade e ao decoro parlamentar
ção poderá indicar outro candi- que justificam a abertura de pro-

P

O peemedebista era o titular
das operações de investimento
em títulos de renda fixa
Jader faltou com a verdade
ao dizer à comissão que não
reteve requerimento com pedido
de informações ao BC. Houve
indícios, nesse caso, de
improbidade administrativa
Evidências de prática de atos
atentatórios à ética, dignidade
e ao decoro parlamentar, que
justificam a abertura de processo
disciplinar por quebra de decoro
Comissão se manifestou pela
“admissibilidade da abertura de
processo por falta de decoro
parlamentar”
ArtEstado

cesso disciplinar”, diz o texto,
que não foi assinado por João
Alberto.

Obstrução – Os senadores concluíram que há indícios de que
Jader também faltou com a verdade em depoimento prestado
à comissão sobre a retenção do
requerimento do senador José
Eduardo Dutra (PT-SE), pedindo informações ao Banco Central das fraudes no Banpará.
Para a comissão, houve indício
de prática de improbidade administrativa por parte do senador. Não foram incluídas no relatório as investigações sobre a
venda de Títulos da Dívida
Agrária (TDAs), pois havia a
necessidade de quebra de sigilo
bancário e fiscal.

Senador diz que
perícia vai provar
sua inocência
CARLOS MENDES
Especial para o Estado

BELÉM – O presidente licenciado do Senado, Jader Barbalho (PMDB-PA), afirmou ontem que a perícia judicial requerida por ele nos documentos
que foram analisados pela 5.ª
Câmara do Ministério Público
Federal vai demonstrar que
nunca houve desvio de recursos
públicos do Banco do Estado
do Pará (Banpará) entre 1983 e
1987. Jader disse ainda que o
Ministério Público, o Banco
Central e o Banco Itaú do Rio
não conseguiram demonstrar
qualquer prova de movimentação de dinheiro público em
suas contas. “O que há é muita
estupidez de se querer vincular
um episódio ocorrido há 17
anos com o exercício do meu
mandato”, disse o senador.
Tranqüilo, ele garante que estará em Brasília na terça-feira
para reassumir a presidência
do Senado.
Questionado sobre a afirmação do corregedor-Geral do Senado, Romeu Tuma (PFL-SP),
de que haveria provas para provocar sua cassação, Jader acrescentou que não aceitará “nenhum tipo de violência” que ponha seu mandato em risco.
Jader disse que o prazo de 60
dias concedido para que as investigações contra ele fossem
realizadas pelo Senado está se
expirando, mas observa que nenhuma prova foi obtida.
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PARTIDOS

Nova cúpula do PMDB tentará forçar renúncia
Joédson Alves/AE

Após conquistarem a
presidência e a executiva
‘puro-sangue’, governistas
se ocupam de Jader

DORA KRAMER
A guerra do
fim do mundo

CHRISTIANE SAMARCO

B

O

■ E-mail: dkramer@terra.com.br

Temer quer pré-candidatos ‘nas ruas’
CIDA FONTES

BRASÍLIA – O novo presidente do PMDB, deputado Michel Temer (SP), iniciará na próxima semana
uma série de encontros com
pré-candidatos do partido à
Presidência da República
para discutir uma estratégia capaz de popularizar os
nomes dos peemedebistas
que desejam concorrer em
2002 à sucessão presidencial. “Vamos discutir como
levar os candidatos para as
ruas”, disse Temer, que
abre a maratona de conversas com o governador de
Pernambuco, Jarbas Vas-

concelos, apontado como alternativa do PMDB ao Palácio do Planalto.
O governador, por sua
vez, não admite sua candidatura e acha também que o
momento não é propício para o lançamento de nomes.
“O processo sucessório só
deve ter início no próximo
ano”, analisa Jarbas Vasconcelos, um dos defensores
da tese segundo a qual a
aliança que reelegeu Fernando Henrique Cardoso deveria ser mantida em 2002.
“Mas esse é um assunto que
compete às cúpulas partidárias sentarem-se à mesa para conversar”, afirmou.

Segundo o governador de
Pernambuco e o deputado
Michel Temer, somente
uma outra convenção poderá revogar a proposta, aprovada na convenção de domingo passado, de o PMDB
disputar a sucessão presidencial com candidatura
própria. Até junho, quando
deverá ser homologado o nome do candidato oficial – caso o PMDB siga firme na tese da candidatura própria –
a direção nacional deverá
ter uma avaliação precisa
das chances eleitorais do
candidato peemedebista em
todos os Estados. (Agência
Estado)

CONGRESSO

Emenda das MPs vale a partir de hoje
As restrições às
medidas provisórias só
não valem para as 71
que já estão tramitando
ROSA COSTA

B

RASÍLIA – As novas
regras de tramitação e
edição de medidas provisórias passam a valer a partir de hoje, com a publicação
da emenda constitucional
promulgada na tarde de ontem, em sessão solene do Congresso. A rigidez maior no trato das MPs só não vale para
as 71 medidas que já estão tramitando.
Elas manterão a eficácia,
mesmo sem serem reeditadas
ou votadas. O presidente da
Câmara, deputado Aécio Neves (PSDB-MG), afirmou
que vai incluí-las na pauta de
votação. “Minha intenção é
limpar esse contencioso e de
tirar esses esqueletos de dentro do armário”, afirmou.
Mas boa parte dos parlamentares acha difícil que isso
venha a ocorrer, principalmente com as MPs mais polêmicas, como as que estabelecem as normas dos planos de
saúde e a que institui o pro-

grama de privatização.
que decidirão o futuro das 71
O líder do governo, sena- medidas provisórias.
dor Romero Jucá (PSDBAloysio Nunes Ferreira reRR), deu como certo esse tipo presentou o presidente Ferde precaução, ao afirmar que nando Henrique Cardoso, esa votação das “velhas” MPs perado na sessão solene, mas
ocorrerá “de maneira soft”.
que, na segunda-feira, inforO próprio governo fez por mou ao Congresso que não
onde confirmar essa tendên- poderia comparecer.
cia, ao despejar no Congresso
19 medidas provisórias nos úl- Judiciário – O presidente do
timos 40 dias. O fato coinci- Supremo Tribunal Federal
diu com a ado(STF), ministro
ção das novas
Marco Aurélio
regras, que obriMello, também
OS
ga Câmara e Sedesistiu de ir à
nado a votarem
pormulgação
ÚLTIMOS 40
as medidas no
da emenda. Sua
prazo máximo
assessoria de imDIAS FORAM
de 120 dias.
prensa inforAlgumas das
mou que ele não
BAIXADAS 19
medidas baixaconseguiu desdas de última
marcar comprohora impõem
missos anteriormudanças na economia do mente assumidos.
País. Outras resolvem velhas
O Judiciário terminou senpendências, como a cobrança do representado pelo presido Imposto de Renda de fun- dente do Superior Tribunal
dos de pensão. Só na última de Justiça (STJ), ministro
quinta-feira foram editadas Paulo Costa Leite. Na opinove MPs.
nião dele, as mudanças nas reO secretário-geral da Presi- gras das MPs significam
dência da República, minis- “uma retomada do equilíbrio
tro Aloysio Nunes Ferreira, entre os Poderes, além de sedisse que foram adotadas as rem fundamentais para o
MPs “necessárias”. Segundo aperfeiçoamento do processo
Aloysio, os parlamentares é democrático”.

