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EUA responderão a ‘ato de guerra’
Associated Press

O

s Estados Unidos responderão “como se
estivessem em guerra” aos terroristas que
destruíram o World Trade Center, em Nova
York, e parte do Pentágono, em Washington,
causando milhares de mortes. A advertência foi dada
ontem pelo secretário de Estado, Colin Powell. Ele
disse que “o povo americano tem uma clara
compreensão de que se trata de uma guerra”. Termos
semelhantes foram usados pelo presidente George W.
Bush: “Os ataques deliberados e mortais foram mais
do que atos de terror, foram atos de guerra.” O país
ainda estava atordoado, ontem, diante da ousadia dos
terroristas de lançar três aviões seqüestrados contra
os prédios; um quarto avião seqüestrado caiu perto de
Pittsburgh. Os serviços secretos europeus estão
mobilizados para ajudar a localizar os responsáveis, e
parecem ter certeza sobre o envolvimento do
milionário saudita Osama bin Laden. O dólar subiu
1,2% no Brasil, chegando a R$ 2,692. A Bolsa de São
Paulo fechou em alta de 2,64%.
Págs. A4 a A28

‘Não faça besteira FBI já tem o
e não será ferido’, nome de três
disse seqüestrador árabes suspeitos
O piloto do Boeing lançado
contra uma das torres do
World Trade Center deixou
seu microfone aberto e um controlador de vôo do Aeroporto
Kennedy, em Nova York, ouviu as ameaças feitas pelo seqüestrador. “Temos muitos
aviões, temos outros aviões.
Não faça besteira e não será ferido”, foram algumas das frases registradas. “O seqüestrador falava em inglês”, disse o
controlador.
Pág. A7

O FBI iniciou uma operação
para encontrar os culpados pelo ataque. Depois de interrogar
suspeitos em hotéis e aeroportos, os agentes chegaram a três
árabes suspeitos do seqüestro
de um dos aviões atirados contra o World Trade Center.
Dois seriam irmãos, com passaportes dos Emirados Árabes
Unidos, e um piloto treinado.
A polícia teria encontrado um
carro, com guia de pilotagem
de avião em árabe.
Pág. A5

Equipes resgatam 9 pessoas vivas
Equipes de resgate já tiraram nove pessoas vivas dos escombros do World Trade Center. Na maioria, elas foram localizadas porque usaram seus
telefones celulares para pedir

socorro. As chances de encontrar mais sobreviventes se reduzem a cada hora. No Pentágono, onde há 800 desaparecidos, não há esperança de resgatar sobreviventes.
Pág. A8

Política com países Atentado deixa
árabes poderá ser várias indagações
revista, diz Lafer ainda sem resposta

Resgate – Equipes trabalham na retirada dos escombros e na busca por sobreviventes: ainda há riscos de incêndio

DORA KRAMER

WILLIAM SAFIRE

O ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, admite
que o Brasil terá de reavaliar a
política de aproximação comercial e diplomática que vinha fazendo no Oriente Médio, notadamente com o Irã,
Iraque e Líbia, se forem comprovados a origem externa do
atentado nos EUA e o apoio
de governos da região. Pág. A6

A data de 11 de setembro de
2001, marcada pela indignação dos americanos, deixa várias indagações, como: quem
vem recrutando pilotos de
aviões comerciais e praticando lavagem cerebral com sonhos de glória eterna? Inversamente, quem vem treinando
fanáticos religiosos para pilotar grandes aviões? Pág. A14
Associated Press

NOTAS E INFORMAÇÕES
Ao dizer “não faremos distinção
entre os terroristas que cometeram
esses atos e os que lhes deram abrigo”, Bush comunicou ao mundo a
verdadeira dimensão que deverá
ter a guerra que os EUA se dispõem a travar, em resposta à “silenciosa cólera” de seu povo. “Destruir
o Sistema terrorista”, na pág. A3

CPI da Educação pede
processo contra Maluf
Pág. A31

Receita destruiu dados
fiscais antigos de Jader
Pág. A30

Na Câmara, Malan
diz que Lula mentiu
Pág. B1

TEMPO
Frente fria chega a SP e provoca
pancadas de chuva e trovoadas isoladas em várias regiões do Estado.
Na capital, de 13 a 25º. Pág. C2
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Palmeiras recusa oferta
de franceses por Lopes
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Inflação cai em agosto
com IPCA de 0,70%
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Toninho do PT vinha
recebendo ameaças
Pág. A32

Day after – O presidente George W. Bush, com o secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, confere a
destruição do Pentágono: “Os EUA usarão todos os seus recursos para vencer esse inimigo”, disse
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FÓRUM DE DEBATES
TEMA: FUTEBOL
Esta coluna é um espaço aberto para
opinião dos leitores sobre temas de destaque.

Era Felipão
Sou palmeirense e cansei
de ver meu time se arrastando pelo campo, às botinadas,
aos encontrões, enquanto à
beira do gramado o “professor” Scolari berrava, pedindo marcação, marcação,
marcação. Scolari
não é o único treinador ruim do Brasil. Antes dele outros “professores”
mostraram toda a
sua incompetência
à frente da seleção.
No entanto, o Felipão é emblemático desta era negra do
futebol brasileiro. Toda a sua
filosofia de jogo está baseada
na destruição, na contenção,
na negação do espaço ao adversário. Nunca, jamais, o
pensamento dos times do Felipão é atacar, fazer gols, dar
espetáculo, impor-se pela técnica. O ruim é que nos times,
nos clubes amadores, nas escolinhas de todo o País, há
uma legião de Felipões sufocando talentos, cobrando
marcação, massacrando o jogador de drible, de toque refinado. Eles têm poder de vida
e morte sobre as carreiras dos
atletas: se quiserem, o jogador não vai nem para o banco
e daí vem este respeito caricato, ridículo do futebolista pelos “professores”. O diabo é
que este tal de “disciplinismo” veio-nos como um estrangeirismo imposto, mais
um melancólico sinal do nosso complexo de inferioridade.
Marco Tulio Riccioppo, São
Paulo

Início da ruína
É muito triste ler e ouvir sobre a situação da seleção brasileira quando se põe sobre os
ombros de Felipão toda a responsabilidade. Afinal, quem
começou a levar o Brasil a esta decadência? Foi o Felipão?
Ou foi a ambição do sr. Luxemburgo em fazer da seleção a sua tentativa de ser o
chefão maior do futebol brasileiro? Quando, porém, ele sucumbiu, levou junto nossa seleção. Quando o Felipão não
aceitou treinar a seleção, criticaram sua decisão. Agora
querem que ele faça milagre.
Mais razão e menos emoção e
bairrismo! Antonio Nicolao,
Indaiatuba

Fim planejado
Felipe Scolari falou que o
futebol arte acabou. Eu gostaria de dizer que um dos motivos de ele ter acabado – se
é que isso é verdade – é o fato de existir técnicos como
ele. Deixar jogadores do futebol arte de fora – como Zinho, Juninho Paulista – realmente é querer decretar seu
fim. Sr. Scolari, faça o seguinte: veja teipes do time
do São Caetano jogando na
recente Copa João Havelange e verá que o futebol arte
ainda existe. Basta ter coragem. E pode ter certeza que,
se não fosse a lambança armada naquela final de campeonato, o resultado daquela copa seria outro. José
Leilson Bezerra Dias, São
Paulo

Desejo de De la Rúa
“Que a garra demonstrada
no jogo contra o Brasil se estenda à economia” (Fernando de la Rúa, na primeira página do Estadão de 8/9). Coitado do presidente argentino! Será que ninguém lhe disse que há muito pouco mérito em necessitar de garra para vencer apertado um exército de Brancaleone como esse
bando de pernas-de-pau que
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atualmente veste camisa da
seleção brasileira? J. C. Stabel, São Paulo

Estratégia
Acomodar-se depois de 1 a
0, na casa do adversário, significa menosprezar
qualquer time, ainda mais valendo
uma classificação.
Que os nossos jogadores aprendam o
que é ter raça com
esta última derrota
de 2 a 1 para a Argentina. Aliás, os
argentinos não ganharam “de virada”. Eles
simpeslmente continuaram
jogando como estava jogando desde o início. Os nossos é
que pararam. O resultado foi
mais do que merecido, para
ambas as partes! Quanto aos
técnicos que até hoje tivemos, será que algum deles já
leu ou conhece A Arte da
Guerra, de Sun Tzu, ou Um
Livro de Cinco Anéis, de
Miyamoto Musashi? É preciso estratégia baseada num
bom fundamento. Tadaiuki
Yamamoto, São Paulo

Vergonha
Quando da derrota para
Honduras – no momento “esquecida” por parte da imprensa – toda a torcida, todo
o povo, até políticos indignados manifestaram-se aos quatro ventos e disseram que o
futebol, o brasileiro toda a
Nação estava desmoralizada, humilhada com aquela
derrota. O interessante de toda aquela “reação patriótica” é que tais adjetivações
não se reproduzem quando
flagramos – através da imprensa – homens públicos
tendo ações e atitudes do
mais baixo conceito administrativo e pessoal, como lavar
dinheiro, superfaturar obras
e serviços públicos, desviar
verbas, etc. Tais ações sim envergonham um povo, desmoralizam uma democracia ainda impúbere, e não uma simples partida de futebol, uma
derrota no campo de jogo,
em que às vezes prevalecem
a sorte e interesses escusos.
Sylvio P. Bohn, São Paulo

Nobreza não se compra
Ao contrário do que pensa
o eterno impaciente torcedor
brasileiro, desta vez não é o
técnico Felipão que tem de
ser trocado e sim a mentalidade de todos os jogadores –
desde os que já estão jogando
até os que pretendem ser jogadores de futebol no Brasil.
Criou-se uma aura negativa
que se apresenta como um falso e ilusório “já ganhamos”
única e exclusivamente por
ser a seleção do Brasil. Acordem! Já faz pelo menos duas
décadas que o mundo joga
muito “football”. Portanto,
não somos de forma alguma
os melhores do mundo. Para
voltarmos a esta posição precisamos urgentemente de jogadores que não visem exclusivamente a ficar completamente ricos em um ano como
se fosse uma espécie de nobreza. Precisamos de novos Pelés para virar rei pelo clamor
popular e não por salários nababescos. Roberto Moreira
da Silva, Cotia
■ Sugestões para debate: “Estados Uni-

dos sob Ataque”, “Justiça Brasileira”, “Educação”, “Saúde Pública” e
“Igrejas”. 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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O fim da ilusão

O

que foi destruído an- riam facilmente viajar para
teontem não foi ape- Nova York, Dallas ou Los
nas o World Trade Angeles. Mas, em nosso coCenter e parte do Pentágo- ração, nos sentíamos distanno, mas a serenidade e a sen- ciados e protegidos.
sação de segurança dos ameNinguém pode subestiricanos. Depois de assistir mar a tragédia humana de
ao horror na televisão, qual- anteontem, embora ainda
quer pessoa vai
desconheçamos
achar difícil cuisua plena diAs
cenas
de
dar de sua rotimensão. Mesmo
anteontem
na diária sem
assim, a históser assombrada
ria maior e mais
superaram o
pelo medo de
duradoura popior dos
que alguma coide ser o que tofilmes de
sa terrível possa
dos nós sentiacontecer a
mos e vimos na
catástrofe de
qualquer motelevisão. Era
Hollywood
mento e em praeu um jovem
ticamente qualadolescente no
quer lugar. Isso foi, no senti- início da década de 1960,
do simbólico e psicológico, o quando assisti ao discurso
final da década de 1990.
na televisão em que o presiDesde o fim da guerra dente Kennedy anunciou
fria, os americanos têm vivi- ao país que a União Soviétido numa condição quase de ca estava instalando mísseis
sonho, vangloriando-se do em Cuba, que os Estados
nosso sucesso global, delei- Unidos não aceitariam isso
tando-se com nosso papel e que navios de guerra amede “única superpotência so- ricanos estavam indo em dibrevivente” do mundo, sa- reção a Cuba para estabeleboreando nossa prosperida- cer um bloqueio em torno
de cada vez maior e sentin- da ilha. Ainda agora, as lemdo-se isolados dos ódios, branças permanecem vívihostilidades ancestrais e das. Fiquei assustado. O
conflitos mundiais do resto
do mundo.
Não será mais possível
manter a ilusão de invulnerabilidade, e a mudança de
atitudes e pressuposições terá efeitos profundos – exatamente quais, ninguém pode
dizer ainda – sobre nossos
políticos, nossa política externa e nosso conceito de
quem somos como povo. Na
década passada, os americanos ouviram e leram avisos
sobre os perigos do terrorismo e sobre quantas ameaças
globais não são mais facilmente impedidas pelo poder militar convencional.
Mas essas precauções sempre tiveram uma qualidade
sedutoramente abstrata.
Quando observávamos as lutas étnicas, religiosas e nacionais do restante do mundo se desintegrarem em violência interminável – nos
Bálcãs, no Oriente Médio e
na África –, nos consolávamos pensando em quão distantes e não-americanas
elas eram. Nossa mente talvez nos tenha dito como
ameaças equivalentes pode-

mundo parecia estar-se
aproximando de um confronto nuclear que poderia
incinerar todos nós. Senti
medo de novo anteontem e
meus filhos adolescentes –
quando viram os horrores
na televisão e tentaram entender seu significado –
também ficaram assustados. Eles não saberão o que
pensar, mas saberão como
se sentir.
As cenas superaram o
pior dos filmes de catástrofe de Hollywood. Meu escritório fica no 12.º andar de
um prédio situado a um
quarteirão e meio da Casa
Branca, com uma sacada
que dá para oeste. Dela pudemos enxergar nuvens de
fumaça negra saindo do
Pentágono. O que aconteceu lá não foi nada comparado com o que aconteceu
em Nova York. Pouco depois das 10 horas, um primo passou-me um e-mail
para ver se eu estava bem.
Perguntei se seus pais e seu
irmão -- que moram em Manhattan -- estavam longe do
World Trade Center. Estavam. Então, nosso prédio

foi evacuado. A polícia tinha isolado a rua abaixo,
havia um carro de bombeiros estacionado numa das
esquinas. Fora da região isolada, as pessoas andavam
de um lado para outro, confusas. O trânsito estava emperrado. Havia mais gente
esperando ônibus do que eu
jamais vira antes. A região
central estava fechada.
O que os americanos compreenderam agora é que isso pode acontecer a qualquer um de nós em qualquer cidade -- em escritórios, shopping centers, estádios de esportes e aeroportos. Talvez não aconteça,
mas pode acontecer. O medo foi implantado e não vai
desaparecer tão cedo. Não
sabemos quem organizou os
ataques, mas a suposição razoável é a de que tenhamos
sido alvos de terroristas internacionais. Sabemos (ou
deveríamos saber) que temos muitas vulnerabilidades: os sistemas que mantêm os negócios diários nos
Estados Unidos -- desde o
sistema de transporte aéreo
ao telefone e redes de computadores -- estão abertos a
ataques e sabotagem. O tecido da vida cotidiana agora
parece muito mais frágil.
Como vamos responder a
esse novo medo vai estabelecer nossa medida como povo. Temos de respeitá-lo
sem sermos dominado por
ele. No decorrer da nossa
história, os americanos têm
tido uma mescla peculiar
de sentimentos em relação
a estrangeiros -- um combinação de desconfiança, superioridade, isolacionismo
e intervencionismo. Não podemos erguer um muro nos
separando do resto do mundo, mas, de alguma forma,
temos de nos defender contra ele. Temos de tomar precauções razoáveis sem cair
numa paranóia nacional.
Não existe uma fórmula óbvia para atingir esse equilíbrio necessário, e os Estados Unidos que o buscam
perderam tragicamente
muito da inocência e ilusão
da década passada.
■ Robert Samuelson escreve para o

The Washington Post Writers Group

ANTONIO AMARAL DE SAMPAIO

O megaterrorismo à solta

D

e s d e
barreira tecnoló1812,
gica. A força aequando
ronaval do almias forças britârante Yamamonicas invadito conduziu,
ram o território
com exemplar
norte-americaêxito tático, o
no, tomaram
ataque a Pearl
Washington de
Harbor, porém
assalto, incena referida base
Pouca
diaram a Casa
se localizava no
serventia
Branca e o edifíHavaí, a milhatêm as forças
cio do Congresres de quilômeso, os Estados
tros das costas
armadas
Unidos da Aménorte-americapara
rica têm sido innas. A retorsão
enfrentar
vulneráveis,
veio imediataprotegidos, a
mente; anos defanáticos
leste e oeste,
pois, na baía de
por dois oceaTóquio, a bordo
nos, resguardados, desde o do “Missouri”, o Japão aceiinício deste século, por orga- tou rendição incondicional.
nizações militares poderoAgora a invulnerabilidasas e rodeado, ao norte e ao de da superpotência termisul, por países amigos, cujos nou. Indícios mal interpretagovernos seriam incapazes dos prenunciavam que hade cometer o ato suicida de via chegado o momento de
cogitar de uma agressão ao que tal acontecesse. Ao testecolosso que, com o termo da munhar no Senado, maio
guerra fria, se transformou transato, o diretor do FBI,
na única superpotência des- Louis J. Freeh, citou o ciberte novo milênio.
terrorismo e o emprego de
Agressão menor, de ampli- engenhos nucleares, bactetude municipal, foi perpetra- riológicos e químicos como
da em 1916, pelo facínora, eventuais ameaças emergentravestido de reformador so- tes. No mês passado, ao discial, Pancho Villa, contra pe- cursar em Albuquerque, o
quena cidade da fronteira te- próprio presidente Bush
xana. A repressão, conduzi- afirmou que as verdadeiras
da pelo general Pershing, ameaças aos Estados Unitrouxe invasão norte-ameri- dos da América provinham
cana do país vizinho, embo- do uso de armas de destruira o governo mexicano nada ção maciça brandidas por
tivesse que ver com a inicia- governos delinqüentes e
tiva do bandoleiro.
seus agentes. Não se cuidou,
Durante a última Guerra como era imperativo, da preMundial, Hitler pensou em venção do perigo iminente,
utilizar os Açores como base o qual já se perfilava no horipara bombardear, com aero- zonte e que, por circunstânnaves de larga amplitude de cias especialíssimas, requeação, cidades da costa atlân- ria a formulação de nova
tica. Os japoneses, por sua doutrina de segurança navez, examinaram a possibili- cional, integrando, em escadade de enviar balões explo- la nacional, milícias estasivos para incendiar as flo- duais, polícias municipais,
restas do “Pacific sea- forças armadas e órgãos de
board”. Nenhum desses pro- inteligência. Programa este
jetos prosperou mercê da sumamente difícil de ser rea-

lizado num Estado federado, cujas unidades integrantes permanecem ciosas da
autonomia que lhes foi delegada pelos “founding fathers”, elaboradores da
Constituição.
Felizmente, ainda não se
chegou ao cenário mais acima delineado, pois os
aviões seqüestrados não
conduziam os engenhos de
destruição maciça previstos
pelo presidente Bush e pelo
diretor Freeh. Os resultados da iniciativa terrorista
foram pavorosos, porém estiveram longe do apocalipse que seria produzido pelas armas nucleares, químicas e bacteriológicas. O emprego destas poderá ser
aprazado até que seus usuários progridam na sofisticação, de sorte a se habilitarem, tecnologicamente, a
brandi-las. Declino vaticinar tal barbaridade, porém
um dia ela poderá materializar-se, antes mesmo do que
se cogita, pois o terrorismo
cresce continuamente em
poder, recursos e sofisticação; e a política de Washington não se curva perante a
ameaça, antes restrita ao domínio da ficção, agora real
e onipresente.
A fim de enfrentar uma
dúzia de fanáticos, clandestinamente respaldados por
algum governo delinqüente, pouca serventia apresentam as forças armadas
mais eficientes do século,
visto como porta-aviões, divisões blindadas e aviões invisíveis nada valem para
neutralizar o terrorismo suicida, inspirado pelo fanatismo e praticado por psicopatas anônimos, especialmente treinados; animados pela mística das delícias paradisíacas, pelo Profeta, prometidas aos combatentes
tombados na luta pela justa causa.

Não se concebe que o governo de Washington venha
a mudar sua política, principalmente no Oriente Próximo, ao sabor das exigências
de fanáticos. Se o fizer, deixará de ser superpotência.
Nem parece factível o combate à ameaça terrorista
com medidas internas de
restrição às liberdades fundamentais e aos direitos humanos, hábeis a transformar a grande nação democrática num Estado policial.
Tampouco retorsões armadas contra países indigitados, uma vez estes identificados, sem margem de erro,
de abrigar bases terroristas
seria suscetível de produzir
efeitos imediatos.
O que fazer, pois? Evidente que a punição, prometida
pelo presidente Bush, não
pode, nem deve, ser afastada. Parece prematuro o momento para que se identifique, com certeza, o alvo da
represália. Este deve ser cuidadosamente escolhido,
pois vítimas desnecessárias
e inocentes geram ressentimentos adicionais, hábeis a
constituir material para o recrutamento de futuros terroristas. O engano sudanês
não deve, neste momento,
ser repetido.
Quando do terremoto
que destruiu Lisboa, disse o
ditador português, marquês de Pombal: “Agora é
cuidar dos vivos e enterrar
os mortos.” Espera-se que o
presidente Bush ultrapasse
esse conselho fatalista, porém muito temo que a retorsão, ainda que exemplarmente aplicada, venha a
servir para gerar mais ódio,
o combustível do terrorismo, cuja ignição cabe ao fanatismo religioso.
■ Antonio Amaral De Sampaio, embai-

xador, é diplomata aposentado. Este
artigo representa opinião pessoal
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Destruir o Sistema terrorista

E

m seu terceiro, mais elaborado e expressivo pronunciamento, na noite de
anteontem, a respeito da imensa tragédia causada pelo terrorismo em solo norteamericano – cuja dolorosa contagem, da multidão de mortos e feridos, ainda está longe de
terminar –, o presidente George W. Bush ressaltou dois pontos que bem traduzem o ânimo e a capacidade de reação de uma poderosa sociedade, que se viu atingida em seus melhores valores. Quando disse que “ataques terroristas podem atingir as fundações de nossos maiores prédios, mas eles não podem abalar os fundamentos da América”, Bush fez
emergir dos primórdios da grande nação do
Norte os princípios dos Pilgrim Fathers, que,
egressos da intolerância religiosa então imperante no velho continente, vieram ao Novo
Mundo para montar, a partir da segunda década do século 17, uma sociedade plural, capaz de absorver conflitos e convicções divergentes, com o que montaram um sistema de
organização político-social que se tornou a
Democracia mais bem-sucedida que a História da Humanidade até hoje registrou.
E, quando disse “não faremos distinção entre os terroristas que cometeram esses atos e
os que lhes deram abrigo”, George W. Bush
comunicou ao mundo a verdadeira dimensão
que deverá ter esta nova guerra que os Estados Unidos se dispõem a travar, em resposta à

“silenciosa cólera” do povo norte-americano, e que significa
mais do que “trazer para a Justiça” os responsáveis pelos brutais atos terroristas deste inesquecível 11 de setembro. Significa, na verdade, combater e destruir todo um sistema de organização que, graças a grandes recursos e alta capacidade de operação, propiciaram atentados
dessa natureza e dimensão.
Em artigo que reproduzimos em nossa edição de ontem, o ex-secretário do Estado Henry Kissinger se refere ao fato de um ataque como aquele exigir planejamento sistemático, boa organização, muito
dinheiro e uma boa base, não sendo possível
improvisá-lo ou planejá-lo em constante movimento (a que têm de submeter-se os conhecidos terroristas mundiais, em razão da própria segurança). Por esse motivo, Kissinger
propõe que os Estados Unidos não se limitem, como fizeram em situações anteriores,
depois de sofrer atentados, a lançar alguma
ação retaliatória “que deveria, supostamente, equilibrar os acontecimentos, enquanto se
partia à caça das pessoas que o cometeram”.
Como, desta vez, o ataque ao território norte-americano deixou clara, na avaliação de
Kissinger, a ameaça ao modo de vida norte-

americano e à sua “existência
como uma sociedade livre”, a
reação terá de ser um ataque
ao sistema que produziu esse
terrorismo, para destruí-lo –
assim como a resposta ao ataque a Pearl Harbor só terminou com a destruição do sistema que o gerou. E o sistema
terrorista, hoje, significa “partes organizadas em uma base
global e que pode operar de
maneira sincronizada”.
O que Kissinger quis dizer com isso é que,
por mais que os atentados de terça-feira pareçam ter a marca do megaterrorista Osama
bin Laden, claro está que uma coordenação
eficiente daquela espécie exigiria uma participação de Estados organizados. E Henry
Kissinger parece traduzir com precisão a intenção – e a extensão reativa – manifestada
pelo presidente Bush, ao afirmar: “Mas qualquer governo que abrigue grupos capazes
desse tipo de coisa, prove-se ou não que eles
estejam envolvidos nos fatos de ontem (terça-feira), terá de pagar um preço. E um preço exorbitante.” Não temos qualquer dúvida
de que os Estados Unidos cobrarão caro,
muito caro, pela brutalidade sofrida. De fato, influentes analistas norte-americanos estão pedindo que o Congresso faça imediata-

mente uma declaração formal de guerra contra o país – mesmo que ainda não se saiba
qual foi – de onde partiram os terroristas.
É claro que isso também deve levar-nos a outra ordem de preocupação, quanto a mudanças substanciais de comportamento – do governo e da própria sociedade norte-americana
– depois da histórica tragédia. É que a necessidade de entrar – pela primeira vez depois da
guerra com os inBush indicou ao gleses, que culminou com o incênmundo a
dio de Washingdimensão da
ton em 1812 – nuguerra que os
ma guerra em
EUA se dispõem seu próprio território e contra inia travar
migo desconhecido, forçosamente conduzirá a um sentimento de exacerbada
autoproteção, que poderá levar a um rigoroso
fechamento de fronteiras, justamente da sociedade que até hoje se mostrou a mais aberta do
mundo. Muito a propósito, o New York Times
adverte em editorial que os Estados Unidos devem fazer uma cuidadosa análise da situação
para poder enfrentar a crise sem sacrificar as
liberdades. Essa é uma situação realmente nova, de evolução imprevisível, para a nação
mais poderosa do mundo – e com a qual todos
os povos do Planeta terão de conviver.

A economia saiu intacta dos atentados

S

O turismo do PT

O

vereador Gilberto Na- prefeita até chegou a se defitalini, líder do PSDB nir como “caixeira-viajante”
na Câmara Munici- em busca de recursos para
pal, requisitou ao Executivo in- São Paulo. O problema é que,
formações sobre gastos com ao que parece, toda a equipe
viagens feitas por membros do de governo se sentiu na obrigagoverno Marta Suplicy. Desco- ção de sair pelo mundo sob a
briu que 56 pessoas fizeram, mesma justificativa.
Os resultados efetivos de taem seis meses, 70 viagens para
17 países, que somaram 497 manha garimpagem de verdias de estadia no exterior. A bas internacionais até hoje
prefeita Marta Suplicy esteve não foram revelados. Do enpor 18 dias na Argentina, Suí- contro de Marta Suplicy com
ça e França. As visitas consu- Lionel Jospin, por exemplo, samiram R$ 31.476,37 dos co- be-se que, de prático, só restou
fres municipais, o suficiente o compromisso firmado pelo
para garantir os benefícios de primeiro-ministro francês de
um mês para 230 famílias no agendar um encontro com o
Programa Renda Mínima. candidato do PT à PresidênEm viagem de cinco dias para cia, Luís Inácio Lula da Silva.
Muitas das viagens dos seNova York, o secretário de Recretários tivelações Internacionais, Jorge MatEm seis meses, ram por objetivo a participatoso, gastou R$
membros do
ção em encon13.546,86 com
governo
tros internaciopassagens.
fizeram 70
nais. “São PauO custo das anlo não pode fidanças do PT peviagens para
car de fora dos
lo mundo, no en17 países
fóruns muntanto, está longe
diais”, justificou
de ser conhecido
com exatidão. Os documentos o secretário dos Transportes,
enviados pela Prefeitura à ban- Carlos Zarattini, que usou vercada do PSDB não trazem in- bas da sua secretaria para paformações completas sobre gar passagens a Nova York,
gastos e origem do dinheiro. onde participou de uma reuDe acordo com os dados obti- nião na Organização das Nados pela oposição, os secretá- ções Unidas (ONU), em abril.
É, de fato, importante que
rios foram responsáveis por
22 das 70 viagens e, dessas, os administradores públicos
apenas 3 não teriam sido pa- se inteirem dos grandes debagas pelos cofres municipais, tes mundiais. Porém, diante
mas por empresas, o que cria da penúria em que se encontra a Prefeitura, é preciso esespeculações diversas.
“A prefeita deve esclare- tabelecer prioridades para o
cer quais empresas pagaram uso de verbas públicas, por
e com que interesse”, avisou menores que sejam.
O secretário de Relações InNatalini, que acusa Marta
Suplicy de ter criado uma ternacionais, Jorge Mattoso,
empresa de turismo, a PT classificou de mesquinhas as
Tour, ao assumir o governo. críticas feitas pela oposição.
Era previsível e compreensí- Seriam, de fato, se os cofres esvel que, ao assumir o cargo, tivessem cheios, a população
Marta Suplicy e o secretário estivesse atendida na maior
municipal das Finanças, João parte das suas necessidades e
Sayad, buscassem no exterior a cidade, bem administrada.
acordos de cooperação para a Nada disso, porém, está ocorcidade financeiramente arra- rendo e a justificativa única é
sada pelo governo anterior. A que faltam recursos.

e o mundo afundar numa crise nos próximos
dias, não será por falta
de fundos bancários. Cerca
de US$ 120 bilhões, provavelmente um pouco mais, foram
postos à disposição dos bancos, ontem, pelas autoridades
monetárias das maiores economias. O Banco Central Europeu e o Banco do Japão injetaram, juntos, cerca de US$
80 bilhões no sistema financeiro. O Sistema da Reserva Federal, Fed, o banco central
dos Estados Unidos, adicionou US$ 38,25 bilhões às reservas bancárias. Outros bancos centrais do Primeiro Mundo tomaram medidas semelhantes. “O maior perigo, agora, vem dos autoproclamados
profetas do apocalipse”, disse
no Parlamento, em Berlim, o
ministro das Finanças da Alemanha, Hans Eichel.
Esses profetas entraram
em ação já na terça-feira, enquanto as pessoas comuns,
em todo o mundo, assistiam
horrorizadas a destruição e a
mortandade causadas pelos
atentatos em Nova York e
Washington. Bombeiros e voluntários trabalhavam no
meio da fumaça e da poeira,
entre os escombros do World
Trade Center, quando surgiram as primeiras previsões de
como a economia mundial se-

ria afetada pelo desastre: petróleo mais caro, consumo em
baixa recessão internacional,
redução dos fluxos de investimento, retração do comércio
e maior desemprego.
Que várias bolsas tenham
despencado na terça-feira e
na quarta, não foi nenhuma
surpresa. Surpresa, mesmo,
foi que tenham continuado a
funcionar naquelas condições, enquanto o maior centro financeiro do mundo era
paralisado pelo maior atentado terrorista da história. Na
quarta, porém, já houve reação em algumas praças. Ao
mesmo tempo, os preços do
petróleo começaram a cair,
embora tenham permanecido, ainda, muito altos. Portavozes da Opep asseguraram
que não haverá escassez e que
a oferta continuará normal.
Houve uma clara precipitação dos profetas do apocalipse. Nem eles nem quaisquer
outros analistas dispunham,
na terça e na quarta-feiras, de
informação suficiente para
projeções confiáveis. É evidente que surgiram variáveis
novas na economia americana, com efeitos prováveis na
economia mundial. A insegurança daí resultante deverá refletir-se, por algum tempo,
nos mercados financeiros e de
capitais. As novidades, no en-

tanto, não indicam necessaria- secretário da Defesa e o presimente uma recessão. Podem dente anunciaram que seus esaté apontar o efeito contrário. critórios voltariam a funcioAté o dia 11 de setembro, a nar no dia seguinte. Grupos firecuperação da economia nanceiros que tinham instalaamericana era um problema ções no World Trade Center
principalmente econômico. informaram que poderiam reO governo podia ter interesse tomar os negócios com rapipolítico no assunto, mas não dez. Tudo indica uma disposimais do que noutras circuns- ção que nada tem de rotineira
– e essa nova distâncias. Desde
posição de âniaquela data, a si- A recuperação
mo pode ter retuação mudou
pode ter,
sultados surradicalmente.
agora, um
preendentes.
Reativar a pronovo sentido
O quadro ecodução, estimular
nômico
não vai
o consumo e
político para
melhorar de um
criar um clima os americanos
dia para outro.
de confiança poMas também
dem constituir, a
partir de agora, objetivos de não há motivos para que piosegurança nacional. Não se re. O potencial produtivo dos
trata de implantar no país Estados Unidos saiu intacto
uma economia de guerra co- dos atentados. A população
mo a de outros tempos, quan- está disposta, certamente, a
do se mobilizava a população mostrar que o vigor nacional
para produzir mais aviões, não foi afetado pelos ataques.
mais navios, mais canhões e Depois, parte importante do
assim por diante. O governo ajuste cíclico foi realizada e
precisa, hoje, de outro tipo os juros vêm caindo desde o
de mobilização, mais adequa- início do ano. Passado o imdo a uma guerra em que o fa- pacto inicial, a tragédia de tertor psicológico tem enorme ça-feira pode ser, muito bem,
importância. A própria idéia não o início de uma retração
da reconstrução ganha um maior, mas um estímulo para
sentido especial, como respos- uma recuperação mais veloz.
É uma hipótese que se pode
ta à ação terrorista.
Esse tipo de reação foi ma- contrapor, razoavelmente,
nifestado pelo governo, logo aos cenários traçados pelos
depois dos ataques, quando o profetas do desastre.

FÓRUM DOS LEITORES
O terrível dia seguinte
Todas as expressões de repúdio, em todas as línguas, parecem insuficientes para traduzir o que o mundo inteiro está sentindo a esta altura. E, o
pior, em meio a tudo isso, surgem os exploradores da paranóia e do medo que tomam
conta das pessoas, tirando proveito, aumentando preços e a
sensação de insegurança. É
hora de reflexão, solidariedade e de lembrar que o mundo
tem de se tornar cada dia menor para os extremistas de toda espécie. Não há nada, muito menos religião, que justifique tanta estupidez e violência. Ivacy Furtado de Oliveira (Ivacy@cpb.com.br), Tatuí
■

Mais uma triste página na
nossa história. Mais uma vez
a prepotência e o fanatismo tomaram rumos extraordinários. Mais uma vez centenas
de vidas humanas foram ceifadas. Mais uma vez os inocentes acabaram pagando por
atos de seus líderes. Estamos
na Era de Aquário, a das
transformações. Será que teremos de pagar um preço tão alto para obtermos paz e tranqüilidade para viver? Falta
amor ao próximo, falta amor
a Deus. O mundo precisa de
orações, de vibrações positivas, de muita luz e energia.
Anibal Desoz (adesoz@bignet.
com.br), Santos
■

O mais triste de todo o acontecimento a que assistimos, estarrecidos, pela TV, anteon-

tem, é saber que milhares de vidas inocentes foram perdidas. A retaliação,
que certamente virá, significará mais
violência e morte.
Por isso, esperamos
que o presidente
americano pense antes de agir, para que
nenhuma medida que venha a
ser tomada ponha em risco a
paz mundial. Henrique Francisco Chediek (hchediek@
hotmail.com), Araraquara
■

Lamentável e chocante por
todos os aspectos a ação de alguns ensandecidos que perpetraram o ataque suicida e covarde contra os EUA, a maior
potência da Terra. Não se pode, de forma alguma, concordar com a ação, que deve produzir um número assustador
de vítimas inocentes. Entretanto, é importante salientar
que, diariamente, ocorrem violências idênticas, principalmente nos países mais pobres,
que não têm o mesmo efeito,
mas certamente produzem vítimas inocentes em igual número e passam despercebidas
por nós. Eduardo Rodrigues
Arruda (Arrudaadvogados@
aol.com), São Paulo
■

Terça-feira, 11 de setembro
de 2001: foi o começo do fim.
Do mundo. Olympio Félix de
A. Cintra Netto, São Paulo
■

A equipe de redação do Estado está de parabéns pela
qualidade da edição de on-

tem. A sensibilidade e a qualidade
dos artigos conseguiram reproduzir
para os leitores toda a gravidade e a
violência desse terrível ataque terrorista nos EUA. Somente um jornal
que conta em seus
quadros com articulistas do nível de Paulo Sotero, Roberto
Godoy e do brilhante Gilles
Lapouge poderia produzir um
noticiário tão diferenciado.
Meus cumprimentos. Paulo
Figueiredo (paulofigueiredo@a4com.com.br), jornalista, São Paulo

Terror também aqui
Ficamos assustados e aterrorizados com os ataques terroristas sofridos pelos EUA.
Lendo ontem, porém, o artigo
Os cães e as bestas (A2), do corajoso e inteligente José Nêumanne, verificamos que o Brasil também sofre seu próprio
terrorismo, na pessoa de seqüestradores, bandidos de toda espécie e principalmente
políticos como os citados pelo
articulista, como Jader Barbalho (que coisa horrível!!!) e outros. J. Roberto Marques (advogadomarques@uol.com.br),
São Paulo
■

O artigo Os cães e as bestas,
de José Nêumanne, nos mostra claramente por onde caminha nossa sociedade. O caradurismo, de fato, já está incorporado em nossos “valores”
há muito tempo. Parabéns ao

articulista e a nós, privilegiados leitores do Estadão. Geraldo Alaécio (Ggalo10@aol.
com), Guarulhos

Limpeza urbana
A respeito do editorial
Emergência interminável
(11/9, A3), impõe-se uma retificação: o secretário Rui Falcão informou ao repórter
(que parecia ignorar o fato)
já ter ocorrido a audiência pública destinada a apresentar
as linhas gerais do edital para a licitação de serviços de
limpeza urbana na capital.
Quanto ao juízo de valor sobre o secretário e a atual gestão, a posição política do Estado e os interesses a que o
jornal normalmente serve
são bem conhecidos e dispensam comentários. Lino Bocchini, assessor de Imprensa
da Secretaria de Governo da
Prefeitura, São Paulo

N. da R. – O repórter Conrado Corsalette, autor da reportagem que deu origem ao
editorial, põe a gravação da
entrevista à disposição do secretário Rui Falcão, para
que ele possa relembrar suas
declarações.
■ 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. Correspondência sem identificação completa será desconsiderada.
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INTERNACIONAL
EUA SOB ATAQUE

Powell reforça advertência presidencial,
afirmando que os Estados Unidos responderão
aos terroristas “como se estivessem em guerra”.
Segundo o secretário de Estado, essa

resposta será “um ataque de múltiplas
faces em muitas dimensões”. Ao mesmo
tempo, a decisão de Bush de não voltar à
capital após os ataques gera críticas

Bush tratará ataque como ‘ato de guerra’
Reuters

Ao abrir reunião do Conselho
de Segurança Nacional,
presidente ressalta que os EUA
usarão todos os seus recursos
para vencer o inimigo, admite
que “a batalha demandará
tempo”, mas promete que, com
perseverança e determinação,
chegarão à vitória
Ao mesmo tempo, tanto Bush
como Powell procuraram preparar o país para uma campanha
ASHINGTON – de identificação e erradicação de
Com a mal contida fú- um inimigo invisível, deixando
ria dos americanos re- claro que ela será extremamente
fletida nos clamores de vingança complexa, demorarada e não se
dos editoriais dos grandes jor- esgotará num par de grandes
nais contra os terroristas respon- ações punitivas. “Os EUA usasáveis pelos brutais ataques que rão todos os seus recursos para
mataram milhares de pessoas e vencer esse inimigo”, disse
destruíram o World Trade Cen- Bush. Mas acrescentou: “Sereter, em Nova York, uma parte mos pacientes.” O presidente
do Pentágono, em Washington, afirmou que os EUA se conceno presidente George W. Bush de- trarão no objetivo de identificar
finiu sem meias tintas a nature- e derrotar o inimigo e prometeu
za do conflito no qual os EUA e “perseverança e determinação”.
seus inimigos estão engajados. Ele garantiu que os americano
“Os ataques deliberados e mortí- sairão vencedores. Mas advertiu
feros ... foram mais do que atos que “essa batalha demandará
de terror, foram
tempo”.
atos de guerra”,
Powell disse
disse ele ontem
que, pessoalmenOWELL:
ao abrir uma reute, compartilha
nião do Conselho
da visão dos ameATAQUE TERÁ
de Segurança Naricanos de que o
cional, na Casa
país está em guer‘MÚLTIPLAS
Branca, a um
ra. Mas ressalvou
país ainda atorque a resposta
FACES’
doado pela ousaamericana será
dia e pela enorminecessariamente
dade da ação dos
complexa. “Será
terroristas.
um ataque de múltiplas faces
O secretário de Estado, Colin em muitas dimensões – diplomáPowell, um ex-general que co- tica, militar, policial e de intelimandou as Forças Armadas gência, (pois) todo tipo de coisas
americanas durante a Guerra terá de ser feito para controlar esdo Golfo, contra o Iraque, há te flagelo (do terrorismo)”, disse.
dez anos, não foi menos taxati- “Não vamos pensar que um únivo. Os EUA, afirmou ele, respon- co contra-ataque eliminará o tiderão aos terroristas “como se es- po de terrorismo que vimos (na
tivessem em guerra”. Em entre- terça-feira).”
vista à rede ABC, ele disse que
Horas mais tarde, o secretário
“o povo americano tem uma cla- de Estado disse que se empenhara compreensão de que se trata rá para construir “uma coalizão
de uma guerra e não se pode ver internacional contra o terroris(o ataque) de nenhuma outra mo” que inclua a China, a Rúsmaneira, independentemente de sia e os países árabes e muçulma(tal interpretação) ser ou não ser nos, que tiveram uma reação dilegalmente correta”.
vidida aos ataques: enquanto os
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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

Trabalhadores vasculham destroços do WTC: Powell busca coalizão internacional contra o terror
governos condenavam a ação
dos terroristas, em várias capitais do Oriente Médio, as pessoas celebravam os atentados.
“Deixem que eles provem o gosto do que tem sido a nossa vida
nos últimos 50 anos”, disse um
motorista de táxi em Amã, capital da Jordânia, falando do estado de guerra que existe no Oriente Médio desde a criação do Estado de Israel. “Eles estão colhendo o que semearam e talvez, agora, sintam a nossa dor.”
Para o presidente americano,
um político que chegou à Casa
Branca depois de uma breve carreira e não é conhecido por sua
capacidade intelectual nem por
sua habilidade como comunicador, o devastador ataque terrorista contra os dois alvos mais símbólicos do poder econômico e militar dos EUA é um desafio imenso. Dependendo da forma como
Bush se conduzir e como conduzir o país, ele tanto pode se transformar num dos grandes líderes
americanos como revelar suas limitações e destruir seu governo,
um desfecho que teria enormes
conseqüências para a posição
dos Estados Unidos no mundo.
Esse perigo foi claramente
enunciado pelo relatório que
uma comissão nacional sobre as
ameaças à segurança nacional
dos EUA divulgou nas primeiras semanas do governo Bush. O
estudo, presidido pelos ex-senadores Warren Rudman e Gary
Hart, alertou que “ um ataque direto contra cidadãos americanos
em território americano é provável no próximo quarto de século” e alertou para o efeito político destrutivo de tal evento. “O
risco não é apenas de morte e
destruição, mas também de uma
desmoralização que pode solapar a liderança mundial dos
EUA.”