N
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Temer, Tebet e Simon: cúpula do partido não deverá abandonar o senador Jader Barbalho

EC

mundo sobreviveu ao embate ideológico da Guerra Fria, sobreviveu ao perigo nuclear – os fantasmas do século 20 –, mas agora não sabemos se vamos sobreviver à mais terrível das armas do desatino racial e religioso, que é o terrorismo.
As comparações dos atentados de ontem nos Estados
Unidos à Segunda Guerra Mundial na verdade subdimensionam a gravidade da questão. Foram feitas várias, uma
delas da embaixada brasileira em Washington, que, em nota ao Itamaraty, se referiu comparativamente ao ataque japonês à base de Pearl Harbour.
Há quase 60 anos, o adversário era conhecido – havia uma guerra entre Estados. Agora, o inimigo, além
de oculto, fundamenta sua ação num conceito que fere
e mata objetivamente, mas, considerando que o terror
é um sentimento e, como tal, tem caráter de subjetividade, seus efeitos dantescos são ampliados pela capacidade de desconcertar a Humanidade e tornar indefesos seus possíveis alvos. Os ataques vêm desconhece-se
de onde, e as vítimas a serem atingidas não se sabe
quem serão.
E porque não há defesa possível, ainda que passe o estupor pelo que houve, permanecerá o temor pelo que ainda
poderá ocorrer.
Quando o terror sitia a maior e, em tese mais bem defendida, nação do mundo fechando-lhe as fronteiras, interditando-lhe o espaço aéreo, barrando-lhe o trânsito em
túneis, pontes e estradas, cancelando-lhe todos os eventos
culturais, esportivos e artísticos, suprimindo de seus cidadãos qualquer sentido de segurança, nos assola a certeza
de que o mesmo – ou pior – pode acontecer em qualquer
parte deste planeta.
O que torna inequívoca a evidência de que o terrorismo é
o inimigo público número 1 contra o qual não pode haver
contemporização. Nem mesmo de ordem diplomática.
Chegamos, com isso, a
um ponto que nos interessa
diretamente: as relações internacionais brasileiras
com Estados que de alguTERRORISMO
ma maneira, implícita ou
FAZ O MUNDO
explicitamente, convivem
com agentes do terror.
REFÉM DO
Ainda no quente do clima dramático do dia de onDESATINO
tem, fazia-se uma análise
no Itamaraty segundo a
RACIAL E
qual o Brasil precisa, agora
RELIGIOSO
mais do que nunca, tomar
cuidado com sua política externa e algumas aproximações diplomáticas cujas intenções são benéficas, mas as resultantes podem não ser tão inócuas quanto parecem.
Uma ação coordenada do tipo que se viu em Washington e Nova York, na avaliação da diplomacia brasileira,
não tem como prescindir do sustentáculo de uma – ou talvez até mais – estrutura de Estado. A logística, o volume
de dinheiro, a quantidade de gente, o tempo de preparação, a necessidade de segurança e sigilo para o sucesso da
operação, tudo isso levou ao Itamaraty – não numa posição oficial, mas numa avaliação preliminar – a forte suspeita de que o trânsito dos autores do atentado só poderia
ser garantido com esteio governamental.
Grupos independentes não teriam, nessa avaliação, como promover o monumental by pass que sofreu a segurança americana.
Enquanto não houver a identificação precisa da autoria, evidentemente que não se farão condenações. Muito
menos há disposição na diplomacia brasileira de manifestar-se com base em suposições, por mais lógicas que possam parecer.
Não obstante essa posição de prudência, há quem defenda no Itamaraty a tese de que o Brasil deve alterar um pouco a rota de aproximação que vinha fazendo nos últimos
meses com alguns desses países que adotam políticas de
ações, digamos, agressivas.
Há exemplos já sendo citados. O Irã, onde está neste momento uma missão comercial brasileira; o Iraque, onde o
Brasil reabriu sua embaixada depois de seis anos; a Líbia,
para onde já foi mandado um representante diplomático e
a Coréia do Norte, com quem reatamos relações recentemente.
Os diplomatas não chegam a impor reparos graves à política do chanceler Celso Lafer, mas apontam que, à exceção do Irã, nenhum deles traz ao Brasil especiais benefícios. De ordem econômica nem no que tange ao prestígio
internacional.
Essa análise, cujo conteúdo ainda é cedo para saber se
virá a adquirir caráter oficial, parte do pressuposto de que
o custo-malefício para as relações com os Estados Unidos
já foi delicado o suficiente e talvez valesse a pena, neste momento, ser amenizado.
Provocando rompimentos sem que nenhum dos países ditos problemáticos venha a ter comprovada participação no episódio de ontem? É claro que não. Aliás,
atos espetaculares não fazem exatamente parte do cardápio do Itamaraty.
O que existe é apenas uma preocupação de que não se
prossiga em avanços que possam ser interpretados como
atitudes de endosso ou opção preferencial por governos ligados a qualquer episódio de terror. Nessa altura, não é
nem por alinhamento às posições americanas, mas principalmente por uma questão de integração ao sentimento de
autopreservação mundial que une as nações ante o perigo
exposto ontem na plenitude de sua crueza.

CR

RASÍLIA – Os governistas e independentes do
PMDB cumpriram a
promessa: além de eleger o deputado Michel Temer (SP) presidente do partido, fecharam
os 14 cargos da comissão executiva nacional com representantes dos dois grupos, deixando de fora os rebeldes partidários da candidatura presidencial do governador de Minas
Gerais, Itamar Franco, que fazem oposição radical ao Palácio do Planalto.
Território ocupado, os vitoriosos dedicam-se, agora, à busca de uma solução para o problema que envolve o presidente
licenciado do Senado, Jader
Barbalho (PA). As negociações
já começaram e está marcada
para hoje uma reunião da
cúpula partidária para tratar
exclusivamente do assunto. A
licença do senador Jader Barbalho termina na próxima segunda-feira.
A idéia que prevalece hoje
na direção peemedebista é insistir, mais uma vez, na renúncia
de Jader do comando do Senado, oferecendo-lhe o apoio do
partido para manter seu mandato de senador e se defender,
na Justiça, das denúncias de
desvio de verbas do Banpará.
A senha da boa vontade do
partido foi dada pelo senador
João Alberto (MA), um dos subrelatores do caso na comissão
de inquérito do Conselho de
Ética do Senado.
Depois de abandonar o posto, temendo o desgaste político
de julgar um colega já condenado pela opinião pública, o senador anuncia, agora, que apresentará um voto em separado
dos demais relatores. Motivo:
“Não temos nada de concreto
contra Jader; só indícios”, sustentou João Alberto ontem.
Jader, por sua vez, também
demonstra abertura para uma
nova conversa.
Depois de anunciar que reassumiria a presidência do Senado no dia 17, quando terminará sua licença de 60 dias concedida pela Mesa Diretora, o senador mudou o discurso. Em
Brasília desde ontem, aguardando a posse da nova executiva para discutir sua situação,
o presidente licenciado diz agora que seu retorno ou não ao
comando do Congresso será
decidido pelo partido. “Vou
conversar com os companheiros porque esta questão é do
PMDB”, resumiu, salientando
que o espaço da presidência
do Senado pertence ao partido
e não é pessoal.
A avaliação que dirigentes
do PMDB e representantes do
partido no Conselho de Ética
estão fazendo nos bastidores é
de que o produto final do inquérito seria insuficiente para condenar Jader de forma definitiva e propor sua cassação por
quebra de decoro. Dizem os
peemedebistas que aguardam
o relatório dos senadores Romeu Tuma (PFL-SP) e Jefferson Péres (PDT-AM) para avaliar as reais acusações que pesam contra o presidente licenciado do Senado.
O presidente Michel Temer
e o líder na Câmara, Geddel
Vieira Lima (BA), têm repetido que o partido não pretende
abandonar Jader Barbalho.
Geddel insiste na defesa do senador. Acredita o líder do
PMDB que as provas não são
definitivas. Ainda que fossem,
prestariam solidariedade “ao
pecador”, mesmo condenando o pecado.
Na reunião que elegeu a nova executiva, o assunto Jader
não foi tratado. Os discursos
ressaltaram apenas a unidade,
o que, segundo Geddel, não pode ser confundido com unanimidade. Temer chegou a oferecer a terceira vice-presidência
ao adversário que derrotou na
convenção, senador Maguito
Vilela (GO). Acabou optando
pela executiva “puro sangue”
porque os derrotados queriam
37% dos cargos da executiva,
na proporção dos votos recebidos na convenção. “Agora, o
PMDB tem comando e a voz
que vai valer é a do presidente
e dos líderes na Câmara e Senado”, disse Temer.
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Polícia ainda não
tem pistas sobre
morte de prefeito
três cápsulas no carro. Uma
atingiu o veículo, outra estava
no chão e a terceira, que atingiu
o prefeito, no banco do carro.
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Nerivelton Araujo