Hesitação desperta dúvida sobre
capacidade de ação do presidente
o perigo, que Bush precisa evitar, é o de pôr o carro à frente
dos bois.”
O cientista político Thomas
Mann, da Fundação Brookings,
disse que não vê sentido em critiASHINGTON – A car o desempenho do presidente
condenação mundial nas circunstâncias traumáticas
ao ataque terrorista e que o país atravessa. Mas deixou
as manifestações de apoio, solida- clara sua apreensão quanto à cariedade e unidade nacional em pacidade de Bush de mostrar-se
torno de George W. Bush, feitas aquém do gigantesco desafio de
por políticos e cidadãos america- liderança que tem nas mãos. “A
nos, sugerem que este não é um coisa mais importante que preciperigo iminente. Mas a resposta samos é empatia, clareza e deterincerta e hesitante do presidente minação (do presidente)”, disse
nas primeiras horas depois do ele na manhã de ontem. “A meataque – em lugar de retornar à nos que ele seja transformado (peCasa Branca e assumir de forma los ataques), não acho que será
visível o comando
capaz de comandas operações,
dar o palco públiBush passou hoco no qual é o prinOLÍTICOS
ras a bordo do
cipal ator.”
Boeing presidenA própria Casa
PROMETEM
cial voando entre
Branca demonsbases aéreas –,
trou preocupação
UNIDADE
que os jornais reontem diante dos
gistraram, alimenreparos à falta de
NACIONAL
taram entre alum comportaguns analistas o
mento mais decitemor de Bush
dido do presidennão estar à altura do desafio.
te, nas primeiras horas depois do
Eles disseram que o Bush en- atentado, informando que a decifrentará agora uma tarefa muito são de Bush de não voltar a Wamais difícil do que fazer os dis- shington terça-feira foi influencursos adequados, mas pouco ciada por “indícios críveis” de
eloqüentes, que ele fez na noite que a Casa Branca e o Air Force
de terça-feira e ontem. Segundo One também estavam na lista de
o professor Bruce Buchanan, da alvos dos terroristas. A seu favor,
Universidade do Texas, trata-se Bush sabe que conta, de imediade preparar os americanos para to, com o apoio emocional dos
o penoso, metódico e demorado americanos e o suporte maciço
esforço de identificar os respon- do Congresso. Sem exceção, senasáveis pelos ataques e seus prote- dores e deputados que ocuparam
tores. “Será preciso um processo a tribuna ontem insistiram no imcalmo para buscar e estudar indí- perativo de o país manter-se unicios em circunstâncias caóticas e do contra o terror. (P.S.)

Fato de não ter voltado
a Washington logo após
o ataque torna Bush
alvo de críticas
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A seguir, a íntegra do
discurso feito ontem pelo
presidente americano,
George W. Bush, a membros de seu gabinete e líderes do Congresso na Casa Branca:
“Acabei de participar
de uma reunião com nossa equipe de segurança
nacional e recebemos os
últimos informes da Inteligência.
Os deliberados e mortíferos ataques perpetrados ontem (terça-feira)
contra nosso país foram
mais do que atos de terror. Foram atos de guerra.
Isso vai exigir a união
determinada e resoluta
de nosso país. A liberdade e democracia estão sob
ataque.
O povo americano precisa saber que nós estamos enfrentando um inimigo diferente do que jamais havíamos enfrentado. Esse é um inimigo predador de pessoas inocentes e desavisadas que corre para se proteger, mas
não poderá se proteger
para sempre. Esse é um
inimigo que tenta se esconder, mas não poderá
se esconder para sempre.
Esse é um inimigo que
pensa que seu refúgio é seguro, mas ele não será seguro para sempre.
Esse inimigo atacou
não apenas nosso povo,
mas as pessoas amantes
da liberdade em qualquer
lugar do mundo.
Os Estados Unidos e a
América vão usar todos
seus recursos para capturar esse inimigo. Vamos
correr o mundo. Vamos
ser pacientes; seremos diretos e leais a nossa determinação. Essa batalha necessitará tempo e determinação. Mas não tenham
dúvidas sobre isso, nós vamos vencer.
O governo federal e todas nossas agências estão conduzindo os negócios, mas não os negócios de sempre. Estamos
trabalhando em alerta
de segurança máximo. A
América está indo em
frente enquanto nós precisamos permanecer cientes das ameaças contra
nosso país.
Os que têm altos cargos
precisam adotar as precauções necessárias para
proteger nossos cidadãos.
Mas nós não vamos permitir que esse inimigo vença
a guerra e mude nosso modo de viver, restringindo
nossas liberdades.
Esta manhã enviei ao
Congresso o pedido para
um fundo de emergência, de modo que estaremos preparados para gastar o que for necessário
para resgatar as vítimas,
ajudar os cidadãos de Nova York e Washington,
reagir à tragédia e proteger nossa segurança nacional.
Quero agradecer aos
membros do Congresso
por sua união e apoio. A
América está unida. As
nações amantes da liberdade no mundo estão ao
nosso lado.
Essa será uma monumental luta entre o bem e
o mal. Mas o bem vai vencer. Muito obrigado.”
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EUA SOB ATAQUE

Um carro alugado que teria sido usado
por dois dos suspeitos foi confiscado pela
polícia do Maine no aeroporto de Portland.
Dentro do veículo foi encontrada uma mala

contendo um guia de pilotagem de avião em
árabe, uma tabela de cálculos de consumo de
combustível por aviões e uma cópia do
Alcorão, o livro sagrado do Islã

FBI identifica alguns dos terroristas suicidas
France Presse

Pistas levantadas aparenteParte deles, de origem
mente a partir da apreensão
árabe, entrou nos EUA do carro e do exame das listas
pelo Canadá e estudou de passageiros e das fitas de vigilância dos aeroportos de Porpilotagem na Flórida
tland e de Boston levaram os
agentes do FBI e uma equipe
PAULO SOTERO
da Swat na manhã de ontem
Correspondente
ao hotel Westin, em Boston,
ASHINGTON – O onde efetuaram três detenções
FBI iniciou ontem e vasculharam dois quartos,
uma vasta operação inicialmente com aparelhos de
de coleta de informações na controle remoto, porque se teNova Inglaterra e deteve vá- meu a possibilidade de haver
rias pessoas para interrogató- uma bomba no local. O FBI
rio – incluindo duas mulheres não confirmou ter feito nenhue um homem de origem árabe ma prisão. Não se sabe se os
num hotel em Boston. Segun- dois ou os três suspeitos tomado informações atribuídas a ram o mesmo vôo em Boston.
fontes policiais pelo jornal The Um segundo vôo, da United,
Boston Globe, três dos suspei- que também fazia a rota Bostos do seqüestro do vôo 11 da ton-Los Angeles, chocou-se
American Airlines, de Boston contra o World Trade Center.
para Los Angeles, que virou arA rede ABC informou que
ma do ataque contra o World as autoridades já sabem os noTrade Center, em Nova York, mes dos três suspeitos que seteriam entrado nos Estados qüestraram o vôo da AmeriUnidos pelo Canadá. Outros can Airlines usado no ataque
indícios sugerem que eles já es- contra o Pentágono. O FBI
tavam nos EUA e poderiam não revelou a identidade de neser cidadãos americanos de ori- nhum dos suspeitos que invesgem árabe ou imigrantes.
tiga, mas um residente de VeniNa manhã do ataque, os sus- ce (na Flórida), Charlie Voss,
peitos embarcaram num vôo afirmou que agentes federais
da US Airways, na cidade de lhe disseram que dois supostos
Portland, Estaseqüestradores
do do Maine,
ficaram em sua
que fica a meia
casa por uma seRESCEM
hora de vôo de
mana em julho
Boston. Dois
de 2000, enquanINDÍCIOS
eram irmãos na
to treinavam pifaixa dos 20
lotagem numa
CONTRA
anos e tinham
escola local de
passaportes dos
vôo, a Huffman
BIN LADEN
Emirados ÁraAviation. Voss,
bes Unidos. O
funcionário da
terceiro era um
Huffman, conpiloto treinado, também de ori- tou que os agentes identificagem árabe.
ram os homens como MohaA polícia de Maine confir- med Atta e Marwan. Voss dismou ontem ter confiscado na se tê-los aceitado como hóspenoite de terça-feira um Nissan des como um favor para a HuAltima prateado da locadora ffman.
Alamo no estacionamento do
O secretário de Estado dos
aeroporto de Portland. Dentro EUA, Colin Powell, recusoudo carro, que teria sido usado se a especular sobre o envolvipelos dois suspeitos, foi encon- mento da organização do sautrada uma mala contendo um dita Osama bin Laden, consideguia de pilotagem de avião em rado o principal suspeito nos
árabe, uma tabela de cálculos ataques, apesar de ter negado
de consumo de combustível qualquer participação, segunpor aviões e uma cópia do Al- do jornais árabes e o governo
corão, o livro sagrado do Islã. do Afeganistão, que lhe dá guaAmbos exibiram carteiras de rida. “Mas os indícios estão se
motorista do Estado de New acumulando”, disse o secretáJersey ao alugar o automóvel. rio de Estado.
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O suspeito
Mohamed Atta
em foto da Divisão
de Veículos da Flórida:
suposto seqüestrador
de um dos aviões lançados
contra o World Trade
Center teve aulas de
pilotagem numa escola
de aviação de Venice em
julho de 2000

Como a Rua 34, a maioria das vias de Nova York ficou totalmente vazia durante a manhã de ontem: população teve medo de sair

INIMIGO NÚMERO 1

Bin Laden vive há 5 anos nas montanhas
Principal suspeito dos
atentados, o saudita
chefia um exército
fundamentalista

O MENSAGEIRO DO TERROR
TAJIQUISTÃO
TURCOMENISTÃO
ISTÃO
GAN
AFE

JOSÉ MARIA MAYRINK

O

número 1 na lista de
suspeitos nas investigações sobre os atentados de terça-feira é o multimilionário saudida Osama
bin Laden, um muçulmano
fundamentalista de 44 anos
que chefia um exército de
centenas de voluntários do
Mujahedim Khalk, os Combatentes do Povo, em sua
“guerra santa” contra os Estados Unidos.
“Os americanos são os
maiores ladrões do mundo e
terroristas”, disse ele em
1998 à rede de televisão
ABC, falando de seu esconderijo, nas montanhas do leste do Afeganistão, onde vive
há cinco anos, sob a proteção das forças do Taleban,
os guerrilheiros que apoiou
na resistência contra a ocupação soviética.
O quartel-general de Bin
Laden está instalado numa
caverna de três cômodos encravados na rocha. É dali
que ele comanda seus homens, na maioria ex-combatentes afegãos, argelinos,
sauditas e palestinos recrutados nos países islâmicos.
Dois computadores e um telefone ligados a satélite
transmitem instruções a
seus partidários e controlam
os investimentos de suas empresas nos grandes centros
financeiros.
Dono de uma fortuna pessoal estimada em US $ 400
milhões, Osama foi o sétimo
dos 20 filhos do empresário
Mohamed Bin Laden, um
dos homens mais ricos da
Arábia Saudita. O patrimônio da famíla, que enriqueceu explorando petróleo e
construindo estradas, soma
US$ 4,2 bilhões, recursos
que ele e seus irmãos fazem
render em benefício da causa islâmica. Ninguém sabe
quanto, porque Bin Laden
trabalha com empresas de
fachada para encobrir os lucros.
Apesar de nadar em tanto
dinheiro, o terrorista mais
poderoso do mundo leva
uma vida de asceta na caverna. Seu quarto, onde ele dorme com a proteção de um fuzil Kalashnikovs tomado de
um general soviético no Afe-
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IRÃ

Kabul

Zhawar Kili Al-Badr
Campo de treino
de Bin Laden
Kandahar
Quartel-general
do Taleban

Território
da Aliança
do Norte
Peshawar
Khowst

PAQUISTÃO

1957: Nasce na Arábia Saudita,
filho de um magnata da construção.
Família de Bin Laden é originária
do ex-Iêmen do Sul
1979-89: Luta com o mujahedin
afegão para expulsar as forças
soviéticas do Afeganistão
Anos 90: Começa campanha
contra os EUA na Guerra do Golfo
e para livrar as cidades sagradas
do Islã – Meca e Medina – da
influência ocidental. Estabelece uma
organização terrorista mundial
chamada Al-Qaeda
1992: Ligado a um ataque com
bomba a dois hotéis de Áden, no
qual dois turistas austríacos foram
mortos. Explosão atinge quase 100
prestadores de serviço americanos
Fevereiro de 1993: Caminhãobomba explode no World Trade
Center, em Nova York, matando seis
pessoas e ferindo mais de mil. Bin
Laden é suspeito
Fevereiro de 1998: Membro
fundador da Frente Islâmica Mundial
contra Judeus e Cruzados
Agosto: Atentados simultâneos
nas Embaixadas dos EUA no
Quênia e na Tanzânia matam mais
de 220 pessoas. Os EUA acusam
a Al-Qaeda e disparam mísseis de
cruzeiro contra o campo de
treinamento de Bin Laden no leste
do Afeganistão
Setembro: Seguidores de Bin Laden
na Inglaterra e Alemanha são presos
e extraditados para os EUA
Setembro de 1999: É divulgado
que Bin Laden deu US$ 25 milhões
ao senhor da guerra árabe Khattab,
que lidera militantes islâmicos
contra tropas russas no sudeste do
terrritório de Daguestão

Dezembro: Agentes americanos
obtêm o manual de treinamento
árabe de mil páginas em discos de
computador. A enciclopédia inclui
dados sobre fabricação de
explosivos e armamento tóxico
pesado
Dia de Ano Novo, 2000: Bin
Laden casa-se com uma adolescente
do Iêmen de 17 anos – sua quarta
mulher no Afeganistão
Março: Notícias revelam que Bin
Laden sofre de problemas renais
Abril: Bin Laden diz ter visitado
Kosovo para instalar campos de
treinamento
Setembro: a Jordânia condena
à morte seis militantes ligados a Bin
Laden por planejar ataques contra
alvos israelenses e norte-americanos
12 de outubro: Ataque ao
destróier USS Cole no porto de Áden
mata 7 marinheiros e fere 3.
O Exército Islâmico Áden-Abyan –
ligado a Bin Laden – assume a autoria
Agosto de 2001: o jornal AlQuds al-Arabi recebe alertas de
fundamentalistas islâmicos próximos
de Bin Laden sobre um grande e
sem precedentes ataque a alvos
americanos
11 de setembro: terroristas
seqüestram 4 aviões de
passageiros, lançando 3 contra
as torres gêmeas do WTC e o
Pentágono. Depois dos ataques,
a inteligência americana
intercepta conversação
entre dois supostos seguidores
de Bin Laden

Fontes: Reuters, Jane's, Institute for Counter Terrorism

ganistão, tem três camas toscas, guarnecidas com colchões finos e lençóis de lã. Ao
lado, uma prateleira com
uma pequena coleção de livros do Islã, caprichosamente
encadernados.
O esconderijo de Bin Laden, a “caverna do morcego”,
tem também uma sala abarrotada de fuzis, morteiros e munição. Os computadores e
seus acessórios, material de alta tecnologia, ocupam um ter-
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ceiro cômodo. A descrição é
da repórter Marie Colvin, de
The Times, de Londres, que visitou a caverna em 1998.
Bin Laden aderiu à ala extremista dos fundamentalistas muçulmanos por volta de
1991, quando rompeu com a
monarquia saudita por causa
da aliança do governo de
Riad com os americanos contra o Iraque, na Guerra do
Golfo. Seu objetivo passou a
ser a derrubada do rei em seu

país e o combate aos Estados Unidos no resto do mundo. A Agência Central de Inteligência (CIA), que havia
treinado os homens de Bin
Laden na guerrilha contra a
ocupação soviética no Afeganistão, achou que ele estava cuspindo no prato em
que comeu.
A partir do dia em que o
chefe dos Combatentes do
Povo declarou que seu objetivo seriam os alvos americanos, todos os atentados começaram a ser atribuídos à
Qaeda, organização terrorista de alcance mundial criada por ele para defender os
ideais islâmicos. Nos últimos dez anos, pelo menos
cinco atos teroristas marcados pela ousadia de seus autores foram obra de Bin Laden, segundo os serviços de
informação do Ocidente.
Um desses atentados foi a
a explosão de uma bomba
no World Trade Center, em
Nova York, em fevereiro de
1993.O multimilionário saudita sempre nega sua participação. Foi o que fez, por
exemplo, em agosto de
1998, quando bombas destruíram as embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, matando 224 pessoas
e ferindo mais de 4 mil.
As suspeitas de que o grupo de Ben Laden, sob as ordens e a orientação direta
dele, tenha planejado e executado os ataques suicidas
aos prédios do World Trade
Center e ao Pentágono, na
terça-feira, não parecem
sem fundamento. O Relatório 2000, preparado por 41
especialistas contratados pelo governo dos Estados Unidos, com a colaboração de
um ex-general da KGB, o
serviço secreto da ex-União
Soviética, e do serviço de informações de Israel, já previa que os extremistas muçulmanos passariam a atacar os americanos em seu
território.
“Quem mais, além do pessoal de Bin Laden, poderia
executar com tanta precisão
ações tão bem planejadas?”, perguntaram agentes da CIA e do Federal Bureau of Investigation (FBI),
ao analisarem os choques
dos Boeings contra seus alvos em Nova York e Washington. A cabeça de Osama Bin Laden, um dos dez
terroristas mais procurados
do mundo, vale US$ 5 milhões.
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EUA SOB ATAQUE

Na Europa, agências de informações se
organizam para cooperar na caçada aos
autores do atentado ao World Trade Center e
ao Pentágono. Os serviços franceses,

DORA KRAMER
Os efeitos
sobre o Brasil

C

auteloso, medindo cada palavra enquanto ainda
é desconhecida a autoria dos atentados de terçafeira nos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, admite que, se comprovada
a origem externa e caso os terroristas tenham recebido algum tipo de ajuda por parte de governos do Oriente Médio, o Brasil terá de reavaliar a política de aproximação
comercial e diplomática que vinha fazendo na região, notadamente com Irã, Iraque e Líbia.
“Com certeza, isso terá de ser repensado, ainda mais
que o reatamento das relações não foi pautado por minha
livre recreação, mas respaldado pela relativa normalização do ambiente político e das oportunidades comerciais
que surgiram naquela área”, diz Lafer e, nessa questão, só
vai até aí. Não avança no detalhamento de que tipo de reavaliação seria essa, inclusive porque ela depende da preliminar da identificação dos autores e de suas ligações.
Sobre outras avaliações de conseqüências do episódio
para a América Latina e, especificamente, para o Brasil,
no entanto, o ministro discorre com mais desenvoltura.
Porque são efeitos que, na visão dele, ocorrerão independentemente de quem cometeu e/ou patrocinou os atentados. O Itamaraty acha que nada pode ser descartado ainda, nem mesmo a hipótese de que os crimes tenham origem interna.
Quanto aos efeitos, os mais graves e imediatos serão,
de acordo com a análise do ministro, sobre a economia.
“O crescimento econômico e o desempenho das exportações inevitavelmente serão afetados negativamente. E esses eram dois pontos cruciais para o governo brasileiro”,
afirma. Ontem, Celso Lafer reuniu o Conselho de Política Externa do Itamarati para discutir exatamente este assunto que, segundo ele, é o que deve ser esmiuçado neste
momento.
O resultado negativo sobre o crescimento virá, arAFER ACHA
gumenta, pela inevitável
retração inicial da econoQUE O
mia mundial, antes já em
CRESCIMENTO
desaceleração. “Haverá
reação dos investidores, auE O SETOR DE
mentará a percepção de risco e o capital quer seguranEXPORTAÇÃO
ça absoluta.” Celso Lafer
aponta como sinal nítido o
SOFRERÃO
fato de os Estados Unidos
UM BAQUE
terem fechado as fronteiras com o México, mas não
com o Canadá. “Os mexicanos pertencem ao Nafta tanto quanto os canadenses, a
diferença é que são latinos.”
No tocante ao desempenho das exportações, o chanceler
lembra que haverá com certeza uma significativa diminuição “das chances de sucesso” de negociações multilaterais
que o Brasil estava empreendendo pois, além de reduziremse as disposições gerais para concessões, haverá uma alteração na agenda de interesses dos países mais ricos.
“Nós continuaremos querendo discutir investimentos
e comércio e eles vão querer discutir segurança”, diz o secretário-geral do Itamaraty, embaixador Seixas Corrêa.
Celso Lafer concorda inteiramente.
“Os países tenderão a se fechar, a gastar mais com defesa e, no que diz respeito à nossa região, a estreitar a conexão entre terrorismo e tráfico de drogas, o que poderá
significar um aumento da militarização nas áreas de
fronteiras e fazer da Colômbia e da Amazônia, por exemplo, alvos de discussões.”
Na concepção de Celso Lafer, a diplomacia brasileira
perderá “flexibilidade”, tanto com relação a questões comerciais quanto no que tange ao trato dos assuntos políticos. Nesse aspecto é que o ministro das Relações Exteriores acha inevitável que, a depender da identificação dos
terroristas, a tendência seja a de um reforço no alinhamento aos Estados Unidos. Mas esta não seria, obviamente, uma tendência apenas brasileira.
Nem a única alteração de rumos. O ministro acha inevitável uma mudança radical no mundo. “Nenhum trauma foi maior que esse na história americana. E hoje, como não é possível mais aos países administrar o grau de
envolvimento de cada um em crises internacionais – a
globalização acabou com essa prerrogativa, pois engolfa
a todos –, o trauma é, conseqüentemente, global.”
De que forma o mundo tratará do restabelecimento de
uma nova ordem e para que lado ela irá, o chanceler considera que ainda não há elementos suficientes para avaliar. Mas o embaixador Seixas Corrêa introduz um ponto que, acredita, terá de ser levado em conta em todas as
discussões internacionais que estão por vir.
“O fanatismo, de caráter religioso ou nacionalista, foi
o fator que justificou as maiores violências na história da
Humanidade e isso não é debatido com clareza, precisa
ser posto na mesa”, defende o embaixador. “São elementos de identidade coletiva que movem uma dessas redes
subterrâneas criadas pela fragmentação de atores mundiais depois que os governos deixaram de ser os únicos interlocutores das sociedades”, acrescenta Celso Lafer.
Na opinião dele, o terrorismo se vale exatamente da
ação pautada pela ausência de racionalidade e o caráter
secreto inerente aos atos ilícitos. “Esse poder do segredo
impõe a onipresença do perigo e cria a contradição exposta nesse caso de agora, em que o excesso de poder político
e militar é obrigado a conviver com a impotência absoluta de se precaver contra o inimigo. Até porque não se sabe
quem é ele, de onde vem, quando nem como atacará.”

L

■ E-mail: dkramer@terra.com.br

principalmente, acreditam na participação do
terrorista Bin Laden, enquanto no Brasil, PF
investiga possibilidade de que tenha ligações
com prefeito de cidade gaúcha

Para europeus, Bin Laden é responsável
AFP

O apoio dessas ricas famílias sauditas a Bin Laden se
explica pelo fato de ambos
adotarem a mesma doutrina
(desde os bancos escolares): o
arabismo. De acordo com Antoine Basbous, presidente do
Observatório do Mundo Árabe, trata-se de uma ambigüidade. Enquanto os norte-americanos apóiam politicamente a Arábia Saudita por causa
de sua posição liberal em relação ao petróleo, nas escolas
sauditas é obrigatório o ensino do arabismo – doutrina
muito hostil aos Estados Unidos e a Israel.

Serviços secretos se
mobilizam para auxiliar
CIA e FBI a identificar
autores de atentado
REALI JÚNIOR
Correspondente

P

ARIS – Os serviços secretos dos países europeus estão mobilizados
para ajudar a CIA (Agência
Central de Informações americana) e o FBI (a polícia federal americana) a identificar e
localizar os principais responsáveis pela série de atentados
praticados nos Estados Unidos. Essa cooperação constitui uma verdadeira caçada internacional aos terroristas.
Todos os serviços – principalmente a DGSE e a DST (espionagem e contra-espionagem francesas, consideradas
especialistas em mundo árabe) – não parecem ter dúvidas quanto à participação no
episódio do milionário saudita Osama bin Laden.
Esse antigo aliado dos Estados Unidos durante a Guerra
do Afeganistão (contra o invasor soviético), hoje hóspede
do regime afegão e inimigo
número um dos americanos,
foi o primeiro nome citado
por agentes franceses que consideram muito improvável a
pista alternativa de grupos radicais da extrema direita norte-americana.
Os franceses estão tão convictos de que sua pista é correta que chegaram a receber duras críticas da Argélia pela
pressa em “designar árabes e
muçulmanos” como os principais responsáveis pelos atentados – uma tese difundida
pelos meios de comunicação
e especialistas dos serviços secretos franceses, alguns antigos militares graduados, hoje
convertidos em consultores.
Se existe forte solidariedade européia com os EUA na
busca dos autores, isso não
quer dizer que esses países poderão assinar um cheque em
branco para o presidente
George W. Bush, quando chegar a hora das represálias.
Por maior que seja a solidariedade, há certas particularidades políticas que tais países
não podem ignorar.

Arabismo – Também os serviços secretos de outras nações,
como os da Grã-Bretanha e

Fumaça ainda sobe do destruído WTC, atrás da Estátua da Liberdade
de Israel, apontam para a
As mesmas fontes indicam
mesma pista árabe. Bin La- a suspensão recente de uma
den mantém vínculos com investigação na Arábia Sauditrês países muta sobre as relaçulmanos, além
ções entre Bin
do Afeganistão:
Laden e ricas faVALIAÇÃO
Paquistão, Emimílias sauditas,
rados Árabes e
no momento em
É QUE CIA
Arábia Saudita,
que essas invescujos governos,
tigações estaDEVIA PREVER
paradoxalmenvam se aproxite, têm relações
mando de prínATAQUE
cordiais com
cipes da família
Washington.
no poder.

A

Falha – Na avaliação dos europeus, a CIA está na berlinda. A direção da agência de
inteligência dos Estados Unidos é responsabilizada pelas
falhas reveladas no seu sistema de informação, que não
foi capaz de prever os ataques ao World Trade Center
e ao Pentágono. Ontem, Charles Pasqua, ex-ministro do Interior francês, lembrou que
os americanos estavam muito
bem informados sobre essa
possibilidade desde 1994,
quando do seqüestro de um
Airbus da Air France no Aeroporto de Argel.
Na ocasião, de acrodo com
o ex-ministro, o plano dos terroristas do Grupo Islâmico
Armado (GIA) era lançar o
avião sobre a Torre Eiffel.
Mas eles foram dominados
por forças especiais francesas
durante escala em Nice para
reabastecimento do avião.
Pasqua chegou a consultar o
então primeiro-ministro
Edouard Balladur sobre a
possibilidade de derrubar o
Airbus com caças franceses.
Essa é a providência para evitar um drama ainda maior como o ocorrido nos Estados
Unidos, ressaltou ele.
Desde então os serviços especializados na luta contra o
terrorismo trabalhavam com
a hipótese de ocorrência de
um atentado dessa natureza.
Da mesma maneira, não poderá também constituir nenhuma surpresa para qualquer serviço de informação a
eventualidade de um atentado terrorista que utilize armas bacteriológicas, pois
atualmente se sabe que elas
já estão ao alcance de diversos grupos terroristas graças
à conivência de antigas repúblicas soviéticas.

NO BRASIL
PF investiga o prefeito de Chuí, Decreto do governo brasileiro
acusado de ligação com terrorista define Taleban como inimigo
O pefelista Jomaa
garante que não tem
nenhuma relação com
ele ou máfia árabe
SÉRGIO GOBETTI

P

ORTO ALEGRE – O
prefeito de Chuí, Mohamad Kassem Jomaa
(PFL), está sendo investigado
pela Polícia Federal por suspeita de ligação com a máfia árabe e com Osama bin Laden. O
brasileiro-libanês reelegeu-se
no ano passado prefeito do pequeno município gaúcho, na
fronteira com o Uruguai, habitado por descendentes árabes.
Segundo informações do serviço de inteligência uruguaio relatadas no inquérito da PF, Jomaa “seria representante do
terrorista Osama bin Laden,
que encaminharia para Mohamad dinheiro para ser lavado
na fronteira Brasil/Uruguai”.
O documento, obtido pelo
jornal Zero Hora, diz que “sempre que Mohamad viaja ao Líbano mantém contato com
Osama bin Laden no Afeganistão”. E acrescenta que o terrorista estaria disposto a ajudar
com US$ 2 milhões a construção de uma mesquita no Chuí.
“Nunca na minha vida vi esse Bin Laden nem mais gordo
nem mais magro, muito me-

nos agora que é acusado desse
atentado”, reage Jomaa. Ele admite que viaja com freqüência
ao Líbano, onde sua ex-mulher
vive com um de seus dois filhos,
mas nega envolvimento com os
crimes de que é acusado pelas
autoridades uruguaias. “Desafio-os a provar o que estão dizendo. Se 1% disso for verdade,
juro que renuncio”, prometeu.
Jomaa teve seus documentos
apreendidos pela PF por suspeita de fraude. Segundo atestado
apresentado por sua mulher,
Nabiha, à Embaixada do Brasil
em Beirute, ele nasceu em 16 de
agosto de 1959 na cidade de Konaitra (hoje na Síria). Na certidão brasileira, ele nasceu em 25
de novembro de 1960, em São
Paulo. “Sou filho de libaneses,
mas nasci no Brasil e vivo há 32
anos na fronteira”, garante ele,
que como outros moradores da
região tem cidadania uruguaia.
Jomaa atribui as acusações à
sua intenção de concorrer a intendente do Departamento de
Rocha, no Uruguai.
Oficialmente, a PF reconhece apenas a investigação sobre
os documentos. “A gente está
tão distante que acho pouco
provável qualquer ligação de
Bin Laden com o prefeito, ainda mais tratando-se de uma cidadezinha como o Chuí”, afirmou o superintendente, delegado Rubem Albino Fockink.

Desde fevereiro, País
proíbe a entrada de
afegãos e funcionamento
de órgãos diplomáticos
LEONENCIO NOSSA

B

RASÍLIA – Desde fevereiro, o terrorista Osama bin Laden é considerado oficialmente inimigo
público do Brasil. Decreto assinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso determina sanções contra ele. A
medida, que atende a uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), impede
a entrada no País de representantes do Taleban, que controla 95% do Afeganistão. O
governo também proíbe o funcionamento de órgãos diplomáticos do Taleban em qualquer parte do País.
Nos 28 aeroportos internacionais brasileiros não são
permitidos vôos, decolagens
e pousos de aeronaves do Afeganistão, exceto por razões
humanitárias. A permanência de oficiais, agentes e consultores militares brasileiros
no Afeganistão também é considerada ilegal.
A norma do Palácio do Planalto determina ainda o bloqueio de quaisquer fundos e

recursos financeiros de pessoas e empresas que tenham
ligação com Bin Laden. É o
caso da empresa aérea Ariana Afghan Airlines, impedida de atuar nas cidades brasileiras. Desde sua publicação, há sete meses, o decreto
não precisou ser usado por
nenhum órgão público.
Como outros países membros das ONU, o Brasil só reconhece o líder Ahmad Sha
Massud como chefe do governo do Afeganistão. Massud, porém, controla apenas o Vale do Panshir. O poder dos talebans é reconhecido por três países, Emirados Árabes Unidos, Árabia
Saudita e Paquistão.

Sanções – As sanções da
ONU ao Afeganistão se intensificaram com a confirmação de que Bin Laden estava vivendo sob a proteção
do governo taleban.
Bin Laden é responsabilizado pelos atentados, em
agosto de 1998, às Embaixadas dos Estados Unidos no
Quênia e na Tanzânia, que
resultaram na morte de 224
pessoas. O governo americano também acusa o terrorista de tentar efetuar, sem sucesso, na noite de 31 de dezembro de 1999, ataques simultâneos nos EUA.

Produto: ESTADO - BR - 7 - 13/09/01
2%

5%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

95%

A7 98%

100%

PB

2%

5%

10%

15%

Produto: ESTADO - BR - 7 - 13/09/01

QUINTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2001
%HermesFileInfo:A-7:20010913:

20%

30%

40%

Composite
50%

60%

70%

80%

85%

90%

95%

98%

100%

COR

A7 -

Composite

INTERNACIONAL

O ESTADO DE S.PAULO - A7

EUA SOB ATAQUE

Aviões seqüestrados decolaram com poucos
minutos de intervalo e terroristas conseguiram
neutralizar tripulantes e passageiros usando
apenas facas e estiletes.

Em uma conversa captada por um controlador
de vôo, um dos terroristas advertiu um piloto da
American Airlines que outros aviões
haviam sido tomados

Atentados foram muito bem coordenados
Associated Press

DIÁLOGO
FATAL

N

A

Foto de satélite fornecida pela Nasa mostra a fumaça saindo das torres do World Trade Center
municar com os controladores e
com outros aviões.
O funcionário acrescentou
que, a bordo de um avião da American Airlines, uma comissária de
bordo fez um desesperado telefonema ao centro de operações da
companhia, ao que parece usando um aparelho celular. Duas de
suas colegas haviam sido esfaqueadas, informou a comissária
de bordo. Um seqüestrador invadira a cabina. A comissária sabia
o número da poltrona de um seqüestrador, mas ao que parece

não conseguiu esclarecer muito
do que se passava dentro do
avião, nem o número de atacantes. “Só podemos imaginar o que
aconteceu”, disse o funcionário.
A bordo do vôo 77 da American Airlines, a comentarista de
TV Barbara Olson ligou para seu
marido de um telefone celular e
informou simplesmente: “Estamos sendo seqüestrados.” Numa
segunda chamada rápida, Barbara disse que dois seqüestradores,
armados com facas e estiletes, haviam reunido a maioria dos 58

passageiros, os quatro comissários de bordo e um piloto na cauda do avião, contou o marido de
Barbara, o procurador-geral
Theodore B. Olson. Acrescentou
que sua mulher não descreveu os
seqüestradores, mas disse que havia mais de um.
Em São Francisco, Alice Hoglan declarou que seu filho, Mark
Bingham, de 31 anos, lhe telefonara de bordo do vôo 93 da United
Airlines. “Fomos dominados”,
disse. “São três homens que dizem ter uma bomba.”

BOSTON – O piloto do
Boeing da American Airlines
lançado contra uma das torres
do World Trade Center deixou seu microfone aberto e
um controlador de vôo do Aeroporto Kennedy ouviu as
ameaças que ele recebia do seqüestrador, informou ontem o
jornal Christian Science Monitor. “Temos muitos aviões, temos outros aviões”, disse um
dos seqüestradores. “Não faça
besteiras e não será ferido”,
gritou em seguida.
A identidade do controlador de vôo não foi revelada pelo jornal. “O pirata falava em
inglês”, disse o controlador.
Ele ressaltou ter ficado “totalmente confuso” quando o seqüestrador falou em muitos
aviões. “Não entendi o que ele
queria dizer exatamente.”
O Boeing deveria fazer o trajeto Boston-Los Angeles.
“Mas o piloto ou um dos seqüestradores pediu um corredor para o Aeroporto Kennedy (Nova York)”, ressaltou o
controlador. Ele explicou que
um dispositivo a bordo permite que os radares identifiquem
a companhia, o número do
vôo, a velocidade e a altitude.
“Ele foi neutralizado”, disse o
controlador. Segundo ainda o
controlador de vôo, os pilotos
não acionaram o código de
quatro dígitos que indica seqüestro. “Nossos radares não
captaram nenhum indício.”
(France Presse)

Os professores mais bem-preparados,
os laboratórios mais modernos, o sistema
de ensino mais avançado e o processo
seletivo mais esperado:
Colégio Rio Branco.
Processo para o ingresso de novos alunos - 2002
Educação Infantil
Ensino Fundamental e Ensino Médio

Avaliação e testes - 29 de setembro.
Vagas limitadas.
Prepare-se para estudar no Colégio Rio Branco, um colégio cada dia melhor para você - na filosofia,
na conduta, nos conceitos que marcam a sua valiosa tradição. Conceitos que, ao longo dos anos,
têm formado mais do que ótimos alunos, grandes cidadãos: éticos, completos, comprometidos
com a contribuição positiva para com a comunidade. E o grande orgulho do Colégio Rio Branco
é poder falar de sua tradição sem abrir mão de sua modernidade. Nas salas de aula, nos laboratórios,
no projeto pedagógico. Um colégio preocupado, antes de tudo, com o desenvolvimento e a auto-realização
do aluno como ser humano. Uma vocação que não se expressa somente na avaliação, no boletim,
na prova ou na expressiva aprovação nos vestibulares, mas na atitude.
• Av. Higienópolis, 996 - São Paulo, SP
(11) 3662-2900/0800-556499
• Granja Vianna - Rod. Raposo Tavares, 7.200 (km 24) - Cotia
(11) 4612-0505/0800-559611
• www.crb.g12.br
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fazer telefonemas apavorados
Tanques cheios
aparelhos celulares. Não
transformaram aviões usando
se sabe que tipo de comunicação
em bombas voadoras
foi feita entre os pilotos e os connotavelmente eficazes troladores de vôo em terra.
Especialistas disseram ser provável que pelo menos um atacanTIM GOLDEN
te a bordo de cada avião fora treiThe New York Times
nado para pilotar jatos de grande
OVA YORK – Foi, nos porte.
anais do terrorismo,
Mais que qualquer ataque teruma operação primoro- rorista anterior contra os EUA,
samente coreografada. Nos minu- os seqüestros de terça-feira foram
tos antes e depois das 8 horas da assombrosos exemplos de planejamanhã de terça-feira, quatro mento e coordenação, disseram
grandes jatos de passageiros deco- especialistas. Os quatro aviões delaram de importantes aeroportos colaram com poucos minutos de
no leste dos Estados Unidos com intervalo. O avião do vôo 11 da
destino à Califórnia.
American Airlines, um Boeing
Era o horário da manhã, em 767, decolou do Aeroporto Loque tais aeroportos geralmente gan, de Boston, para Los Angefervilham, quando pessoas em fé- les, às 7h58. O vôo 175 da United
rias partem cedo
Airlines, também
para longos dias
com um 767 que
de viagem e passaia fazer a rota
TACANTES
geiros a negócios
Logan–Los Angepodem partir da
les, partiu de uma
SABIAM
costa leste espepista próxima na
rando chegar a
mesma hora.
PILOTAR
tempo para reuNo Aeroporto
niões à tarde na
Internacional DulJATOS
costa oeste.
les, perto de WaOs aviões, dois
shington, o vôo 77
Boeings 767 e dois
da American Airli757, não estavam lotados. Cada nes, um Boeing 757, partiu para
um tinha dois pilotos e nenhum Los Angeles às 8h21. Outro vôo
levava mais que nove comissários da United, o 93, decolou do Aerode bordo. Mas todos transporta- porto Internacional Newark para
vam milhares de litros de combus- São Francisco às 8h01.
tível, mais que suficiente para faO que os pilotos e tripulantes
zer um vôo de costa a costa.
conseguiram transmitir aos conNo ar, eles eram bombas voa- troladores de vôo continua em
doras notavelmente eficazes. O grande parte desconhecido. Um
que aconteceu a bordo dos aviões funcionário encarregado de orgatalvez só se esclareça dentro de se- nizar informações sobre o que
manas, ou meses. Nos momentos aconteceu disse que os atacantes,
que precederam os choques dos em pelo menos um dos aviões,
aviões com seus alvos, pelo me- conseguiram desligar o transponnos alguns passageiros e uma co- der, o aparelho que normalmente
missária de bordo conseguiram daria ao aparelho meios de se co-
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EUA SOB ATAQUE

Prefeito de Nova York assegura que busca de
sobreviventes só cessará depois de os
especialistas considerarem nulas as
possibilidades de novos resgates. Pessoas

que por muito pouco escaparam da morte
no World Trade Center e no Pentágono
devem levar as marcas do trauma
psicológico ainda por um bom tempo
Associated Press

Chance de resgatar
mais sobreviventes
reduz-se a cada hora
Sob os escombros,
nove pessoas
contataram socorristas
pelo celular

interno do complexo vi o que
tinha acontecido e, em seguida, o serviço de alto-falantes
passou a dar ordens para que
todos deixássemos o local.”