Cortejo de Toninho (destaque) é seguido por milhares de pessoas

100 mil prestam últimas
homenagens a Toninho
VERA FREIRE

CAMPINAS – Mais de 100
mil pessoas compareceram ontem ao velório do prefeito Antonio da Costa Santos, o Toninho
do PT, segundo a Defesa Civil
de Campinas. A cúpula do partido, inclusive o presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve no Paço Municipal, onde o corpo foi velado.
O governador Geraldo Alckmin, que decretou luto oficial de
três dias no município e ponto facultativo em órgãos estaduais
instalados em Campinas, também compareceu. O ex-governador Orestes Quércia (PMDBSP), o presidente do PSDB, José
Aníbal, representantes do PL e
do PFL, o secretário da Segurança Pública, Marco Vinício Petrelluzzi, e a cúpula das Polícias
Civil e Militar prestaram as últimas homenagens ao prefeito.
Alckmin chegou a admitir
que, apesar dos esforços do governo, ainda não há resultados
no combate à violência. “Há

uma ação permanente da polícia
no sentido de melhorar a Segurança Pública, mas não significa
que a violência diminuiu”, afirmou.
Tanto a cúpula petista quanto
o governador não descartaram a
possibilidade de o prefeito ter sido vítima de um crime político.
“A polícia já tem pistas, mas não
vamos comentar nada para não
atrapalhar as investigações”, garantiu o presidente interino do
PT, deputado José Genoíno.
O único que afirmou ter certeza de uma ação política foi o expresidente da Central Única dos
Trabalhadores (CUT) Vicente
Paulo da Silva, o Vicentinho.
“Acredito que se trata de um crime programado. A tese de assalto é muito pobre”, disse.
O corpo deixou o Paço Municipal às 16h20, para ser sepultado no Cemitério da Saudade,
sob aplausos. O cortejo foi
acompanhado por milhares de
pessoas, pela viúva Roseana, a
filha Marina e pela vice-prefeita, Izalene Tiene, que, ao tomar

posse, cinco horas antes do sepultamento, pediu justiça.

Comissão – A Câmara Municipal de São Paulo suspendeu a
sessão de ontem por causa da
morte de Toninho do PT. Uma
comissão de vereadores, inclusive o presidente da Casa, José
Eduardo Martins Cardozo
(PT), foi para Campinas acompanhar o enterro. (Colaborou
Marcus Lopes)
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‘Premonição’ – Toninho do
PT, como era chamado o prefeito, havia participado de um deAMPINAS – A Polícia bate sobre racismo na prefeituCivil de Campinas ain- ra e insinuou que poderia morda não tem informa- rer. “Se acontecer alguma coisa
ções sobre o assassinato do pre- comigo, você será a primeira
feito da cidade, Antonio da Cos- prefeita da história de Campita Santos (PT), de 49 anos. O nas”, disse à vice, Izalene Tiecrime ocorreu anteontem, por ne, também do PT. “Parecia
volta das 22h30, na Avenida uma premonição”, comentou o
Mackenzie, próximo à Rodovia senador Eduardo Suplicy (PTDom Pedro I. Duas pessoas fo- SP). “Nesses últimos meses,
ram ouvidas ontem de manhã houve ameaças ao prefeito.”
Depois do debate, Toninho
na Delegacia Seccional e liberadas em seguida, porque não ti- foi à academia do irmão Paulo,
onde ficou até as 21 horas. Ele
nham ligação com o fato.
Após os depoimentos, o dele- esteve no Shopping Iguatemi e
depois, a 400 megado seccional
tros do local,
Osmar Porcelli
quando dirigia
disse que as inAUDO
para casa, foi
vestigações estão
atingido.
“na estaca zero”.
SUGERE QUE
Santos sempre
Mas fontes na pofoi muito criticalícia afirmaram
SANTOS
do por dispensar
que uma testemuostensivamente
nha viu os crimiREAGIU
a segurança pesnosos em ação.
soal. Ele utilizaSegundo essa
va carros oficiais
pessoa, dois homens sem capacete se aproxi- só quando a circunstância eximaram em uma motocicleta gia e não aceitava escolta.
DT 180 preta e atiraram contra
o carro de Santos, um Palio cin- Vice – Izalene assumiu a prefeiza, e fugiram. Dentro do veícu- tura, às 11h30, em uma cerimôlo, os policiais encontraram per- nia emocionada. Comparecetences de Santos: celular, cartei- ram ao evento a prefeita de São
ra com documentos, roupas no- Paulo, Marta Suplicy, e o prefeivas e uma bandeira do MST.
to de Ribeirão Preto, Antônio
O laudo da autópsia indicou Palocci, ambos do PT, entre ouque o prefeito foi morto com tros políticos. Ela pediu ao goum tiro, de uma pistola 9 milí- vernador Geraldo Alckmin (PSmetros – de uso exclusivo dos DB) para que os responsáveis
militares. Para Porcelli, o traje- pelo crime sejam punidos. Seto da bala sugere que a vítima gundo o PT, haverá continuidatentou se defender.
de aos projetos de Santos e não
A perícia técnica encontrou será alterado o secretariado.
SILVANA GUAIUME

O prefeito Antonio da Costa Santos era muito popular
em Campinas e, em oito meses de governo, não teve problemas com a direção de seu
partido, o PT. Contrariou, porém, interesses de grupos.
“Não havia confronto político
na cidade, mas a administração do Toninho estava revendo contratos e incomodando o
crime organizado”, afirmou o
deputado José Genoíno (SP),
presidente do PT.
Doutor em Arquitetura e
Urbanismo pela USP, o prefeito era filiado ao PT desde 1981
e não tinha facção. Era considerado independente. Foi viceprefeito na gestão de Jacó Bittar (89-92), hoje no PSB, e chegou a ser secretário de Obras.
Rompeu com Bittar justamente por denunciar irregularidades em obras públicas.
Toninho não tinha segurança particular e quase não usava carro oficial. No ano passado, pouco antes do segundo
turno da eleição, foi assaltado.
Dois comícios seus foram adiados porque traficantes ameaçavam explodir o palanque.
Pensando na segurança da família – era casado e tinha uma
filha –, mudou-se, então, para
um condomínio. Foi encontrado morto na noite de segundafeira perto da nova casa.