OVA YORK – Ri- ‘Guerra nuclear’ – “Está tuchard Cruz estava pa- do coberto por cinzas, parece
ra sair do elevador no que houve uma guerra nu92.º andar do World Trade clear”, disse o fotógrafo ameCenter quando um avião cho- ricano Jeffrey Gardner, refecou-se com a torre vizinha da rindo-se a região em que moque ele estava. “Foram mo- ra, o Financial District de Mamentos de histeria coletiva e nhattan. Ele voltou ontem ao
muita gente gritava, havia seu apartamento, quase na esmuita fumaça e papel pica- quina da Maiden Lane com a
do”, disse. “Uma mulher gri- Broadway, há menos de dois
tou para que eu voltasse, e eu quarteirões do World Trade
corri para a escada. No 63.º Center. Segundo o fotógrafo,
andar, olhei para uma janela a desolação da paisagem é
e vi o edifício vizinho em cha- uma coisa assustadora.
Do lado leste da Broamas e pessoas saltando do aldway, onde mora, há apenas
to do prédio.”
Segundo Cruz, enquanto cinzas. Do lado oeste, mais
ele estava no meio de uma próximo de onde ficaram as
multidão que descia as esca- torres, há detritos por todos
das, um novo impacto foi sen- os lados. A área está fechada
tido, desta vez na torre em até para os moradores. Gardque ele estava. “Todo o edifí- ner disse que seu apartamencio se moveu e começou a os- to estava coberto por uma cacilar. As pessoas, agora, cor- mada de cinzas.
“Era muito difícil camiriam e se empurravam escada abaixo. Quando cheguei nhar pelo edifício depois de
ao térreo, vi alguns corpos ele ter sido atingido pelo
calcinados. Percebi que tinha avião”, declarou Carmen Medina, uma espanhola que tratido sorte, muita sorte.”
Essa mesma sorte não tive- balhava numa escola de idioram milhares de pessoas que mas que funcionava no 55.º
chegaram às duas torres do andar do edifício. “Não tinha
World Trade Center na ma- ainda entendido bem o que
nhã da terça-feira. Embora ocorrera depois de ouvir uma
as equipes de resgate tenham grande explosão e todo o prétirado dos escombros nove dio tremeu. Pela janela, vi
pessoas vivas, as chances de que grandes destroços caindo
encontrar mais sobreviventes e, andando com difilculdade,
se reduzem a cada hora. O cheguei com uma amiga até
prefeito de Nova York, Ru- as escadas”, explicou. “Tídolph Giuliani, afirmou on- nhamos de parar várias vezes
tem que os trabalhos de resga- nos degraus, ora para esperar
te se estenderão indefinida- as pessoas que estavam nos
mente, até que os especialis- andares de baixo andassem,
tas declarem nulas as possibi- ora para dar passagem a bombeiros que estalidades de recovam subindo.”
lher mais sobreA espanhola
viventes.
O
afirma que de“Estamos no
morou aproxiprocesso de loPENTÁGONO,
madamente 30
calizar e resgaminutos para
tar o maior núTRABALHO
chegar ao térmero de pesreo. “Mal alcansoas vivas que
RESUME-SE
cei a rua, o prépudermos e esdio todo desmose é o nosso objeAO DE
ronou. Não acretivo principal
dito que as pesagora”, declaRECOLHER
soas que estarou Giuliani.
vam nos andaOs sobreviCADÁVERES
res acima do
ventes resgataque eu estava tedos foram localinham tido temzados, em sua
maioria, porque usaram seus po de escapar. Meu marido,
telefones celulares para en- que estava na rua esperando
trar em contato com as autori- que eu descesse, disse ter visdades. Dos nove resgatados, to muita gente saltando desseis eram bombeiros e três, de andares acima do 80.º.
Lolita Jackson, funcionápoliciais. Eles faziam parte
do grupo de aproximadamen- ria do banco de investimento
te 300 bombeiros e 80 agentes Morgan Stanley – que ocupada polícia surpreendidos pelo va 25 andares do prédio –,
desabamento dos edifícios. participava de uma reunião
Mas as chamadas telefônicas de negócios no 70.º andar
tinham parado ontem à tar- quando o avião atingiu a torre vizinha. “As chamas chegade.
Em Washington, onde as vam até o nosso edifício e perequipes de resgate já se dedi- cebemos que devíamos abancam exclusivamente ao reco- donar o prédio”, relatou. “Delhimento dos cadáveres, a es- víamos estar mais ou menos
perança de encontrar algum no 40.º andar quando o outro
sobrevivente entre os escom- avião chocou-se contra o nosbros do edifício do Pentágo- so edifício, fazendo-o balanno é ainda menor. Um empre- çar. Parecia que tudo ia ruir e
gado do Departamento de De- foi essa a hora em que todos
fesa, que pediu para não ter ficamos mais apavorados.”
A funcionária foi uma das
seu nome divulgado, disse
que quase todos no complexo sobreviventes do atentado a
de edifício estavam paralisa- bomba contra o World Trade
dos – observando pela TV as Center em 1993 e acreditava
imagens dos ataques em No- que jamais viveria um terror
va York –, quando ouviram o semelhante como o daquele
barulho do Boeing caindo dia, quando teve de abandocontra um dos prédios. nar o edifício às pressas.
“Num breve momento, nos “Sempre disse a amigos que a
demos conta de que algo mui- minha cota de desatres já tito grave estava ocorrendo e nha se esgotado e nunca peninstintivamente todos passa- sei que teria de passar por
ram a se encaminhar na dire- uma experiência semelhanção da saída”, disse. “Algu- te”, disse Lolita. “Mas a realimas pessoas demonstravam dade é que, se a nossa torre tiestar em pânico, mas a maio- vesse sido a primeira a ser
ria mantinha a calma. Logo atacada, provavelmente toque saí da sala onde estava das as pessoas que estavam
para o corredor, perguntei a no nosso andar teriam sido
alguém o que estava ocorren- mortas.” (The Washington
do e ouvi como resposta que Post Reuters, Associated
uma bomba tinha explodido. Press, France Presse, EFE,
Só quando já estava no pátio Ansa e DPA)

N

N

Bombeiro grita de dor ao ser resgatado dos escombros do World Trade Center: outras oito pessoas foram retiradas com vida

VIPS

WASHINGTON – As
primeiras vítimas da série
de atentados de terça-feira
a serem identificadas foram
as que estavam nos aviões
seqüestrados e transformados em armas pelos terroristas. Entre os mortos do vôo
11 da American Airlines –
previsto para voar de Boston a Los Angeles, lançado
contra uma das torres do
World Trade Center – estão a atriz e fotógrafa Berry
Berenson, de 53 anos, e o roteirista e produtor David
Angell, de 54 anos. Berry
era viúva do ator do filme
Psicose, Anthony Perkins, e
irmã da também atriz Marisa Berenson. Angell era o
co-criador das séries para
TV Frasier e Wings.
Também no vôo 11 estava um dos gurus da nova
economia dos EUA, Daniel
Lewin, de 31 anos, co-fundador da empresa de informática Akamai Technologies.
No vôo 77, também da
American, que deveria voar
de Washington a Los Angeles e foi derrubado sobre o
Pentágono, estava a advogada e comentarista política
da rede de TV NBC Barbara Olson, mulher do subprocurador-geral dos EUA,
Theodore Olson. Barbara
chegou a ligar para o marido de seu celular para informá-lo que o avião estava
sob o poder de seqüestradores. (Reuters e France
Presse)

‘Digestão’ dos fatos é lenta, dizem psicólogos
Para eles, maioria sente
insegurança, mas ainda
não entendeu a
extensão do ocorrido
RENATA CAFARDO

A

viões se chocam contra
o World Trade Center.
Explosões, fumaça,
corre-corre. Tudo ao vivo na
televisão. Segundo psicólogos, esse show de horror, que
remetia a filmes fantásticos,
acabou deixando os telespectadores mais distantes da realidade. “Vai levar algum tempo ainda para que as pessoas
percebam que aquilo aconteceu de verdade”, diz a professora titular do Departamento
de Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica
(PUC), Silvia Lane.
“Só quando começam a ver
fotos no jornal, depoimentos
e destroços é que caem na
real”, completa o especialista,
supervisor da clínica psicológica da PUC, Ari Rehfeld.
A maioria das pessoas não
teve ainda tempo de entrar
em contato com a dor e o sofrimento realmente envolvidos
na tragédia, de acordo com o
psicólogo Bernardo Tanis. “É
tudo tão absurdo, atordoa tanto as pessoas, que é quase impossível digerir esse horror,
assim como aconteceu com a
bomba atômica”, afirma.
Apesar da dificuldade em
acreditar e entender o que
realmente aconteceu nos Estados Unidos, o especialistas
ressaltam que algumas reações já podem ser notadas entre a populção. “Soube de

crianças que pediram para
dormir ontem na cama dos
pais”, conta Rehfeld.

ninguém no país que não tenha sido afetado de alguma
maneira pelos atentados”,
diz outro especialista, Joshua
Insegurança – Os psicólogos Miller. Apesar disso, os psicótambém explicam que a tragé- logos norte-americanos susdia acaba demonstrando a tentam que as vítimas dos invulnerabilidade de todos. Se- cidentes não reagem necessagundo Maria Helena Franco riamente da mesma maneira.
– que participa de um grupo Enquanto uns parecem inseninternacional de psicanálise síveis à dor e à agonia, outros
que estuda o luto e a morte –, caem em prantos.
quando surgem acontecimen“Muitos terão extremas altos impensáveis como os de terações nas suas habilidades
anteontem, a insegurança da de pensar, concentrar-se ou
população aumenta imensa- processar informações”, diz
mente. “O homem precisa pre- Vermilyea. Pesquisas já conver algumas coisas para se cluíram que cerca de 30% dos
sentir seguro.
afetados por traAgora, ninguém
gédias acabam
sabe o que vem
desenvolvendo
ENAS
pela frente.”
sérios probleA inseguranmas com o pasSÃO
ça também é
sar do tempo.
uma das princi“Recuperar‘REVISTAS
pais reações
se da tragédia
apontadas por
será um enorme
NA MEMÓRIA’
psicólogos nortedesafio para
americanos que
muitos”, afirma
tentam explicar
Miller. “Apesar
como se comportará a partir de já terem acontecido muide agora quem realmente pre- tas coisas terríveis em outros
senciou os atentados em No- países, os Estados Unidos
va York e Washington. “As nunca experimentaram nada
pessoas passam a ficar em igual antes”, conclui.
alerta constante”, diz ElizaPara o psicólogo brasileiro
beth Vermilyea, especialista Adalberto Botarelli, do Conda Fundação de Stress Trau- selho Regional de Psicologia
mático Sidran, em Baltimore. de São Paulo, o fato abala o
Segundo ela, muitos aca- mito norte-americano que
bam desenvolvendo um es- prevalecia no País. “Acabou
tresse pós-trauma e evitam aquela imagem de todo-podeobsessivamente situações roso que os Estados Unidos tique, para eles, parecem seme- nham”, afirma. Segundo
lhantes às da tragédia. “Elas Rehfeld, por causa disso, parcontinuam revendo as cenas te dos brasileiros fica com a
na memória.”
sensação de que não há lugar
seguro no mundo. (com The
Todo-poderoso – “Não há New York Times)
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EUA SOB ATAQUE

Brasileiros que moram ou estavam passeando
em Nova York estão entre os feridos. O
Itamaraty não divulga seus nomes e informa
não saber se há brasileiros mortos no atentado

no World Trade Center. Funcionários do
consulado em Nova York iniciaram uma
busca pelos hospitais. Um dis depois, muita
gente relembra a tragédia

Itamaraty não confirma se há brasileiros feridos
Reuters

Consulado nega
ter dados sobre
brasileiros mortos

Inicialmente, foi dito que
havia feridos, mas à noite
diplomatas disseram não
ter confirmação
DENISE CHRISPIM MARIN

Representação informa
que trabalho vai demorar
e pede que parentes
entrem em contato

B

RASÍLIA – O Ministério das Relações Exteriores informou, no início
da noite de ontem, que ainda
não havia confirmação oficial
sobre brasileiros feridos ou mortos no atentado. Entretanto,
não descartou a possibilidade
de constar nome de brasileiros
na lista de 900 internados em
12 hospitais de Nova York.
“Há notícias de brasileiros feridos, mas não são oficiais. Como
a lista não indica a nacionalidade das vítimas, não há condições de saber se inclui nomes de
brasileiros”, disse o chefe da Assessoria de Comunicação do Itamaraty, Luiz Fernando Ligiero.
A divulgação de informaçãos desencontradas marcou o
dia no Ministério das Relações
Exteriores. De manhã, o ministro Paulo César Vasconcelos,
cônsul-geral-adjunto, informou
a Ligiero que havia brasileiros
feridos, como apurou a equipe
do consulado que percorreu
hospitais de Nova York. Os nomes dessas vítimas, a gravidade dos ferimentos e os hospitais
onde estavam internados não
foram divulgados.
No fim da tarde, depois de
outros contatos com o consulado, a assessoria do Itamaraty falou na “possibilidade de haver
brasileiros feridos”. Mais tarde,
informou que o consulado havia constatado a existência da
lista e completou que não havia
certeza sobre brasileiros.
Diante desses contratempos,
Ligiero enfatizou sua orientação inicial de somente divulgar
informação sobre vítimas após
confirmação oficial.
Até as 18h30, o Itamaraty recebera 270 chamados de brasileiros que não conseguiam entrar em contato com seus parentes em Nova York. O ministério
reiterou que o consulado oferecerá a “assistência possível”
aos cidadãos brasileiros que possam estar na lista de feridos, tenham eles visto de permanência ou não. “Não interessa, para o consulado, saber se o cidadão está legalmente ou não no
país. O tratamento é o mesmo”,
explicou Ligiero.
De acordo com estimativas
do Itamaraty, vivem em Nova
York e arredores cerca de 300
mil brasileiros – 37,5% da população brasileira nos EUA, de
799 mil, em situação legal ou
não.
O edifício onde funciona o
consulado-geral do Brasil em
Nova York estava parcialmente aberto. Dos 70 funcionários,
20 foram para a central de atendimento às pessoas empenhadas em localizar brasileiros. Os
diplomatas constataram que alguns tiveram de recorrer aos
abrigos de emergência. Muitos
dos brasileiros, principalmente
turistas, não tinham como voltar por conta do fechamento
dos aeroportos. Outros foram
desalojados dos hotéis, principalmente no sul de Manhattan.

TONICA CHAGAS
Especial para o Estado

N

Máquinas passaram o dia revirando o concreto ainda quente em Nova York, enquanto equipes de resgate tentavam achar sobreviventes

Técnico ficou preso em elevador da torre sul
BRASILEIROS NOS EUA
Número de pessoas (em milhares)*
Nova York

200

Miami

150

Boston
Washington
Houston
Los Angeles
São Francisco
Chicago

48
40
33
15
13

TOTAL

799 mil
* As estimativas incluem brasileiros
residentes nas principais cidades nortenor
americanas, legalizados ou ilegais

Fonte: Ministério das Relações Exteriores, com base em estimativas feitas pelos
consulados do Brasil nos Estados Unidos

Informações para americanos
O Consulado-Geral dos Estados Unidos em São Paulo
divulgou telefones para quem
quiser informações sobre vítimas do atentado. Há números específicos saber a situação de norte-americanos que
estavam nas Torres Gêmeas,
no Pentágono e nos vôos.

Nos EUA, as ligações são
feitas gratuitamente. Do Brasil, é preciso entrar antes em
contato com uma operadora.
Dados sobre as vítimas de Nova York também podem ser
obtidos pelo número (203)
863-4391. A ligação, neste caso, não é gratuita.

INFORMAÇÕES SOBRE
VÍTIMAS NORTE-AMERICANAS*

No Pentágono
(1-877)663-6772
No World Trade Center
(1-888)883-4391 e (1-866)761-8265
Vôos da American Airlines
(817)967-8328
Vôos da United Airlines
(847) 427-4170
* Os números acima servem para ligações gratuitas dentro dos EUA.
Do Brasil, é necessário pedir auxílio de telefonistas das operadoras.

“Jesus, abençoa esta multidão”
Antes do atentado,
evangélica tinha pedido
bênção para os que
andavam na estação
CLAUDIO BRANDT

N

EWARK – Depois de
ter escapado de um terremoto este ano, a goiana Magda Dutra não esperava
passar tão cedo por momentos
de emoção. “Eu tomava esse
trem todos os dias, já reconhecia algumas pessoas que viajavam sempre no mesmo horário”, diz Magda, que mora nos
Estados Unidos há 15 anos. Ela
se refere ao Path, que ligava Newark ao World Trade Center,
em Nova York.
Magda, que é evangélica, conta que anteontem de manhã

desceu na estação que havia de- pelo qual havia passado minubaixo das Torres Gêmeas e teve tos antes, como fazia todos os
um pensamento: “Jesus, aben- dias.
çoa esta multidão.” Ela não poAssustada, Magda procurou
deria imaginar que, cerca de uma igreja. “Aprendi que nas
uma hora depois, a estação e os grandes tragédias o lugar mais
prédios que ficaseguro é a igreja,
vam acima dela
que ninguém atavirariam ruínas.
ca.” Lá, muitos
OIANA
Magda deixou
choravam e rezao local num dos
vam. No camiPASSAVA NO
últimos metrôs
nho de volta pra
que saíram antes
casa, tudo já estaCOMPLEXO
de a estação ser
va fechado.
fechada. Ainda
Natural de
TODO DIA
nas galerias, comGoiânia, Magda
prou produtos
tem um filho que
de limpeza e semora em Cochaguiu para o trabalho.
bamba, na Bolívia. Ao visitá-lo,
Quando chegou, recebeu um em julho deste ano, a cidade foi
abraço inesperado da patroa. abalada por um terremoto. Seu
Neste momento, viu na televi- filho mais novo vive em Goiâsão as cenas do ataque terroris- nia. (Especial para a Agência
ta que pôs abaixo o complexo Estado)

G

fício”, lembra o técnico.
“Nunca imaginaria que um
avião poderia estar envolvido
no incidente. Pensei que fosse
uma bomba.”
Em Cuiabá, a família de
sua mulher, a escritora TereNELSON FRANCISCO
za Albuês, vivia momentos
Especial para o Estado
de pânico, angústia e aflição,
UIABÁ – O técnico pensando nos dois, que moem informática brasi- ram em Nova York. A falta
leiro Robert Eisenstat de informações durante quaconsidera um milagre o fato se todo o dia aumentava a
de ter conseguido sobreviver sensação de desespero. Foao atentado ao World Trade ram inúmeras tentativas até
Center, anteontem. Pouco an- a família falar com Eisenstat.
tes do choque do avião na tor“Só consegui me aliviar dere sul, ele havia descido do pois de conversar com eles”,
73.º para o 43.º andar, com a disse a irmã de Tereza, Glóintenção de buscar equipamen- ria Albuês, ex-secretária mutos. “Se o choque dos aviões nicipal de Cultura de Cuiacontra o prédio fosse um pou- bá. “As imagens da TV mosquinho mais tartravam uma
de, eu certamengrande tragédia
te estaria lá. Foi
e ele (Eisenstat)
AIS
Deus que me ajuestava no cendou”, disse Eitro do ato terroAINDA
senstat, por telerista que deixou
fone. “Fui até a
milhares de
PROCURAM
janela e vi desmortos.”
troços em chaO alívio, enESTUDANTE
mas caindo. Foi
tretanto, ainda
uma coisa horrínão chegou pavel.”
ra algumas faApós a explosão causada mílias. Até o começo da tarpelo choque do avião, o técni- de de ontem, parentes da esco ficou preso no elevador, tudante Carolina Schmith
acompanhado de outra pes- tentavam manter contato
soa. Os dois conseguiram com ela. Carolina trabalha
abrir o aparelho manualmen- numa loja de perfumaria que
te e deixaram o prédio corren- fica perto do World Trade
do. O edifício ruiu poucos mi- Center.
nutos depois.
“Na loja, nos deram a infor“Assim que deixei o prédio mação que ela estava de folga
e olhei para cima, meus olhos por dois dias e teria viajado
não conseguiram alcançar o com uma amiga”, disse o pai
topo de uma das torres do da estudante, Urbano SchmiWorld Trade Center. Fuma- th. “Tudo o que queremos é
ça negra e chamas tomaram alguma notícia dela, saber
conta de um dos lados do edi- que está bem.”