EC

Informação, ainda não
confirmada, é de que dois
suspeitos teriam efetuado
disparos de uma moto

Atuação vinha
incomodando
grupos e o crime

CR
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MP pede quebra de sigilo da família Maluf

Governo gaúcho é alvo de nova denúncia

Promotoria quer saber se
parentes do ex-prefeito
têm envolvimento com
suposta conta no exterior
FAUSTO MACEDO

O

MinistérioPúblico Estadual(MPE)requereuontem à Justiça de São
Paulo a quebra do sigilo fiscal
dos familiares do ex-prefeito
Paulo Maluf (PPB). O pedido
foi apresentado pela PromotoriadeJustiça daCidadaniaepelo Grupo de Atuação Especial e
Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), que investigam a
existência de aplicações financeiras em nome de Maluf na

Ilha de Jersey. Os promotores
queremteracessoaosdadosconfidenciaisda ReceitaFederalreferentes à mulher do ex-prefeito, Sylvia, aos quatro filhos do
casal (Flávio, Otávio, Lina e Ligia) e a uma nora, Jackelline.
Adecisãosobreaquebradosigiloserá tomadapelojuiz-corregedorMaurícioLemosPortoAlves. Os promotores Silvio AntonioMarques eMarcelo Batlouni
Mendroni também requereram
aremessaimediataàProcuradoria Geral do Cantão de Genebra
dosdadosjálevantadospelorastreamento telefônico do ex-prefeito e familiares. Os promotores identificaram vários contatos mantidos com escritórios de
advocacia, consultoria financei-

ra, administração de bens e com
o Citibank de Genebra, onde
Maluf manteve conta durante
12 anos, entre 1985 e 1997, segundo relatório do Bundesant
Für Polizeiwsen, polícia de inteligência financeira da Suíça.
Sgundo o governo suíço, Maluf teria transferido o dinheiro
para o Citibank de Jersey em janeirode1997.Oobjetivodospromotores é contribuir com a investigação que o procurador geraldeGenebra, Jean-Louis Crochet, instaurou sobre os ativos
de Maluf. Os contatos telefônicossãoumindicativodequeFlávioeLigiaMaluf podemter operado a conta do Citibank.

Habeas-corpus – O sigilo fis-

cal de Maluf já está quebrado a te a administração do pepebispedido da Comissão Parlamen- ta, entre 1993 e 1997. Os promotar de Inquérito (CPI) da Dívi- toresqueremvasculharasdeclada Pública do Município. A Se- rações de rendas e bens dos ficretaria da Receita Federal en- lhos,damulher eda norade Matregou aos sete vereadores que luf para tentar localizar evencompõem a CPI cópias das de- tuais aplicações no exterior. Em
clarações de bens do ex-prefeito suasprestações decontasao Fisnos últimos cinco exercícios. Os co, Malufnão fazmenção à exispromotores avaliam que ape- tênciadequalquer depósitobannas os dados fiscário fora do
cais de Maluf
País.
não são suficienO ex-prefeito
NTENÇÃO É
tes para rastrear
insurgiu-se conos caminhos pertraadecisãojudiVASCULHAR
corridos por dicial que ordenou
nheiro público
aquebra do sigilo
DECLARAÇÕES
queteriasidodesbancário e telefôviado dos cofres
nicodeseusfamiDE RENDA
da Prefeitura de
liares, em agosto.
São PauloduranPor meio de

I

um habeas-corpus, os criminalistas Arnaldo Malheiros Filho
e Ricardo Camargo Lima pediram ao Tribunal de Justiça concessão de liminar para suspender a medida do juiz-corregedor Porto Alves. O habeas-corpus deu entrada no TJ em 30 de
agosto. O desembargador GentilLeite, segundo vice-presidente da Corte, indeferiu a liminar.
Os advogados de Maluf sustentam que a decisão do juiz-corregedor é “atentatória aos ditames básicos da ordem constitucional, pois pretende inverter
valores”. Segundo eles, a quebra do sigilo telefônico e bancário “não tem o menor fundamento e o menor resquício de
justa causa”.

Delegado teria
autorizado empresa dos
EUA a explorar corridas
de cavalo via satélite
SÉRGIO GOBETTI

P

ORTO ALEGRE – Uma
nova denúncia do Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH) causou
polêmicaontementreosdeputados da CPI da Segurança Pública.Segundoopresidentedaentidade, Jair Krischke, o delegado
e ex-chefe da polícia Luiz Fernando Tubino autorizou ilegalmente, em março de 1999, uma
empresa norte-americana a
abrir agências para explorar
apostas em corridas de cavalo

via satélite, dos Estados Unidos book” partiu da gestão anterior
para o Rio Grande do Sul.
e acusa Krischke de omitir esse
Como prova das acusações documentode propósito, por incontra o governo de Olívio Du- teressespolíticos.“Noafãdeatatra (PT), Krischke apresentou car nosso governo, esse cidadão
pareceres jurídicos do governo fazacusaçõeslevianasesemproanterior contra o pedido dos re- vas”, afirmou o deputado petispresentantes da Carnegie ta Ronaldo Zülke.
Cooke e documento assinado
Em 16 de março de 1999, já
porTubino, ratificandoa “auto- no novo governo, o escritório de
rização” para as apostas nos hi- representações JP Souteiro enpódromos e nas
caminhou a Tuagências convebino um pedido
niadas.
para que ele conETISTA
Em resposta, o
firmasseaautorigoverno gaúcho
zação. “Ratifico
ALEGA QUE
divulgou outro
a autorização do
documento do
governo anteACUSAÇÃO É
processo,queprorior,observandovaria que a perse que o movi‘LEVIANA’
missãoparaochamento de aposmado “race
tasdeverá ser fei-
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LUIS FERNANDOVERISSIMO

Animais simples

to nos hipódromos ou em suas
agências”, despachou Tubino,
um dia depois.

Realidade Virtual –ParaKrischke, a autorização contraria a
lei de contravenções penais, independentemente da origem da
decisão. “Existem crimes cometidos por autoridades do governo e não se sabe de nenhuma
açãoparacoibirtalprocedimento”, afirmou o presidente da
CPI, Valdir Andrés (PPB).
Atualmente,asededacompanhia para a América do Sul está
na travessa Francisco Leonardo
Truda, 59, em Porto Alegre. Em
suapáginanaInternet,aCarnegie Cooke informa que está em
fase final a implantação de máquinas de realidade virtual .