Ele tinha descido do
73.º para o 43.º andar
pouco antes de o avião
atingir o prédio
300

C

P

Parlamentar foi empurrado por
policiais para dentro do hotel
Severino Cavalcanti
teve de ficar preso no
quarto por 20 horas,
sem comunicação

B

RASÍLIA – Em missão
oficial em Nova York e
hospedado nas proximidades do World Trade Center,
o primeiro-secretário da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti (PPB-PE), escapou ileso do atentado, mas está traumatizado. Mal saía do hotel a
pé, em direção ao prédio da Organização das Nações Unidas
(ONU), foi empurrado para
dentro por policiais.
Ele teve de ficar 20 horas
trancado em seu quarto, sem comunicação. Cavalcanti, que
não fala inglês, só conseguiu co-

municar-se com o Brasil às
4h45 de ontem. Parentes dele e
até o presidente da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), tentavam localizá-lo. Só 20 horas depois do atentado a polícia restabeleceu a comunicação telefônica do Hotel Millenium, onde estava o político.
“Sou tão crente em Deus,
mas tive de presenciar o inferno”, queixou-se o deputado ao
filho José Maurício, por telefone. A mulher do parlamentar
também estava no hotel.
Os andares do prédio estiveram sob vigilância policial. Preso no quarto, ele só conseguiu ligar a televisão. Agora, Severino
Cavalcanti não vê a hora de arrumar um avião que o traga de
volta a Brasília. (Christiane Samarco e João Domingos)

OVA YORK – O Consulado-Geral do Brasil
em Nova York desmente notícia de que haja brasileiros identificados entre os mortos no ataque terrorista ao
World Trade Center. Em nota,
a representação explica que a
confirmação só se dará quando
os serviços de emergência da cidade começarem o trabalho de
identificação das vítimas, o que
deverá demorar. Há, porém,
uma equipe de emergência
montada pelo consulado-geral
para receber informações sobre
possíveis casos de desaparecimento de brasileiros em Nova
York, relatados por familiares,
para montagem de banco de dados que servirá de base para
buscas e identificação. Quem
puder ajudar deve entrar em
contato com o órgão oficial por
telefone ou Internet. O consulado tem os números (00xx1)
917-777-7613/7632/7671 e
7672. Na homepage www.brazilny.org está disponível formulário com a mesma finalidade.
“Quem tiver dúvidas sobre o
desaparecimento de alguma
pessoa que pudesse estar na
área da tragédia deve informar,
se possível, sobre seus endereços e telefones, dar descrição física ou mesmo enviar para o
consulado fotografias e radiografias de arcadas dentárias”,
solicitou ontem o cônsul-geral,
Flávio Perri. Os interessados
também devem deixar meios
para contato, de forma que possam ficar alertas quanto às investigações. “Tão cedo não será
possível saber o número total
de mortos nessa tragédia nem
se entre eles há brasileiros, pois
se calcula que a remoção dos escombros demore em torno de
30 dias”, explicou o cônsul.
“Além disso, é provável que
muitos corpos não estejam em
condições de identificação.”
Segundo estimativas da representação diplomática, existem cerca de 300 mil brasileiros
vivendo na região de Nova
York e nos Estados vizinhos de
New Jersey e Connecticut, que
estão sob sua jurisdição. Mas
não há informações sobre quantos trabalhariam no World Trade Center ou na região do centro financeiro de Nova York,
atingida pelo ataque. Funcionários do consulado foram destacados para percorrer os hospitais das imediações, à procura
de brasileiros entre as vítimas
que estão sendo atendidas.
O embaixador também pediu a todos às entidades formadas pela comunidade brasileira
na região de Nova York que
atuem na procura dos desaparecidos. Ontem pela manhã havia a informação de que já teria
sido localizada a maioria dos
15 engraxates brasileiros que
trabalhavam no subsolo das torres destruídas, mas alguns ainda estavam sendo procurados.
“Estamos de prontidão para
dar assistência a quem precisar”, disse Perri. Ele informou
que desde a tarde de terça-feira
pelo menos dez turistas brasileiros haviam procurado o consulado, em busca de auxílio, porque os hotéis onde estavam hospedados, na região próxima da
zona do ataque, foram isolados.
Alguns estavam sem dinheiro.
“Colaboramos com o suficiente
para que pudessem comer e os
encaminhamos aos abrigos que
a prefeitura preparou.”

CORREÇÃO
O empresário Tufi Duek é
um dos sócios da confecção
Forum e não da Zoomp, como foi publicado na edição
de ontem.
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EUA SOB ATAQUE

Normalmente agitado e barulhento, o
quarteirão conhecido como Little Brazil, no
centro de Manhattan, era ontem um retrato da
tristeza que tomou conta da cidade. Bem

distante, no município mineiro de Governador
Valadares, as famílias dos imigrantes se
desesperavam. Queriam saber notícias de
amigos e parentes nos Estados Unidos
Reuters

Quarteirão dos
brasileiros de NY
fica quase vazio
Em vez de barulho,
caipirinha e feijão com
arroz, portas fechadas,
tristeza e medo
TONICA CHAGAS
Especial para o Estado

ciante passou o dia em agonia, à espera da mulher, Wanda, que havia saído cedo do
bairro de Queens, onde moram, sem saber da proporção
do que, então, pensavam ser
um incêndio no WTC, em
Manhattan.

OVA YORK – Baru- Ponte – Wanda fechou a loja
lhento, principalmen- no começo da tarde e teve de
te na hora do almoço fazer o caminho de volta a
– quando milhares de turistas pé, atravessando uma das
se misturam aos empregados pontes com milhares de oude lojas e escritórios locais pa- tras pessoas que temiam ser
ra comer o arroz com feijão e alvo de um novo ataque. Ontomar uma caipirinha –, o tem, a mulher ficou em casa e
quarteirão da Rua 46 entre as o marido foi para a loja, mas
5.ª e 6.ª Avenidas, no centro não tinha nenhum freguês pade Manhattan, conhecido co- ra atender.
O mesmo acontecia do oumo Little Brazil pela quantidade de imigrantes brasilei- tro lado da rua, na empresa
ros que abriga, era ontem um especializada em remessa de
pequeno retrato da tristeza dinheiro para o exterior Vigo
de toda a cidade de Nova Remittance. “Temos cerca de
York. Ao meio-dia, a rua esta- 120 empregados e hoje só 15
va sem tráfego, quase sem pe- vieram trabalhar”, contou o
destres, com muitas lojas fe- gerente, Hélio Gusmão Júchadas e restaurantes quase nior, americano filho de brasileiros. Segundo ele, em alvazios.
Além do choque provocado guns dias a agência da Vigo
pelos atentados terroristas na Rua 46 chega a atender
em torno de mil
que destruíram
pessoas. “Mas
as torres gêagora o movimeas do World
ISCO É A
mento está quaTrade Center
se morto”, disse
na manhã de anCIDADE
Gusmão.
teontem, os freSem clientes,
qüentadores da
“VIRAR UMA
ele foi converLittle Brazil passar com os garsaram a conviPALESTINA”
çons do restauver com o medo
rante Via Brade sofrer mais
sil. Em plena hoviolência – por
causa dos seus vizinhos mais ra de almoço, eles tinham apepróximos: os judeus da Rua nas meia dúzia de pessoas pa47, onde funciona um dos ra servir.
maiores centros de comércio
de diamantes do mundo. Na Retaliação – Na loja de cos47, ontem, a maioria dos esta- méticos Brasil Way, o cirurbelecimentos que abriram ti- gião plástico mineiro Marzo
nha uma ou duas pessoas den- Bersan foi o único a entrar dutro. Todas as as vitrines, an- rante quase toda a parte da
tes forradas de jóias, estavam manhã. Conversando com
completamente limpas.
duas das funcionárias, ele co“Isto aqui corre o risco de mentava a reivindicação de
virar uma Palestina e, se retaliação ao ataque, que viu
acontecer mais alguma coisa, nos jornais e escutou de muieu volto para o Brasil”, disse tos americanos.
Toni Ramiro, carioca que vi“Também acho que tem de
ve em Nova York há mais de haver uma resposta, ou isso
30 anos. Ele é dono da Búzios aqui vai virar alvo constante
Boutique, uma loja de produ- de terrorismo”, disse o méditos brasileiros da 46.
co. Ele espera poder deixar a
Na terça-feira, o comer- cidade no sábado.

N
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Paranaense tenta voltar
no dia seguinte ao caos
“Prefiro morrer pobre
no meu país do que
ganhar dinheiro aqui e
viver nessa tensão”

Costa. Ele mesmo escapou
por pouco de passar pelo
World Trade Center nos momentos em que ocorriam os
atentados.

Salvo pelo trem – Morador
de Nova York, Costa tomava o trem para Newark no
EWARK – “Prefiro World Trade Center diariam o r r e r p o b r e n o mente. “Eram 8h45 quando
meu País do que ga- eu ia pegar o trem que sai
nhar dinheiro aqui e viver do World Trade Center, que
nesta tensão.” Foi este o ar- é mais confortável e mais
gumento usado por um para- limpo. Mas como estava um
naense que, junto com a mu- pouco atrasado, acabei pelher, procurou a agência de gando o outro trem , da Rua
turismo Maggie’s Travel em 33, que não passava embaidesespero, tentando obter xo das Torres Gêmeas”, conuma passagem para deixar tou aliviado o agente de tuos Estados Unidos ainda on- rismo brasileiro.
Em outra
tem, em meio
agência de viaao noticiário
gens, a Vigo,
dos ataques terESESPERO
foi grande o
roristas em Nomovimento de
va York e WaTOMA CONTA
pessoas querenshington.
do obter inforComo eles,
DE MUITA
mações sobre o
também procucancelamento
raram a agênGENTE
dos vôos e o fecia dois outros
chamento dos
brasileiros de
aeroportos, seMinas Gerais e
dois equatorianos, apavora- gundo a agente de viagens
dos com o que poderia acon- Patrícia Pereira. Uma urutecer como desdobramento guaia comprou um bilhete
dos ataques terroristas que para a capital de seu país,
Montevidéu, mas fez uma
já se conheciam.
“Algumas pessoas fica- exigência: que a passagem
ram muito tensas com a si- não fosse por companhia aétuação e já pensam em vol- rea americana. Acabou com
tar para o Brasil”, explicou uma reserva na Varig, para
o agente de turismo Renato viajar na segunda-feira.
CLÁUDIO BRANDT
Especial para o Estado

N
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Vista de Nova Jersey, Manhattan mostra novo seu novo perfil – com fumaça em vez das silhuetas das torres gêmeas do WTC

Governador Valadares recebe boas notícias
Conhecida pelo grande
número de emigrados
para os EUA, cidade não
computa desaparecidos
EVALDO MAGALHÃES

B

ELO HORIZONTE – A
prefeitura de Governador Valadares, no nordeste de Minas Gerais, considerada a cidade brasileira que
mais tem emigrados nos Estados Unidos proporcionalmente
à sua população – são entre e
30 mil e 40 mil, ou quase 20%
do total de habitantes vivendo
em cidades americanas – recebeu centenas de telefonemas

nos dois últimos dias. Segundo
o secretário de Governo, Silvano Gomes, familiares e amigos
de pessoas que moram e trabalham no país, muitas delas de
forma ilegal, buscavam desesperadamente informações, temendo que os brasileiros pudessem
ter sido atingidos nos atentados
ao World Trade Center.
“Na terça-feira, enfrentamos
sérias dificuldades para obter
dados em razão dos problemas
de comunicação com os Estados Unidos e com órgãos oficiais”, disse Gomes. Ontem, no
entanto, o contato com o Consulado-Geral do Brasil em Nova
York estava facilitado por números de telefone colocados à

Publicitária comemora
aniversário sem festa
Na reunião com os
amigos, só se falou
sobre o atentado e o
futuro incerto

das.“Uma de nossas amigas,
que ouviu a explosão do primeiro choque de avião e viu a
segunda, estava estarrecida”,
revelou a publicitária.

Em casa – “Apesar de escolas, prédios públicos, aeroporpublicitária mineira tos e bancos terem sido fechaLucimara Letelier, dos terça, Boston não parece
que mora em Boston enfrentar um estado de emerdeste agosto de 2000, reuniu gência. A ordem era permaneum grupo de 30 amigos, on- cer em casa, mas algumas instem à noite, para comemorar tituições continuam as atividaseu aniversário com uma me- des, pois acreditam que a cidasa de queijos e vinhos. Ne- de está fora de perigo. As pesnhum clima de festa, pois só soas, porém, estão confusas
se falou em atentados, medi- em relação às conseqüências
das de segurança, caça aos sus- da tragédia”, disse Lucimara.
Como dois dos aviões envolpeitos e futuro incerto dos bravidos nos atentados saíram do
sileiros que vivem na cidade.
Lucimara faz mestrado em Aeroporto de Logan, em Bosadministração cultural na ton, muita gente entrou em pâUniversidade de Boston. Sou- nico, tentando descobrir se havia parentes ou
be da tragédia
amigos nos
às 11 horas de
vôos. “A maior
terça-feira,
LANOS DE
preocupação é
quando telefosaber quantas
nou para a mãe
FICAR EM NY
pessoas foram
em Itajubá
atingidas, co(MG) e ela lhe
ESTÃO SENDO
mo será o resgaperguntou o
te e se há conheque estava ocorREVISTOS
cidos entre os ferendo em Nova
ridos.”
York. “Só enA confusão
tão fui ver, pela
Internet e pela televisão, que a aumentou ontem, quando a
polícia começou a vasculhar o
coisa era muito séria.”
Seu marido, Leonardo, alu- aeroporto, em busca de suspeino de pós-graduação em admi- tos. Entre os brasileiros, que
nistração de negócios (MBA) formam uma colônia numeroem Harvard, voltou meia ho- sa, a apreensão é maior, porra depois de haver saído de ca- que grande parte deles vive irsa, porque as aulas foram sus- regularmente nos Estados
pensas. O casal passou horas Unidos. “Quem não tem docuao telefone, tentando falar mentos está morrendo de mecom Nova York. “Temos ami- do de ser expulso”, disse a pugos que trabalham no centro blicitária de Itajubá. Ela e Leofinanceiro de Manhattan, em nardo planejavam passar um
prédios que ficam a poucos ano em Nova York depois do
metros do World Trade Cen- fim do mestrado, mas estão revendo os planos. “A gente não
ter”, disse Lucimara.
Como as linhas estavam sabe o que é menos seguro – se
congestionadas, só ontem fica- viver em meio ao risco de atenram sabendo que eles não dor- tados terroristas nos Estados
miram em casa porque as Unidos ou se enfrentar a vioruas estavam interdita- lência nas ruas do Brasil.”
JOSÉ MARIA MAYRINK

A

P

disposição pelo Itamaraty.
Segundo a Assessoria de Imprensa da prefeitura, até as 18
horas de ontem ainda não havia notícias na cidade de nenhum valadarense que estivesse ferido ou desaparecido. Ao
contrário, eram cada vez mais
freqüentes as histórias de moradores da cidade que ficavam aliviados com as notícias boas.
Foi o caso de Maria Helena
Alves e de seus dois filhos. Há
dez anos o marido, Francisco
Alves, trabalha como engraxate no saguão de uma das torres
do WTC. “Vimos as cenas dos
prédios em chamas na televisão
e entramos em pânico”, conta.
“Felizmente, por volta das

14h30 da terça-feira, ele ligou e
disse que teve dificuldades para
sair do prédio, viu gente caindo
e teve de passar por cima de escombros, mas estava bem.”
Coincidentemente, Maria Helena, que morou nos Estados Unidos, e seu marido estavam no
WTC em 1993, quando uma
bomba explodiu na garagem do
edifício. Os dois saíram ilesos.
O consulado britânico, que
há 60 anos funciona em Belo
Horizonte, aumentou a segurança para evitar riscos de atentado. Segundo o vice-cônsul,
Rogério Pacheco, foi redobrada
a atenção a carros estacionados
em frente da representação diplomática e a correspondência.

Produtor teve treino Os primos estavam
para ajudar resgate num hotel do Japão
O dia seguinte aos atentados foi de treinamento para
o produtor de moda Ramiro
Silos. O brasileiro atuaria como voluntário, hoje de madrugada, no resgate de corpos e possíveis sobreviventes nos escombros do World
Trade Center (WTC), em
Nova York. “Recebemos o
mínimo para poder ajudar.
Havia instrutores do Exército e do FBI”, contou.
Na terça-feira, Silos chegou a ir ao local do atentado, mas não pôde aproximar-se. Antes, quando entrava no escritório, viu muita
fumaça no céu. Era o segundo avião atingindo a segunda torre do WTC. Para Silos, o ataque contra Nova
York e Washington constituiu um “desrespeito” aos
EUA. “Sou brasileiro, mas
os Estados Unidos também
se tornaram meu país”, disse. (Iuri Pitta)

Maria Luiza dos Reis, de 36
anos, protagonizou uma “maratona” para tentar encontrar os
primos, que viajavam do Japão
para Nova York. Eles tinham
ido a Tóquio para uma exposição, que ela organizara na embaixada brasileira. “Entrei em
pânico, porque não conseguia
localizá-los de jeito nenhum.”
De São Paulo, ligou para a
companhia aérea que os levava.
Ficou sabendo que o avião voltara para o Japão. Às 10h30,
um de seus primos, Roberto Haddad, de 23 anos, ligou. Ele e o
irmão, Ricardo, de 16, estavam
presos no avião, em terra, e voltariam a dar informações. Mas
não houve outros telefonemas.
Maria Luiza iniciou uma série de telefonemas para empresas aéreas, embaixada e hotéis.
Nada. Apenas ontem, 26 horas
depois, recebeu nova ligação
dos primos. Estavam em um hotel, sem perspectiva para deixar
o Japão. (Conrado Corsalette)

Empresário abre a
cortina e lamenta

Advogada passou
a noite em claro

Quase todas as manhãs, o
empresário João de Matos
abria a cortina do apartamento e via as torres gêmeas.
“Foi triste ver o céu hoje (ontem) sem o World Trade Center (WTC)”, lamentou. “Não
sei como Nova York vai ser
depois disso”, disse. Ele está
radicado há 36 anos na metrópole.
Da mesma janela, Matos
viu o segundo avião se chocar contra uma das torres.
Antes, a fumaça do primeiro
ataque chamara a atenção dele, que pegou um binóculo para ver o que acontecia. Um
ex-cunhado do empresário,
que trabalhava no 101.º andar, estava desaparecido até
a tarde de ontem.
Matos torce para a cidade
se recuperar logo, voltar à rotina o mais rápido possível.
“Nem tempestade de neve ou
furacão deixou a cidade tão
deserta.” (I. P.)

A advogada Isabel Franco
foi ao trabalho ontem a pé. Pelas ruas vazias de Nova York,
pensava em tudo o que ocorrera na terça-feira e lembrava a
angústia até saber que os amigos que trabalhavam no
World Trade Center (WTC)
estavam bem. “Consegui falar
com alguns e soube de outros
por e-mail”, relatou.
Parecia uma repetição da
história. Isabel conhecia uma
das seis vítimas do atentado
anterior contra o WTC, em
1993. “Quando vi as torres
caindo pela TV, senti um vazio, como se tivesse perdido
um braço”, descreveu.
Ontem, após uma noite em
claro, a advogada tentava voltar à rotina, como pediam as
autoridades nova-iorquinas.
Naturalizada americana, Isabel disse ser contra retaliações. “Se queremos paz, devemos dar o exemplo e condenar a violência.” (I.P.)
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EUA SOB ATAQUE

Reação de líder americano foi uma
breve declaração prometendo
encontrar os responsáveis
pelos ataques e levá-los à Justiça, mas o

verdadeiro teste de Bush virá nas próximas
semanas, quando ele terá
de mostrar se é capaz de unir o país num
momento de dor e raiva

Bush enfrenta maior desafio para um presidente
France Presse

Eleito num momento
de paz e prosperidade,
ele se depara com uma
prova jamais imaginada
RONALD BROWNSTEIN
e DOYLE McMANUS
Los Angeles Times

W

ASHINGTON – O
maior desafio que
qualquer presidente
americano pode enfrentar é a
guerra e George W. Bush, que
venceu a eleição para a presidência num momento de paz e
prosperidade, está abruptamente se deparando com um prova
mais dura do que esperava. Os
ataques de terça-feira a Nova
York e Washington certamente são os piores já feitos contra
os Estados Unidos, com previsão de que o número de mortos
supere o do ataque do Japão a
Pearl Harbor, em 1941.
A reação inicial de Bush foi
uma breve declaração prometendo encontrar os responsá-

veis e levá-los à Justiça. “Não para assuntos internacionais
faremos distinção entre os ter- do Hoover Institute da Stanroristas que cometeram esses ford University. “A forma coatos e os que os acolhem”, disse mo ele vai tratar disso nas próo presidente, advertindo países ximas horas e dias é crucial”.
como o Afeganistão de que não
No seu alcance e devastapoderão mais contar com a mo- ção, o ataque foi instantaneaderação dos Estados Unidos.
mente comparado a Pearl HarMas o verdadeiro teste de li- bor. No entanto, a ação de terderança para o
ça-feira veio
novo presidente
sem o endereço
virá nas próxido remetente.
GRESSOR
mas semanas:
E diferenteele é capaz de camente de RooseE QUEM O
paz de unificar o
velt, então no
país no momenseu terceiro
ACOLHE ‘SÃO
to de dor e raimandato, Bush
va? É capaz de
assumiu o poder
IGUAIS’
optar por uma
há apenas oito
resposta militar
meses. Nesse
eficaz? É capaz
contexto polítide encontrar maneiras de impe- co, o melhor termo de compadir a ocorrência de um outro ração talvez não seja Pearl
ataque como esse?
Harbor mas a crise de mísseis
Na maior parte dos momen- de Cuba com a qual se contos de crise, a probabilidade é frontou o presidente Kenneque o país se arregimente em dy.
torno do presidente. “Este é o
Parte do desafio de Bush semomento de crise de Bush”, rá se comunicar com o país –
disse Tom Henriksen, membro um processo iniciado na sua fala na televisão na terça-feira à
noite. Mas um desafio maior
do presidente será convencer a
população de que ele é capaz
de organizar uma resposta
substancial à altura do desafio.
Mesmo antes dos ataques
de terça-feira, o governo
Bush já estava organizando

A

CUIDANDO DE VOCÊ
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Gel Termodinâmico
elaborado à base de
Castanha da Índia,
Alecrim, Sálvia e Agentes descongestionantes, que
auxiliam na circulação sanguínea, aliviando dores,
cansaço e inchaço nas Pernas.
Horas sem se movimentar, espremido na poltrona
– é o mal estar que foi batizado de síndrome da
classe econômica.
ESTIMULA A CIRCULAÇÃO E ALIVIA A
SENSAÇÃO DE PESO NAS PERNAS.
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O Progresso da Ciência
Refletido no seu bem estar

Bush (C.): crise alcança presidente é oito meses após a posse
uma força-tarefa para defender o país do terrorismo e de
outras ameaças contra o território americano. Mas o grupo, a ser presidido pela Federal Emergency Management
Agency (Agência Federal de
Administração de Emergências), não está montado e funcionando. Nem mesmo tem
um nome oficial.
Durante anos, os especialistas em segurança do partido
republicano, incluindo al-

guns que fazem parte da equipe de Bush, pediram maior
atenção ao que chamavam de
“defesa da terra natal”. Mas
a preocupação principal deles eram ataques de mísseis
balísticos, armas químicas e
biológicas, dispositivos nucleares e não operações de baixa tecnologia como o seqüestro de aeronaves.
Pelo menos a curto prazo,
o povo e o Congresso tendem
a conceder a Bush uma relati-

va liberdade para planejar
uma reação nacional. “Existe
uma arregimentação natural
em torno do presidente, a
princípio”, disse John E.
Mueller, um especialista em
opinião pública e em guerra
da Ohio State University.
De fato, na noite de terça-feira, os líderes republicanos e democratas do Congresso deramse o braço no Capitólio e cantaram God Bless America em coro. É provável que os ataques
gerem uma pressão popular para uma ação mais rápida contra pessoas suspeitas de serem
terroristas. Os americanos talvez aceitem medidas de segurança mais duras, de tempo de
guerra, em aeroportos, fronteiras e outras locais e o dispêndio
com preparo militar e coleta de
informações.
Nos próximos dias e semanas, à medida que os corpos forem sendo retirados dos escombros em Nova York e Washington, o estado de espírito da população poderá endurecer. Muitos políticos já estão definindo
os ataques como um “ato de
guerra”. Mas esse termo Bush
teve o cuidado evitar, chamando os ataques de “atos de assassinato coletivo”. Portanto, a primeira polêmica e o primeiro teste para Bush será: qual será o tamanho da resposta militar?
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EUA SOB ATAQUE

Todos os que assistiram à queda das torres do
World Trade Center se perguntam como elas
caíram “tão facilmente”. Especialistas
concordam que a hipótese de explosivos é

pequena. Os edifícios desmoronaram ou por
causa do impacto dos aviões ou em
conseqüência do fogo. Ou ambos. E tentam,
também eles, entender o que se passou

“Implosão” dos edifícios intriga especialistas
Teses de enfraquecimento
da estutura pelo incêndio
ou impacto do choque dos
aviões são as mais fortes
MARIA TERESA DE SOUZA

O PROJETO
Colunas externas
61 de cada lado,
cobertas com
material isolante

Colunas internas
Cobertas com
material isolante

O

ArtEstado

World Trade Center já
se tornou um novo “case” para engenheiros e
arquitetos do mundo todo, que
se perguntam por que sua estrutura não pôde suportar o impacto dos Boeings e ruiu tão rapidamente. As imagens mais detalhadas exibidas pelas TVs deixavam claro que a queda em cascata das lajes da parte de cima dos
edifícios atingidos provocou o desabamento. A grande questão
que demanda análise mais acurada é se as gigantescas torres foAs duas
ram abaladas primordialmente
torres foram
pelo fogo ou o impacto do choerguidas em estrutura
Vigas
que. As hipóteses de que os
tubular e a maior parte de sua
aviões carregavam explosivos ou
base de apoio vinha das
caminhões-bomba tivessem sido
colunas externas. Havia ainda
colocados na base das torres paPlacas de
um conjunto de colunas no
reciam ontem perder força.
concreto do
centro dos edifícios, conectado
A primeira impressão do engepavimento
às colunas externas por vigas
nheiro especialista em estruturas
Fonte: NYT
Natan Jacobsohn Levental, do
Instituto de Engenharia de São
Associated Press
Paulo, foi que o choque dos
Boeings não tinha sido absorvido pela estrutura. Ele considerou ainda a possibilidade de que
o impacto tivesse sido absorvido
pela estrutura e uma explosão na
parte inferior tivesse causado
seu colapso. Com informações
mais detalhadas do próprio projetista nos EUA, Brian Markam,
e do professor Ernâni Diaz, encarregado do projeto de grandes
estruturas, como as usinas nucleares de Angra 1 e 2, Levental
passou a considerar como hipótese mais plausível o efeito do fogo
na estrutura metálica. “Foi uma
combinação de fatores muito intensa. O incêndio danificou a estrutura e os pavimentos acabaram caindo uns sobre os outros,
em efeito cascata. É compatível
com as imagens em detalhes na
TV”, diz ele. “É um efeito muito
parecido com o de uma demolição proposital controlada. Por isso parecia uma implosão.”
Há que considerar ainda que
os prédios modernos americanos
são planejados de modo que, no
caso de rompimento da estrutura, o desabamento ocorra no sentido interno, para evitar uma catástofe ainda maior. Por isso, toPolícia isola o local enquanto equipes de socorro
da a construção tombou em direbuscam vítimas e peritos analisam os destroços:
ção às colunas centrais. “Simpliespecialistas em estruturas avaliam que ainda
ficando o conceito: as colunas
levará tempo para se entender como as torres
centrais são calculadas para enforam parar no chão
trar em colapso antes das periféricas.”
ter levado 35 minutos para des- no topo das torres provocou o
O professor da Escola Politéc- cer do 110.º andar pelas escadas, rompimento da base porque os
nica da Universidade de São sozinha e correndo. Isso seria pisos desabaram uns sobre os ouPaulo e especialista em estrutu- tempo mais do que suficiente tros. “Uma estrutura é projetada
ras em situação de incêndio Val- num caso convencional de rom- para suportar carga estática. O
dir Pignatta e Silva afirma ser pimento de estrutura. “Mesmo efeito do impacto dos pavimen“plausível supor que o incêndio considerando que haveria milha- tos caindo causa seu rompimenque se seguiu à explosão” possa res de pessoas descendo”, frisa.
to. É como subir numa balança:
ter contribuído para o colapso.
Ele diz ter ouvido comentários Se você tem 60 quilos, passa a ter
“Ainda não dá para saber por apontando a estrutura metálica 100, 120.”
que as torres caíram e acho que como fator que intensificou a
Nas entrevistas de diários amequalquer pessoa sensata diria: ação do fogo, algo que faz ques- ricanos com engenheiros e perinão sei porque isso aconteceu”, tão de descartar. “Não há históri- tos em estruturas, a tese do imdiz. Mas ele enfatiza que se o co de edifícios em estrutura metá- pacto do avião e a do “efeito doWorld Trade Center tivesse ape- lica que tenham ruído por causa minó” desencadeado pelo enfranas se incendiado e virado uma de incêndio”, diz, observando quecimento das estruturas pelo
tocha, provavelmente não teria que o combustível do avião é à ba- incêndio de larga proporção tiveentrado em colapso, pois é proje- se de hidrocarboneto, o que eleva ram destaque. O Chicago Tributado para suportar a ação do fo- a temperatura. E os dois Boeings ne publicou o relato de um hogo e, ademais, as
haviam acabado mem que presenciou uma semanormas americade decolar e esta- na atrás uma palestra na Alemanas são muito rígivam com os tan- nha do engenheiro estrutural
ORNAL
das nesse sentido.
ques cheios – item Leslie Robertson, que participou
“O que aconteque, sem dúvida, da obra do WTC. Segundo o esDESTACA
ceu não foi um infoi pensado pelos pectador, Robertson dissera que
cêndio. Houve
t e r r o r i s t a s . o complexo comercial havia sido
EFEITO
choque, explosão,
“Além do mais, concebidos para agüentar o impossível impacto
os prédios não pacto de um Boeing 707. Outros
DOMINÓ
das estruturas de
são calculados pa- jornais também destacaram que
um andar sobre o
ra resistir ao im- isso estava previsto no projeto.
outro, material
pacto de Boeings No entanto, os jatos usados pelos
combustível de avião – algo inco- do porte daqueles.”
terroristas foram um 757 e um
mum em edifícios de escritório –,
O especialista em estruturas 767, muito maiores.
e a suspeita de que a explosão no Instituto Pesquisas TecnológiO professor da Universidade
possa ter ocasionado vazamento cas (IPT) engenheiro Ércio Tho- da Califórnia e engenheiro Grede gás e até ruptura da proteção maz afirma não ter tido muito gory Fenves disse ao Tribune acretérmica das estruturas. Não foi tempo para analisar o desastre, ditar que o impacto, e não o calor
um incêndio que causou a que- mas avalia ter sido o choque dos provocado pelo fogo, levou ao coda, mas um ato de guerra, uma aviões que destruiu a estrutura lapso dos dois edifícios. “O que
ação excepcional não prevista”, de um ou dois pavimentos. “Os parece ter acontecido é que o imdiz Silva. Além do mais, segun- aviões se chocaram mais ou me- pacto do avião arrancou a estrutudo ele, um colapso estrutural em nos na altura do 80.º andar. Pode ra externa que suportava grande
situação “convencional” não é ser até que os terroristas tenham parte do peso. Ele removeu a catão fulminante como o das duas calculado isso para provocar o pacidade das colunas de suportar
torres. Silva diz ter ouvido na desabamento dos pavimentos su- a carga”, disse Fenves. “O avião
TV a cabo CNN o relato de uma periores. Nenhuma explosão, era provavelmente grande o sufipessoa que participara recente- nem mesmo o combustível, cau- ciente para destruir um grande
mente de um treinamento de sariam por si só esses danos.” número de pisos, e o sistema horiemergência no WTC e contou Thomaz observa que o incêndio zontal de pavimentos.”

J

TESE DE ARQUITETO
Após o impacto, especialista previu queda
Autor de tese sobre o
WTC, Brandão viu que
estrutura e sistema de
contrapeso iam ruir
KATIA AZEVEDO

uando as torres gêmeas
do World Trade Center
se tranformaram numa
bola de fogo após terem sido
atingidas por aviões à jato,
um brasileiro teve a sensação
de haver perdido uma obra
pessoal. O arquiteto Rubens
Ascoli Brandão escolheu
aquele que foi o mais alto arranha-céu de Manhattan como tema de sua tese de graduação na Faculdade de Belas Artes e por conta disso o
WTC tornou-se um velho conhecido, tamanha a freqüência de visitas e leituras sobre o
assunto. “Me sentia um pouco responsável por ele. Foi
uma tristeza enorme”diz.
Brandão, no entanto, foi
um dos poucos a não se surpreender quando os edifícios
vieram abaixo, desmanchando-se como castelos de areia.
“No momento em que presenciei o choque das aeronaves,
imaginei que na seqüência as
torres desabariam”. assegura.
A explicação, segundo ele, está na estrutura do prédio, sustentado basicamente nas paredes externas, formadas em

Q

vez de alvenaria, por uma rePara Brandão, os terrorisde de pilares de aço , placas tas tiveram o cuidado de estude alumínio e vidro. O arqui- dar o alvo, escolhendo o ponteto acredita que o fogo amo- to mais vital para o ataque.
leceu o aço, afetando toda o Caso o choque dos aviões timecanismo de sustentação.
vesse acontecido na base ou
Outro fator considerado de- no topo dos edíficios e não
finitivo foi o sistema de con- na parte central como acontetrapeso, adotado por todos os ceu, ele acredita que os daedíficos de grande altura co- nos seriam menores. O motimo forma de neutralizar as os- vo é que a parte de baixo, por
cilações provocadas pelos for- ser mais resistente, suportates ventos. No
ria melhor o
caso das duas
impacto. Já o
torres, esse sistetopo, por ser
A
ma, segundo
bem mais leve,
Brandão, consispoderia ser desIMPLOSÃO,
tia num enorme
truído sem afebloco de concretar outras parQUEDA É
to, pesando 600
tes.
toneladas, instaO arquiteto
PELA BASE’
lado na cobertucomparou os
ra do prédio,
aviões atirados
apoiado sobre
contra as torrodas e trilhos e acionado hi- res a coquetéis molotov – gardraulicamente através de sen- rafas cheias de combustível,
sores instalados por vários com um pavio incendiário,
pontos.
que explodem ao serem jogaSem o apoio das estruturas das contra um alvo. “Os
metalícas, o bloco acabou de- aviões tinham os tanques
sabando e esmagando as lajes cheios e se transformaram
dos demais andares, numa es- em bombas”. Ele chegou inpécie de efeito dominó. “Por clusive a prever danos ainda
isso muitas pessoas tiveram a maiores. “Imaginei que as torimpressão de que o prédio es- res pudessem tombar de latava sendo implodido.”, diz. do, atingindo vários outros
“Mas houve uma diferença prédios da região. Acho que
fundamental. Na implosão a isso só não aconteceu porque
queda se dá de baixo para ci- o contrapeso de concreto enma e não ao contrário, como contrava-se bem centralizado
aconteceu.”
na hora do choque”, acredita.
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EUA SOB ATAQUE

A série de atentados, que provocou o maior
número de americanos mortos dentro de seu
país desde a Guerra da Secessão, causa um
impacto muito especial na Grã-Bretanha. Os

ingleses, com maior “experiência” em
atentados, sabem que isso é imprevisível e todas
as medidas de segurança tornam-se prioridade.
E muitas táticas devem ser revistas

Nova política se defronta com graves reveses
France Presse

➤ dos

antigos. Tal mudança é
basicamente uma questão de
bom-senso, mas será sem dúvida ignorada pelo raciocínio do governo britânico.
Também é preciso deixar
de lado o velho raciocínio
quando se trata de armas nucleares. O presidente George
W. Bush prometeu acabar
com nossa vulnerabilidade a
ataques. Mas seu Guerra nas
Estrelas (escudo antimísseis) nunca estará à altura
de ataques terroristas.

Abandonar o direito
internacional agora
significará uma volta
à Idade Média
DAN PLESCH
The Guardian

L

ONDRES – Choque,
dor e sensação de nossa vulnerabilidade (britânica) se acentuam diante
das notícias sobre os bombardeios terroristas, que causaram mais mortes no continente americano do que em
qualquer outra época desde
a Guerra de Secessão.
Os ataques que destruíram o World Trade Center e
uma ala do todo-poderoso
Pentágono têm uma pavorosa aparência de inevitabilidade. Durante anos tais explosões foram o tema de conferências sobre terrorismo.
Quase toda a política de segurança ocidental se concentrou em forças de reação que
empregassem sistemas bélicos tremendamente caros.
Esta nova política agora
se defronta com terríveis reveses. Os Estados Unidos já
despenderam enormes montantes de dinheiro e de vontade política contra o terrorismo. Haverá o compreensível pedido de Washington
para que haja vingança e aumento dos gastos militares.
Mas, mesmo que os autores
dos ataques desfechados contra Nova York e Washington sejam descobertos, isso
não impedirá ações futuras.

Nova política – A resposta
não está só em ter mais do
mesmo. Precisamos implementar uma nova política exterior e de defesa concentrada na prevenção nacional e
internacional.
Sabemos que manter uma
numerosa força policial em
nossas cidades não é a resposta para o aumento da criminalidade resultante da pobreza e da injustiça. A prevenção não é uma cura completa, mas ela foi negligenciada totalmente no passado, como se tentássemos governar uma cidade com o pelotão de choque e sem assistência social, tribunais ou policiamento comunitário. Precisamos reduzir nossa vulnerabilidade e aplicar novos esforços num trabalho conjunto para impedir que o mundo seja um pesadelo ao vivo.
Há outros pesadelos, até
piores, que podemos evitar.
Aqueles aviões podiam ter
acertado as usinas nucleares
na Inglaterra. Tais usinas,
construídas ao longo do litoral, são extremamente vulneráveis ao ataque de mísseis
do tipo Exocet ocultos num
dos cargueiros enferrujados
que navegam ao largo da costa inglesa. São frágeis cascas
de ovos repletas de radiação
que nos tornam reféns em potencial de qualquer adversário. E o governo não pode
afirmar, de modo convincente, que defende a Inglaterra,
e concordar em construir
mais usinas do gênero.
Alternativa – A energia renovável não representa risco à
segurança e na verdade pode proporcionar-nos mais independência internacionalmente. A transição para ela
é também uma necessidade
estratégica, pois ao fazê-lo
também podemos libertarnos de nossa dependência
em relação ao petróleo do
Oriente Médio e de nossa
conseqüente dependência do
poderio militar americano
que nos dá acesso a esse petróleo. Hoje, uma grande
parte das Forças Armadas
britânicas está no Golfo Pérsico, para mostrar aos nossos aliados dos Estados Unidos que estamos preparados
para ajudar a controlar esse
petróleo.
A mudança não será rápida, mas precisa ser buscada
com urgência. Não podemos
continuar adotando méto- ➤

À luz da lua,
equipes de
resgate
continuavam
as buscas a
feridos e
sobreviventes:
para
pesquisador de
alto escalão no
Real Instituto
de Serviços
Unidos para
Estudos de
Defesa, o
Guerra nas
Estrelas nunca
estará à altura
dos ataques
terroristas

MEMÓRIA

CIA sabia dos riscos, diz ex-ministro francês
Órgão foi avisado em 94
sobre a possibilidade de
um grande atentado,
segundo Charles Pasqua

P

ARIS – Para os europeus, a CIA norte americana encontra-se na
berlinda e sua direção está
sendo responsabilizada pelas falhas reveladas no seu
sistema de informação, incapaz de prever a possibilidade dos ataques ocorridos anteontem em Nova York e
Washington. Ontem, o antigo ministro do Interior da
França, Charles Pasqua,
lembrou que os norte americanos estavam muito bem in-

formados dessa possibilida- terrorista só pôde ser evitade desde 1994, quando ocor- do pela intervenção policial
reu o seqüestro de um avião na escala feita em Nice.
Airbus da Air France no aeSegundo Pasqua, ele cheroporto de Argel, capital da gou a consultar o então priArgélia.
meiro-minisNa ocasião,
tro Edouard
segundo o exBalladur sobre
ORRE
ministro frana possibilidade
cês, o plano
de o Airbus ser
EIFFEL ERA
dos terroristas
abatido pelos
do GIA, neutraaviões de caça
ALVO DE
lizados quando
franceses aindo reabastecida antes de
AVIÃO
mento do apachegar a Paris,
relho em Nice
mas com seus
(dois deles fotripulantes e
ram mortos pelas forças es- passageiros a bordo. Essa é
peciais da policia francesa) a instrução para evitar um
era lançar o avião sobre a drama ainda maior como o
Torre Eiffel, em Paris. O ato ocorrido nos Estados Uni-

T

dos, revelou o ex ministro.
Desde aquela época os
serviços especializados na
luta antiterrorista trabalhavam com a hipótese de um
atentado da natureza do
que ocorreu anteontem nos
Estados Unidos. Da mesma
maneira, não poderá também ser encarada como surpresa para qualquer serviço
de informação dos países
ocidentais se um dia for cometido um atentado terrorista utilizando a arma bacteriológica, pois hoje se sabe que ela já é controlada
por diversos grupos terroristas graças à conivência de
antigas repúblicas soviéticas.(R.J)

Há 13 anos, seqüestrador quis atingir Planalto
Em setembro de 1988,
97 passageiros viveram
momentos de terror nas
mãos de desempregado
GUSTAVO PAUL

B

RASÍLIA – Há 13
anos, também no mês
de setembro, o Brasil
viveu momentos de tensão
em um seqüestro de avião
que tinha objetivo semelhante àqueles que resultaram nos
atentados a Washington e
Nova York.
Das 11 horas da manhã
até o início da noite do dia 29
de setembro de 1988, os 97
passageiros e sete tripulantes do vôo 375 da Vasp, que
voava o trecho Belo Horizonte-Rio de Janeiro, foram seqüestrados pelo maranhense
Raimundo Nonato Alves da
Conceição. Armado, ele ti-

nha apenas uma meta: jogar
o avião sobre o Palácio do
Planalto.
De acordo com o escritor
Ivan Sant’anna, autor do livro Caixa Preta, que relata
histórias de desastres aéreos
brasileiros, Raimundo Nonato, ex-funcionário da Construtora Mendes Júnior, elegeu como culpado por estar
desempregado e sem dinheiro o então presidente da República, José Sarney. Sua vingança seria matar o presidente, destruir a sede do governo
e ganhar notoriedade.
Pouco antes de o avião pousar no aeroporto do Galeão, o
seqüestrador invadiu a cabine de comando. Antes, feriu
com um tiro de raspão o rosto de um comissário de bordo. Nonato gritava, apontando a arma para a cabeça do
piloto, comandante Fernando Murilo de Lima e Silva,

“Vamos para Brasília, vamos
para Brasília!” Sem nenhum
aviso, Conceição deu um tiro
na têmpora do co-piloto Salvador Evangelista, que teve
morte imediata.
Para evitar a consumação
do atentado, o piloto simulou
que o aeroporto da capital estava fechado para pouso e argumentou que as condições
de tempo não permitiam a visão da cidade. O vôo já estava sendo seguido por um caça da Força Aérea Brasileira
(FAB). O seqüestrador concordou em desviar o vôo para
Goiânia. Por segurança, os
aeroportos de Brasília, Anápolis e Goiânia foram interditados.
Sant’anna relata que próximo da capital de Goiás o seqüestrador decidira desviar
para São Paulo. Diante da falta de combustível, o piloto decidiu fazer uma manobra ar-

riscada e inédita para um aeronave desse porte, virando o
avião de cabeça para baixo,
para derrubar Nonato e desarmá-lo. O comandante tentou também um parafuso,
pondo o aparelho em queda
livre. O esforço foi em vão.
Pouco mais de três horas
depois de sair de Belo Horizonte, o avião pousou em
Goiânia e foi cercado por tropas do Exército. Em seguida,
foram cinco horas de negociações. Nonato concordou
em trocar o Boeing por um
Bandeirante que o levaria a
Brasília.
No momento em que trocava de avião, protegido por reféns, o seqüestrador foi ferido a tiros. Era o fim do seqüestro. Três dias depois, antes de ser transferido para
uma penitenciária, Raimundo Nonato morreu no leito
do hospital.