J.F. Diório/AE

0800-888-2323
www.intelig.com

Na CPI, ex-prefeito ignora
perguntas sobre aplicações
Pepebista argumentou
que comissão tem poder
para investigar apenas a
dívida pública de SP

D

urante as 10 horas em
que prestou depoimento à CPI da Dívida Pública do Município anteontem,
o ex-prefeito Paulo Maluf não
respondeu a uma única pergunta sobre aplicações financeiras
que manteria em paraísos fiscais. Foram cerca de 40 perguntas feitas por três dos sete vereadores da Comissão Parlamentar de Inquérito.
“Nada tenho a acrescentar”,
limitou-se a repetir Maluf. “Isto
não faz parte do objeto da CPI”,
completava, a cada vez que era
cobrado pelos vereadores. No
fim da audiência na Câmara
Municipal, às 02h30 da madrugada de ontem, Maluf, que exibiu um ar de vitória, disse ser alvo de uma “mera luta política”.
O pepebista desafiou novamente a vereadora Ana Martins
(PC do B), presidente da CPI. O
ex-prefeito exigiu da vereadora
que apontasse as datas em que
teria feito ligações telefônicas
para a Ilha de Jersey.
Às 18h25 do dia 31 de agosto,

uma sexta-feira, Ana Martins
declarou em seu gabinete ter informações de que Maluf efetuou
“inúmeras ligações para Jersey”. O ex-prefeito nega os contatos telefônicos com qualquer
instituição do paraíso fiscal.
Ele entrou com representação criminal contra a vereadora
no 1.º Distrito Policial. Assessorado por advogados, Maluf falouexclusivamentesobreaemissãode LetrasFinanceirasdoTesouro Municipal e o pagamento
de precatórios judiciais.
Ana Martins quis saber de
Maluf se todas as suas empresas
se situam em território brasileiro e se ele mantinha conta na
Suíça na época em que era prefeito. Maluf não respondeu.
Agiu da mesma forma ao ser
questionado sobre ligações telefônicas para o exterior e se mantinha relações comerciais e financeiras com o Banco Espírito
Santo, de Portugal.
Maluf atribuiu a “um gigolô
internacional que caiu nos braços do PT” o texto publicado no
jornal Tribuna de Genebra, na
semana passada. O jornal suíço
chamou Maluf de “crocodilo do
mangue” e relatou a investigação sobre os supostos recursos
no exterior. (F.M.)

Nota classifica informações de falsas
O ex-prefeito Paulo Maluf
(PPB) classificou ontem, por
meio de nota de sua assessoria
de imprensa, de “mentirosas e
falsas” as informações de que
seus familiares fizeram ligações para o HBK Investment
Advisors, na Suíça. Os contatos, através de celulares e linhas fixas, foram revelados na
segunda-feira pela Comissão
Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Dívida Pública doMunicípio. O escritório de Genebra presta assessoria a grandes
investidores estrangeiros que
mantêm ou mantiveram recursos depositados em instituições
financeiras suíças.
“Essa nova divulgação de informações mentirosas confirma mais uma vez que os membros da CPI da Dívida Pública
vêm passando à imprensa mentiras que supostamente esta-

riamem poderda comissão, violando o segredo de justiça que
cerca material obtido pelos vereadores através de ordem judicial”, diz a nota assinada pelo
assessor de imprensa de Maluf,
Adilson Laranjeira.
Os integrantes da CPI estão
de posse das listagens fornecidas por quatro companhiastelefônicas, obtidas com a quebra
desigilo decretada pelo juiz-corregedor Maurício Lemos Porto
Alves.Segundoanota,Malufestá processando criminalmente
a vereadora Ana Martins (PC
doB),quepreside aCPIda Dívida Pública, “por mentiras anteriores sobre supostas ligações
que ele não fez”.
“Paulo Malufjá disse ereafirma que nem ele ou familiares tiveram ou têm contas bancárias
na Suíça, em Jersey ou em qualquer paraíso fiscal do planeta.”
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Maluf, na Câmara Municipal : “Sou alvo de mera luta política”

Mais uma
vez, a Intelig
muda
a história
do DDI no
Brasil.
Qualquer
país do
mundo por
menos
de 1 real.
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oseph Conrad disse que
até conhecer o Congo
era um animal simples.
No Congo Belga, ou Estado
Livre do Congo, ele conheceu
o colonialismo europeu na
sua forma mais terrível e o retratou em Coração das trevas. E perdeu para sempre
qualquer ilusão sobre a missão civilizatória dos seus pares, embora nunca fosse exatamente um anti-imperialista. Mas outros europeus da
época passaram pelo mesmo
horror sem perder a simplicidade. Seja participando das
atrocidades ou ajudando a
metrópole a esquartejar a
África e lucrando com isto,
seja usando-a como cenário
para suas aventuras. Passavam pelo coração selvagem
do mundo, faziam sua fortuna ou sua reputação, e voltavam para a Europa e o conforto da inconsciência. O mundo subequatorial era onde o
homem branco ia para se consagrar ou para se dissipar, tornando-se igual aos nativos.
Ou, como o Kurtz de Joseph
Conrad, para enlouquecer à
beira de alguma insuportável
revelação sobre a malignidade da sua espécie. A inocência só sobrevivia nos trópicos
nos animais simples.
Quem vive, como nós, numa improvável Bélgica incrustada no seu próprio Congo não tem o luxo metropoli-

tano da distância, nem o socorro da ignorância. A notícia do último episódio de miséria humana não vem de
uma remota colônia, pode estar vindo da vizinhança. Não
precisamos sair em nenhuma excursão científica para
a cabeceira de nenhum rio
misterioso para experimentar a aventura imperial com
todos os seus riscos – basta
sair à rua, de noite, para se
sentir ameaçado pelos nativos. E também não temos o
luxo da simplicidade. Somos
animais marcados pela miséria ou pelo remorso desde a
infância. A inocência só perdura nos enclaves colonizados onde os animais simples
vivem suas fantasias metropolitanas, e podem fingir que
os gritos da floresta à sua volta vêm de outro hemisfério.
A pilhagem de um país pela
sua própria elite depende de
uma ficção de distância, da
idéia de que só estamos neste
Congo para explorá-lo e que
sua selvageria não nos diz respeito. A desigualdade persiste no Brasil não por uma falta de caráter congênita da
sua classe dirigente mas por
esta tradição, da metrópole ficar longe da colônia. O fato
da colônia e da metrópole serem, no caso, o mesmo país,
separado apenas pela amenidades, é apenas uma lamentável anomalia geográfica.

BREVES
Servidores do Judiciário continuam em greve
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A greve dos servidores do
Judiciário paulista vai continuar por tempo indeterminado. Reunidos em assembléia
na tarde de ontem, os funcionários da Justiça decidiram
manter a paralisação e devem
realizar nova assembléia no
dia 19. A reunião foi realizada
na rua em frente à Praça João
Mendes, no centro da capital.

Os servidores reivindicam
54,31% de reposição salarial
relativa aos últimos 7 anos. O
presidente do Tribunal de Justiça, Márcio Martins Bonilha,
continua irredutível. Ele diz
que o Judiciário paulista já
gasta mais com a folha de pagamento do que permite a Lei
de Responsabilidade Fiscal
(LRF).

Assembléia é evacuada Juiz suspende processo
após denúncia de bomba de expulsão de senador
Uma denúncia anônima, por
telefone, de que uma bomba teria sido colocada na Assembléia
Legislativa de São Paulo causou
a evacuação total do prédio no
começo da tarde de ontem.
Uma sessão em homenagem
póstuma ao prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos
(PT), morto no dia anterior, foi
interrompida por ordem do presidente da Casa, deputado Walter Feldman (PSDB). “Em razão da intranqüilidade pelos
atentados nos Estados Unidos,
decidimos, por precaução, esvaziar o prédio”, afirmou Feldman.AAssessoriaMilitardaAssembléia realizou uma operação de varredura e encontrou
uma valise preta vazia, no quintoandardoprédio,quefoiexplodida, por precaução, mas não
continha explosivos.

BRASÍLIA – Uma liminar
concedida pelo juiz James
Eduardo, da 1.ª Vara Cível de
Brasília, suspendeu a leitura do
relatório de expulsão do senador Álvaro Dias (PR) do PSDB.
Aaçãocautelarcompedidodeliminar foi ajuizada pelo próprio
senador, alegando que o ConselhodeÉtica dopartidonãocumpriuosprazosecerceousuadefesa. “Eu nem sequer fui convocado para a reunião de hoje, na
qualseria lido o relatório que pedia minha expulsão”, alegou. O
relator do processo, José Abrão,
queatualmenteésecretário-executivo do Ministério do DesenvolvimentoAgrário,alegara,antes de a reunião ser desmarcada,
quetinhacumpridotodososprazos. Nova reunião do Conselho
de Ética pode ser marcada para
a semana que vem.

PSB rompe com PT do Rio após divulgação de fitas
RIO – O PSB fluminense
anunciou ontem o seu rompimento com o PT. O motivo foi
o programa de televisão e rádio veiculado anteontem no
Rio pelos petistas, que divulgou trechos de gravações telefônicas nas quais o governador Anthony Garotinho

(PSB), supostamente falava
no suborno de um fiscal, em
1995, quando não ocupava nenhum cargo público. A divulgação das fitas em meios de comunicação está proibida pela
Justiça. Com isso, ficou inviabilizada a reaproximação nacional entre os dois partidos.
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Código Florestal: ambientalistas querem ter voz
José Paulo Lacerda/AE

B

RASÍLIA – Ambientalistas do País estão reivindicando o direito
de participar de discussão do
Código Florestal. Em encontro com o líder do governo no
Congresso, Arthur Virgílio
(PSDB-AM), representantes
de ONGs cobraram ontem
participação no fórum de debate sobre o projeto. Virgílio
afirmou que o governo está
disposto a fechar um acordo
para levar a proposta à votação no plenário.
“Se não houver acordo, a
posição do governo é não pôr
o projeto em votação; se for
votado, será derrubado; se
não for derrubado, haverá veto”, disse Virgílio. O governo
pretende alterar o texto do deputado federal Moacir Micheleto (PMDB-PR), aprovado,
na semana passada, na comissão mista. O projeto de Micheleto é considerado impróprio
por setores do governo ao propor, por exemplo, redução da
reserva legal do cerrado amazônico, de 35% para 20%.
Mesmo com os choques entre ambientalistas e ruralistas, Arthur Virgílio acha que
é possível uma negociação. O
governo não abre mão, segundo o parlamentar, do princípio do desenvolvimento sustentável e da manutenção da
fronteira agrícola. Na quintafeira, está prevista nova reunião entre Virgílio e as entida-

Fogo ameaça
chapada na BA
e floresta no Rio
Falta de chuva nas
regiões afetadas
ajuda a propagar
os incêndios
BIAGGIO TALENTO

S
Pesquisa mostra que poucos acreditam que um maior desmatamento na Amazônia reduza a fome

Conservação não impede desenvolvimento
SÔNIA CRISTINA SILVA

BRASÍLIA – Os brasileiros
acreditam que a conservação
ambiental não é empecilho ao
desenvolvimento. É o que revela pesquisa encomendada pela
Campanha SOS Florestas, no
momento em que se discutem
no Congresso mudanças no
Código Florestal. Em meio a
pressões parlamentares para
aumentar o desmatamento,
92% dos entrevistados defende-

ram o aumento das áreas hoje
protegidas por lei.
O Instituto Vox Populi ouviu por telefone 502 pessoas,
com idade superior a 16 anos,
em 186 municípios brasileiros,
entre os dias 4 e 5 deste mês. Segundo a pesquisa, 90% dos entrevistados acreditam que a
conservação das florestas não
atrapalha o desenvolvimento e
que as terras já desmatadas seriam suficientes para aumentar a produção agrícola. Ape-

nas 8% acham que a preservação das florestas é um obstáculo ao desenvolvimento nacional. E somente 5% acreditam
que o aumento de áreas desmatadas na Amazônia contribuirá para redução da fome.
Os ambientalistas comemoram o resultado da pesquisa,
que será levado a parlamentares e líderes do governo no
Congresso. “A população deixa claro que não quer o desmatamento e coloca alternativas

de desenvolvimento do País”,
sustenta Ana Lúcia Freitas,
coordenadora política do
WWF no Brasil.
Para 95% dos entrevistados,
existem atividades econômicas
rentáveis que não agridem o
meio ambiente e geram empregos. Na opinião de 96% das
pessoas ouvidas, a floresta seria melhor aproveitada por
meio do uso dos recursos naturais, incluindo a madeira, o extrativismo e o ecoturismo.

ALVADOR – Os incêndios voltaram a atingir a
região da Chapada Diamantina, na área central da Bahia. Foram identificados, nos últimos dias, nove focos de fogo
no município de Palmeiras,
dentro do Parque Nacional da
Chapada Diamantina. A região é uma das mais afetadas
por focos de fogo ao longo do
ano no interior baiano.
No Rio, o fogo está destruindo uma reserva florestal no norte do Estado.
O combate ao incêndio na
chapada está sendo feito em
três frentes constituídas por 50
bombeiros e voluntários que
precisam caminhar por trilhas
íngremes para atingir as áreas
afetadas. Os brigadistas utilizam galhos de árvores para tentar apagar o fogo que, pelas primeiras avaliações, se espalha
por uma área de 12 hectares. A
falta de chuvas na região tem
contribuído para a propagação.
No Rio, um incêndio destrói
uma reserva florestal em São
Francisco de Itabapoana. O Instituto Estadual de Florestas
(IEF) e a Secretaria do Meio
Ambiente não estão conseguindo controlar o fogo.

Região Metropolitana tem baixa
oferta de água por habitante
Quantidade em São
Paulo é seis vezes
menor que o mínimo
indicado pela ONU
LUCIA MARTINS

R

lhões de pessoas são obrigadas a racionar água e o problema não terá solução rápida.” A ANA foi criada no
ano passado com o objetivo
de implantar uma política
nacional de recursos hídricos. Essa política começa
com projetos para tentar
despoluir as bacias dos rios.
Hoje, há cerca de 60 programas de despoluição em andamento.

IO – A região metropolitana de São Paulo tem uma oferta de
água por habitante seis vezes menor do que o mínimo
estabelecido pela Organização das Nações Unidas Poluição – Para Freitas, o
(ONU) e vive uma grave cri- problema de falta de água
se de abastecimento. A ad- em São Paulo está diretavertência foi feita ontem pe- mente ligado aos altos níveis
lo diretor da Agência Nacio- de poluição do Rio Tietê.
nal de Água (ANA), Marcos Ele afirmou que, por ser um
Freitas, no encerramento do problema que depende de
seminário Ciência e Pobreza melhoras no sistema de sano Século 21, no Rio.
neamento da cidade e despo“É difícil
luição de rios, a
imaginar uma
escassez de
crise de água
água em São
OLUIÇÃO
que afete todo
Paulo só terá soo País porque,
lução em um
DO RIO TIETÊ
comparado
“prazo razoácom outras revel” e exigirá
PIORA A
giões do munplanos “complido, o Brasil tem
cadíssimos”.
SITUAÇÃO
muita água,
No mundo, o
mas em alguquadro apresenmas áreas o protado por Freiblema existe e é seríssimo. tas não foi muito pessimista.
Esse é o caso de São Paulo.” Segundo ele, existem muitas
O Brasil tem cerca de 34 fontes de água doce ainda
mil metros cúbicos de água não descobertas que podepor habitante no ano, mais rão suprir novas demandas.
do que continentes inteiros,
Mas o diretor da ANA
como a Europa (8.547) ou alertou que é necessário que
África (5.133). O morador a exploração de poços e fonda Grande São Paulo, no en- tes naturais seja feita sob a
tanto, segundo Freitas, tem fiscalização do governo. “A
cerca de 400 metros cúbicos retirada de água subterrâanuais de água, enquanto o nea sem controle é perigosa,
mínimo estabelecido pela mas, se for feita de forma orONU é de 2.500 metros cúbi- ganizada, poderá ajudar
cos. “A situação paulista é muito no abastecimento urmuito crítica. Cerca de 9 mi- bano”, disse.

P

Sua vizinha continua
pendurando roupa na janela?
A ITAPLAN tem o imóvel no local e
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SÔNIA CRISTINA SILVA

des ambientais.
O líder do governo, porém,
não conseguiu tranqüilizar os
ambientalistas. “Saimos do
encontro preocupados com a
possibilidade de os ruralistas
colocarem o projeto em votação”, disse André Lima, do
Instituto Socioambiental.
Logo depois da conversa
com as ONGs, Virgílio se reuniu com técnicos dos ministérios do Desenvolvimento
Agrário, Agricultura e Meio
Ambiente, representantes da
Confederação Nacional da
Agricultura (CNA) e parlamentares, boa parte da bancada ruralista. O objetivo da
reunião, que começou no início da noite, era levantar os
pontos polêmicos, quais poderiam ser negociados e quais
seriam definidos no voto. “O
projeto irá à votação, mas negociado”, afirmou senador
Jonas Pinheiro (PFL-MT),
presidente da comissão mista
que analisou a proposta.

EC

ONGs fizeram
reivindicação ao líder
do governo, que quer
fechar um acordo

CR
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Banco de dados
pode proteger
saber indígena
de brasileira e dos conhecimentos produzidos por seus
ancestrais ao longo de séculos. “Não queremos mais participar apenas como fonte de
informações sobre a riqueza
da floresta”, afirmou. “QuereEVANILDO DA SILVEIRA
mos fazer parte das discusEnviado especial
sões sobre o assunto e nos beANAUS – O Brasil neficiar desse patrimônio,
pretende criar um que é nosso. Não vamos aceibanco de dados sobre tar sermos representados peos conhecimentos tradicionais la Funai ou por alguma ONG
das populações indígenas que nesses debates, senão, mais
vivem em seu território. O ob- uma vez, será o branco falanjetivo é proteger o saber mile- do pelo índio.”
nar dos índios – como sobre
Na verdade, a idéia do banpropriedades terapêuticas de co de dados vem de um modeplantas – e repartir com seus lo existente na Venezuela, em
detentores os lucros consegui- discussão nos países andinos.
dos com exploração comercial Segundo Thaimy Márquez, didessas informações.
retora-geral do Serviço AutôA proposta foi feita pelo lí- nomo da Propriedade Intelecder indígena Marcos Terena tual da Venezuela, o banco de
no Seminário Internacional dados dos conhecimentos trasobre o papel da Proteção da dicionais das nações indígePropriedade Intelectual nos nas da Amazônia venezuelacampos da Biona começou a
diversidade e
ser montado há
dos Conhecitrês anos. “Hoje
RQUIVO
mentos Traditemos cerca de 9
cionais, que termil referências
JÁ EXISTE NA
minou ontem,
catalogadas”,
em Manaus.
disse a represenVENEZUELA
A proposta
tante da Venefoi bem aceita
zuela no semináHÁ 3 ANOS
pelo presidente
rio de Manaus.
do Instituto Na“São cerca de 5
cional de Promil dados sobre
priedade Industrial (Inpi), Jo- plantas e 4 mil sobre procedisé Graça Aranha, um dos or- mentos da medicina e outros
ganizadores do evento, com a conhecimentos desses povos.”
Comissão Européia, braço
As informações armazenaexecutivo da União Européia. das estão protegidas e quem
“A idéia é boa e vamos discuti- quiser fazer pesquisa sobre
la com os maiores interessa- elas tem de assinar um contrados”, disse. “Já marcamos to. “Um dos itens mais imporuma reunião para dezembro, tantes do contrato é que o que
em Brasília, com 20 pajés, re- for descoberto a partir de um
presentantes de suas respecti- dado do banco deve voltar a
vas nações. É o primeiro pas- ele”, disse Taimy. “Outro
so para a criação de fato do ponto importante é que os bebanco de dados dos conheci- nefícios obtidos com as pesmentos indígenas.”
quisas devem ser repartidos
Terena disse que o banco de com os índios. Não necessariadados é uma forma de os ín- mente em dinheiro. Pode ser
dios também se beneficiarem a construção de um hospital,
da exploração da biodiversida- por exemplo.”
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Abifarma critica controle
de preços dos remédios
A Associação Brasileira da
Indústria Farmacêutica (Abifarma) criticou a decisão do
governo federal de prorrogar
o controle de preços dos medicamentos até dezembro de
2002, anunciada anteontem.
Antes mesmo dessa medida,
a indústria já tinha pedido ao
governo que reconsiderasse o
controle de preços, permitindo mais reajustes. Segundo a
Abifarma, o setor sofre com a
desvalorização cambial, pois
depende de importação para
fabricar os remédios. Para recompor as perdas, a indústria
farmacêutica alega precisar
de reajuste de 9% a 12%.

Proposta dos índios
garantiria direitos de
propriedade sobre
conhecimento tradicional

M

A
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Agliberto Lima/AE – 6/3/2001

Índios Denis e ONGs
vão demarcar área
D. Paulo, que completa 80 anos na sexta, lança livro pela mesma editora que publica Dalai Lama

Cardeal Arns lança livro de memórias
e reafirma tensão com a Cúria Romana
Para arcebispo-emérito
de São Paulo, assessores
do papa nem sempre
seguem a vontade dele
ROLDÃO ARRUDA

A

fastado há três anos da
direção da Arquidiocese de São Paulo e às vésperas de seu 80.º aniversário, o
cardeal Paulo Evaristo Arns
lança amanhã o livro de memórias Da Esperança à Utopia – Testemunho de Uma Vida. Na obra, de 480 páginas,
das quais 90 foram distribuídas à imprensa pela editora, o
cardeal assume abertamente
os conflitos que teve com a Cúria Romana, durante o pontificado de João Paulo II. No conjunto, volta a afirmar o que disse em entrevista ao Estado,
em 1996, de maneira mais explícita: que o papa João Paulo
II teria perdido parte do controle da Igreja para seus assessores, a burocracia curial.
O episódio onde o desgoverno teria ficado mais evidente
foi o da divisão da arquidioce-

se, em 1989. D. Paulo, contrá- diocese em 1970, na fase mais
rio a essa iniciativa, conta que sinistra da ditadura militar, e
o papa também não a apoiava boa parte do livro é dedicada a
e teria dito pessoalmente a ele: narrativas sobre o combate
“Eu não quero a divisão”. Ape- que travou contra o arbítrio,
sar disso, os curiais levaram particularmente os diálogos
adiante o projeto, criando as que manteve com os generais.
dioceses de Santo Amaro, São A maioria deles já foi narrada
Miguel, Campo Limpo e Osas- pelo cardeal em entrevistas,
co. “Foi esse, talvez, o episódio ou em obras como a do amerimais triste de minha vida de cano Kenneth Serbin.
arcebispo sob a orientação do
O livro está sendo lançado
papa João Paulo II.”
pela editora Sextante, a mesOutro indicama que publidor do descomcou há pouco
passo entre o carum livro de LeoOMBATE
deal Arns e Ronardo Boff, exma aparece no
poente da TeoAO ARBÍTRIO
episódio da sulogia da Libertacessão na Arquição que foi duMARCOU
diocese de São
ramente persePaulo. O cardeal
guido pela CúPASTORAL
assume que o enria Romana,
tão arcebispo de
até que deixou
Fortaleza, d.
o hábito de fraCláudio Hummes, não consta- de franciscano. A Sextante
va da lista de nomes que en- também edita no Brasil as
viou ao papa para que esco- obras do Dalai Lama.
lhesse o sucessor. Ele não escreD. Paulo já foi uma das figuve, porém, o que já disse a jor- ras mais influentes da Igreja
nalistas: que seu preferido era no Brasil e é respeitado interd. Antônio Celso Queiroz.
nacionalmente como defensor
D. Paulo assumiu a arqui- dos direitos humanos.

C

Cansados de esperar pela
ação oficial, os índios Denis
anunciaram ontem que iniciarão a demarcação de suas terras no Alto Juruá (AM), com a
abertura de trilhas. O anúncio
foi feito a bordo do navio MV
Artic Sunrise, do Greenpeace,
que ficará na região por dois
meses. A ONG apóia os Denis
contra a invasão de madeireiros em sua área, de 1,5 milhão
de hectares. Também participam do processo o Conselho Indigenista Missionário, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira e
a Operação Amazônia Nativa.

Movimento quer elevar
o número de isenções
Cerca de 50 integrantes do
Movimento dos Sem Educação
(MSE) fizeram manifestação ontem em frente ao prédio da Fuvest, na Cidade Universitária,
para que as regras de isenção da
taxa do vestibular sejam revistas. Eles queriam a presença de
representantes do conselho
curador da entidade para saber
quais foram os critérios usados
para o resultado final da lista de
isenções da taxa do vestibular
deste ano. Segundo um dos
coordenadores do MSE, André
Ferrari, cerca de 10 mil estudantes ainda poderiam ser contemplados com as isenções.

BIOTECNOLOGIA

Cientistas querem mais células-tronco Transgênico: indústria impede discussão
Estudo defende que
governo dos EUA
financie pesquisas com
novas linhagens

W

ASHINGTON –
Um seleto grupo de
cientistas ligados à
Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos concluiu que serão necessárias novas colônias de células-tronco
embrionárias, além das 64 existentes, para que os pesquisadores norte-americanos cheguem
a resultados concretos. Há algumas semanas, o presidente
George W. Bush restringiu o financiamento do governo federal às pesquisas com linhagens
já produzidas.
E, embora não seja endereçado diretamente ao governo
Bush, faz uma forte defesa do
financiamento público dos estudos. O texto, que foi escrito e
revisado antes do anúncio da
decisão presidencial sobre o tema, será usado pelo Senado
americano, como também audiências com cientistas marca-

das para esta semana, para humanos, uma vez que há risavaliar o veto de Bush. Nele, os co de contaminação. “A proautores afirmam que o suporte posta do governo pode prejudifederal, e a supervisão que vi- car o desenvolvimento de tratariam com ele, são o meio mais mentos e curas para milhões
eficiente e responsável de fazer de doentes”, avaliou o senador
com que as pesquisas com célu- democrata Edward Kennedy.
las-troncos se voltem para tera- Os representantes do governo
pias regenerativas.
dizem que as colônias liberaAs células-tronco podem se das para receber financiamentransformar em qualquer célu- to público são suficientes para
la do organismo humano e es- pesquisas de base que mostrapera-se que possam ser usadas rão a necessidade dos estudos
para recuperar
continuarem ou
tecidos danificanão.
dos, como o céreNo documenPENAS 64
bro no caso do
to, que deveria
mal de Alzheiser apresentado
COLÔNIAS
mer. Mas Bush e
oficialmente
grupos conservaamanhã, o gruPODEM SER
dores são contra
po defendeu tamo uso das células
bém a clonagem
ESTUDADAS
de embriões, que
de células-tronsão destruídos
co para fins terano processo.
pêuticos. Os teciO problema, segundo os cien- dos com material genético do
tistas, é que, ao serem usadas próprio paciente que receberia
nas pesquisas, as células das 64 o transplantes teriam menos
linhagens (das quais apenas 12 chances de provocar rejeição.
estão prontas para uso) rece- Todas as experiências com clobem enxertos de células de ani- nes estão proibidas no país desmais. Isso inviabiliza testes em de julho. (New York Times)

A

A indústria foi apontada ontem pelo diretor de alimentos
de toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ricardo Oliva, como a
maior responsável pelas dificuldades em se discutir hoje a

questão dos transgênicos.
Oliva participou da sétima
audiência pública na Comissão Especial de Alimentos Geneticamente Modificados da
Câmara dos Deputados, destinada a estudar os procedimen-

tos da venda de alimentos
transgênicos e os possíveis riscos à saúde.
Segundo Oliva, em nenhum
momento “a indústria teve
real interesse em se colocar de
peito aberto”.

GARANTIA

OSOR
5 ACON
RESS
P
M
A
PAR
S
2 ANO

3x

sem juros

DUTO
PARA PRO

LGAS-08

Menos watts, mais economia
• Filtro anti-bactéria
• Compressor rotativo
• Menor consumo
• Baixo nível de ruído
função timer

Condicionador
de Ar Split LG

Split Baby
5.800 BTU/H

Disponível também nas
capacidades de: 8.000, 12.000,
18.000 e 24.000 BTU/H,
Bi Split (2x12.000 BTU/H)
e Tri Split (29.700 BTU/H)

consumo 460 Watts
3x R$
,

330
= R$ 990,

à vista R$ 990,

Visite nosso site e calcule você mesmo
a carga térmica do seu ambiente.

www.ambientair.com.br
LIGUE GRÁTIS: 0800-559177

Showroom: Av. Gal. Olímpio da Silveira, 447 - Sta. Cecília -SP - PABX: (11)

3826-9177

Pagamento 3x (1+2) sem juros: entrada + saldo de 30 em 30 dias, com cheque pré. Crédito sujeito a aprovação. Os preços não incluem instalação. Válido até 19/09/01. Estoque 10 unids. de cada.