V-2 – Além disso, um estudo
da Organização do Tratado
do Atlântico Norte (Otan) já
confirmou que a proliferação de mísseis é uma ilusão.
O único engenho de propulsão a foguete em poder de
Estados fora-da-lei tem o
mesmo modelo adotado nas
bombas voadoras nazistas
V-2. A V-2 foi usada como
modelo do foguete soviético
Scud, vendido no mundo todo. Ele só recebeu, da Coréia do Norte, Irã, Iraque e
Líbia, novos nomes assustadores. Mas dificilmente é capaz de atingir a Europa,
quanto mais os Estados Unidos.
A obsessão dos Estados
Unidos com o sistema Guerra nas Estrelas impede iniciativas para reduzir e eliminar armas nucleares, químicas e biológicas. Os Estados
Unidos estão longe de ser o
único culpado, mas dão uma
desculpa aos chineses e russos.
O maior horror que precisamos evitar ainda é a guerra nuclear. A Rússia e os Estados Unidos conservam milhares de armas atômicas
prontas para disparar. Este
é um cenário digno de Hollywood cuja continuidade permitimos, para nosso próprio
mal: é preciso haver uma iniciativa imediata para retirar
armas nucleares do estado
de alerta e um esforço global, agora encabeçado pelos
Estados Unidos, para eliminar de uma vez por todas essas armas de destruição em
massa.
Saddam – O mesmo esforço
e recursos canalizados para
o Guerra nas Estrelas precisam ir para a fiscalização e
verificação. Inspetores descobriram e destruíram o arsenal de Saddam Hussein
mediante um consenso internacional. Na administração
passada, o presidente Bill
Clinton desperdiçou esse
consenso e o presidente
Bush não teve interesse nele.
Fica evidente que as armas
britânicas quase não têm importância diante das ameaças que podemos enfrentar
no futuro.
Precisamos esperar que a
experiência dos Estados Unidos faça o país voltar-se para fora e entrosar-se com o
mundo. Mas existe o risco de
os atentados terroristas incentivarem os Estados Unidos a continuarem numa via
própria, sozinhos. Bush empenha-se em descartar tratados e seus conselheiros têm
pouco tempo a dedicar ao direito internacional. Nós, na
Europa, precisamos refrear
tais tendências com inteligência.
Westfália – A prioridade é
criar a governabilidade global e o império da lei. Uma
política que marginaliza o direito internacional vai criar
anarquia global. Historiadores dizem que nossos tratados atuais são o “sistema de
Westfália”, referindo-se à cidade alemã onde se fechou
um acordo ao fim das devastadoras guerras do século
17. Se abandonarmos o direito internacional agora, nos
defrontaremos com a volta à
Idade Média. (Tradução
Magno Dadonas)
■

Dan Plesch é pesquisador
de alto escalão no Real Instituto de Serviços Unidos para Estudos de Defesa
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EUA SOB ATAQUE

Oficiais do Exército,
líderes políticos e governamentais, agentes
secretos, enfim a cúpula civil e militar dos
EUA se pergunta o que deu errado com

tanto treinamento e investimento em defesa
na única superpotência
do mundo e por que órgãos como a CIA e o
FBI falharam

Associated Press

O IMPACTO DA BATIDA

3 Nessas condições, o
impacto cinético foi de

Por que as torres do World Trade Center
desabaram após o choque dos aviões,
segundo as explicações do professor
Iuda Dawid Goldman, do Instituto de
Física da Universidade de São Paulo
Exemplo: Torre Sul,
a segunda a ser
atingida

‘Não há nada que
pudéssemos ter
feito’, diz militar
O condicionamento para
reação automática em situação de crise implica o acerto
na linha de tiro letal de 8 disparos em cada dez com pistola 9 milímetros e fuzil operando em modo singular.
ROBERTO GODOY
Passa por simulações de comunidade padrão de bate cego, com uso de óculos
tempo que o oficial de intensificadores de luz resiforças especiais El- dual, e luta corpo a corpo
dridge utiliza é o minuto. com facas. E também o uso
Ele monta sua arma princi- de granadas de ofuscamento
pal, um fuzil automático, em e de fragmentação, escalada
quatro deles. Gasta um para de edifícios, mergulho, escudescer de um helicóptero pa- ta furtiva, pilotagem de helirado no ar a 60 metros do cópteros, técnicas de neutrachão. Pode dislização de separar uma graqüestradores e
nada atordoansabotadores,
OMANDO
te, armar uma
operações a desbomba de democoberto em amGASTA 1 PARA
lição e invadir
biente hostil:
um salão domiem 180 dias o
DESCER DE UM
nado por terrocentro de insristas em metrução, em Fort
HELICÓPTERO
nos de dois. E
Bragg, conclui
só quando está
a formação dos
PARADO A 60
em férias fica a
oficiais antitermais de 30 miror.
METROS DE
nutos da sua ba“Mas o que
se, em um ponpode ser feito
ALTURA
to qualquer dos
sem um alerta
Estados Uniavançado? Nados.
da”, pondera
Eldrige é o líder de um es- Eldridge. O oficial considera
quadrão secreto de opera- “bastante provável” que teções antiterror do Exército nha havido uma falha grave
americano. Na noite de terça- do setor de inteligência: “É
feira, chocado depois de ver impossível montar uma opeas imagens dos ataques terro- ração clandestina tão granristas em Nova York e Wa- de sem deixar rastros e sem
shington, ele considerou inú- contar com algum tipo de
til seu árduo, longo e caro apoio interno.”
treinamento: “Não há nada
que pudéssemos ter feito.”
A 1.ª Companhia de Assuntos Civis é tão reservada
que o nome completo de seu
pessoal, ou a mera localização da base não podem ser revelados. Eldridge – no momento designado para uma
missão de treinamento avanTearror usou pilotos
çado na América Latina – e
profissionais,
seu grupo só serão acionados
experientes
e submetidos
para reprimir uma eventual
ação terrorista em território
a lavagem cerebral
americano a partir do momento que o processo estiver
WILLIAM SAFIRE
em andamento. “O princípio
The New York Times
é errado. Precisamos observar os modelos adotados nos
ASHINGTON – No
países que convivem todos
dia 11 de setembro de
os dias com o terror e apren2001 – outra data que
der com essa experiência.
ficará para sempre marcada pela
Na Grã Bretanha, em Israel
indignação – os Estados Unidos
ou na Espanha, as equipes
sofreram, em seu próprio territóde fogo entram bem antes
rio, baixas de guerra que nunca fodos atentados acontecerem”,
ram conhecidas desde a sangrenta
analisa.
batalha de Antietam.
Nos Estados Unidos, as
As indagações imediatas: “Que
equipes especiais antiterror
organização terrorista bem finanligadas às Forças Armadas
ciada, sob a proteção de qual país,
são formadas por voluntátrucidou tantos americanos?”
rios. Homens com altura míDois fatos nos dão uma pista funnima de 1,80m (1.70 m para
damental: já que piloto algum,
as mulheres) avaliados inimantido como refém, lançaria o
cialmente por meio de um
avião contra um edifício, num ato
perfil psicológico básico e
deliberado, pelo menos três dos asforma física. Depois de uma
sassinos eram pilotos treinados pasemana dois terços dos candira dirigir uma grande nave de pasdatos são dispensados. Os resageiros. E cada um dos pilotos asmanescentes encaram seis
sassinos foi doutrinado pelo fanameses de treinamento no intismo não somente para encontrar
ferno.

Oficial de força especial
acha que país precisa
aprender com quem
convive com terror

A

que equivale à energia liberada
com a explosão de

à explosão de 100

toneladas de dinamite. É
que o combustível tem um

1 tonelada de dinamite.
Isso seria suficiente para abalar
apenas alguns andares da torre

poder calorífico 5 a 10 vezes
maior que o da dinamite,
porque a combustão ocorre
num intervalo de tempo menor

4 Mas, além do impacto
cinético, houve também uma
carga explosiva do avião

1 O avião trafegava a uma
velocidade de 720
quilômetros por hora. Isso
porque, como ele estava em
baixa altitude, havia maior
resistência do ar,
ar, o que reduzia
sua velocidade típica de

A liberação dessas 20

toneladas de combustível
após impacto seria equivalente

2,8 bilhões de Joules, o

7 Conclusão: o impacto do
choque mais o calor liberado
provocou o colapso sucessivo
dos andares abaixo

É que o avião devia estar
5
com o tanque cheio, porque faria
viagem de longo percurso.
Assim, devia estar abastecido
com 20 toneladas de
combustível

tráfego de 850 quilômetros
por hora

Membros de força de
segurança prepara-se para
tomar posição perto do WTC:
contra o terror, treinamento
pouco vale

6

EFEITO DOMINÓ
Áreas de
carga

Prédio 1
World Trade Center
Atingido por um
Boeing 767 às
8h48, cai às 10h28

2 O peso da aeronave
era de 140 toneladas

Prédio 2
Atingido por um
Boeing 767 às 9h08,
cai às 9h59

Locais do
impacto

DOIS CHOQUES, DOIS DESABAMENTOS
Colapso progressivo

Depois do rompimento
do sistema de
colunas,as lajes dos
pavimentos dos edifícios
parecem ter caído uma
sobre as outras

Prédio 7
Depois de
ficar em
chamas
por várias
horas, cai
às 17h20

1) Depois que os aviões se
chocaram contra as torres,
milhares de litros de
combustível se queimaram
2) As grossas camadas de
proteção contra o fogo se
romperam. Os sistemas de
sprinkler não funcionaram
3) O fogo atingiu
temperaturas talvez de
540 ºC a 1093 º C
4) As colunas de aço
enfraqueceram-se pela
ação do calor, separaramse umas das outras e
curvaram-se
5) Com o peso dos
destroços, móveis,
concreto e aço, os
pavimentos entraram
progressivamente em
colapso

Fontes: NYT

AS ROTAS DOS AVIÕES SEQÜESTRADOS E ONDE ELES CAÍRAM
Nomonomonmonomonomonomonomonomonomo

1

Boeing 767, da American
Airlines, que fazia o vôo 11,
de Boston a Los Angeles, com
81 passageiros e 11 tripulantes
(92 total). A nave atingiu a torre
norte do World Trade Center
às 8h45 de terça-feira

2 Boeing 767, da United Airlines,

que fazia o vôo 175, de Boston
para Los Angeles. O avião
transportava 56 passageiros e 9
tripulantes (65 total). Chocou-se
com a torre sul do World Trade
Center às 9h03 de terça-feira
Boston 1 2

C

AA

2

São Francisco

S

UNITED

Nova York

AIRLINE

UNITED AIRLINES

Newark 4
AA

Pittisburgh

3

Los Angeles

Boeing 757, da American
Airlines, que fazia o vôo 77,
na rota Washington-Los
Angeles, com 58 passageiros
e 6 tripulantes (64 total)
atingiu o Pentágono às 9h20
de terça-feira

4

Washington 3

Boeing 757, da
United Airlines, que fazia o
vôo 93, de Newark a São
Francisco, com 110 pessoas
a bordo. Ele caiu ao sudeste
de Pittsburgh, na Pensilvânia

ArtEstado/Hugo Carnevalli e Beth Silva

ARTIGO

Combinação de aptidões reduz número de suspeitos
W

o caminho do paraíso por meio do gan de Boston falhou, mas houve
assassinato em massa, mas para comunicação entre os conspiradoaceitar o suicídio.
res que nossos satélites ou computaEssa combinação de aptidões re- dores não poderiam detectar? Estilativamente raras reduz o total de letes levaram a melhor sobre a sesuspeitos. Dois anos atrás, foi gra- gurança das linhas aéreas? Agora
vada a voz de um piloto da Egyp- nossos aviões terão como passageitair murmurando uma prece ime- ros policiais armados, e nossos
diatamente antes de mergulhar agentes serão forçados a infiltrar esseu Boeing 767 no Atlântico; o Egi- piões novamente e subornar contato ainda nega, zomtos inimigos.
bando dos investi“Quando consegadores dos EUA.
guirmos informaÚMERO
Quem vem reções seguras sobre
crutando pilotos
os centros e recurDE
de aviões comersos da malha de
ciais e praticando
terror, como reviPROFISSIONAIS
a lavagem cerebral
daremos?” Cinco
com sonhos de glóanos de investigaÉ LIMITADO
ria eterna? Inversações e julgamentos
mente, quem vem
e apelações, como
treinando fanátiaconteceu depois
cos religiosos para pilotar grandes do primeiro ataque ao World Traaviões? O mundo dos pilotos é fini- de Center, não dissuadem ninto e sabemos onde se realizam os guém. Lançar alguns mísseis sobre
treinamentos com aviões a jato.
locais de treinamento, como fez ine“Ora, com US$ 30 bilhões gas- ficazmente o presidente Bill Clintos por ano em inteligência, não po- ton, é de uma presunção aviltante.
deriam os nossos FBI, CIA e NSA
Precipitar-se com base em inforevitar esses bem coordenados ata- mações inadequadas é errado,
ques a duas cidades?” A segurança mas, na guerra contra o terror, é peno Dulles de Washington e no Lo- rigoso esperar prova absoluta.

N

Quando identificarmos de maneira aceitável as bases de nossos
agressores, precisamos pulverizálos, mas aceitando o risco de danos
paralelos, e agir aberta ou secretamente para desestabilizar os anfitriões do terror.
“Nossa liderança nacional reagiu bem nas primeiras horas de crise, quando ninguém sabia o que se
seguiria à devastação em Nova
York e em Washington?” Paralisar o transporte aéreo e ferroviário
foi necessário, e o bloqueio do acesso a monumentos nacionais e repartições federais foi prudente. O
governador do Estado e o prefeito
de Nova York cumpriram com seu
dever ao não abandonarem seus
postos e ao tranqüilizarem os cidadãos nova-iorquinos, ao vivo na
TV.
Mas o serviço secreto assumiu inteira responsabilidade pelo presidente George W. Bush, que estava
na Flórida, transportando-o secretamente pelo país e fazendo uma
gravação apreensiva. Mesmo nos
primeiros momentos de horror, o
ataque nunca foi considerado um
ataque nuclear realizado por uma
potência estrangeira. Bush deveria

ter insistido em voltar imediatamente a Washington para transmitir sua mensagem, ao vivo e calmamente, de alguma instalação segura, não longe da Casa Branca.
Com Bush ausente da cidade, o
vice, Dick Cheney, correu para a
sala onde são discutidas as situações de emergência. Apesar do trabalho de retirada das repartições
do Executivo e do Congresso, o secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, visitou os militares feridos no
Pentágono e a conselheira de Segurança Nacional, Condoleezza Rice, permaneceu no seu posto.
“O que virá agora?” Junto aos
funerais, a dor e a reorganização
da inteligência, vem o reconhecimento assustador de que a América está em guerra e desta vez nossa terra é um dos campos de batalha. O próximo ataque provavelmente não será com um jato seqüestrado, para o qual nos prepararemos com atraso.
Fato que suscita a indagação
mais pertinente: “Que estamos fazendo para proteger nossos céus,
para desenvolver imunidade inata
e vacinas polivalentes, e para não
ficar apenas na defensiva?”
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O ESTADO DE S.PAULO - A15

EUA SOB ATAQUE

Ao contrário da alegria espontânea de muitos
palestinos que festejaram os atentados ao World
Trade Center, em Nova York, e ao Pentágono, em
Washington, o indisfarçado contentamento de

especialistas israelenses é o resultado de um frio
cálculo político: os americanos passarão a
entender melhor a luta contra
o terrorismo suicida islâmico

Para analistas, Israel terá benefício político
A partir da tragédia, os
americanos entenderão
melhor a luta contra o
terrorismo islâmico
LOURIVAL SANT’ANNA
Enviado especial

J

na ao ataque japonês a Pearl
Harbour, em 1941, que suscitou
o engajamento dos Estados Unidos na 2.ª Guerra Mundial e o
bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki, o analista Amir
Oren postula, como que esfregando as mãos: “Sem dúvida, a
América, como líder do mundo
livre, se erguerá depois do terrível golpe de terça-feira, declarará guerra a seus inimigos e os
combaterá até o fim.”

ERUSALÉM – Se muitos
palestinos festejaram o ataque de terça-feira aos Estados Unidos, um número significativo de analistas israelenses identifica na tragédia possíveis benefí- No clube dos bons – Num pacios para Israel. Ao contrário da ralelo com a coalizão de 30 paíalegria espontânea e transbordan- ses, incluindo os do mundo árate dos palestinos, o indisfarçado be, formada para expulsar o Iracontentamento desses israelenses que do Kuwait, Oren diz que “esé resultado de um frio cálculo po- ta é mais uma oportunidade palítico: a partir deste Setembro Ne- ra Israel, se o país for sábio o basgro, os americanos passarão a en- tante para participar de uma
tender melhor as contingências aliança – ao mesmo tempo de
da luta contra o terrorismo islâmi- combate e de busca da paz – paco suicida, e sua sinistra eficácia. ra ser visto como membro do clu“Certamente, haverá nos Esta- be dos bons contra o clube dos
dos Unidos aqueles que expressa- maus, que inclui o líder palestino
rão seu desgosto com o Oriente Yasser Arafat e os grupos terroMédio, mas é difíristas fanáticos
cil esperar que o
Hamas e Hezataque terrorista
bollah, com o
REN: PAÍS
maciço tenha inapoio de um Irã
fluência negativa
que está obtendo
NO CLUBE DOS
sobre o apoio amearmamento nuricano a Israel”,
clear”.
BONS, CONTRA
estima Zeev SchiHá, também,
ff, em artigo publium tom de “eu
OS MAUS
cado ontem no joravisei” nos comennal Haaretz, de
tários dos israelenTel-Aviv. “É mais
ses, vários deles saprovável que os americanos en- lientando que o serviço de intelitendam melhor a dor de Israel gência de Israel advertiu reiteraquando têm de enfrentar atenta- damente os Estados Unidos para
dos suicidas.” Outro analista, o perigo de um ataque dessa natuYoel Marcus, observou: “Depois reza. Ignorando dois importantes
de terça-feira, todo americano en- fatores – a diferença de dimensão
tenderá o significado da batalha territorial dos dois países e o fato
de Israel contra o terrorismo.”
de que os aviões usados nos ataPara reforçar a proximidade ques a Nova York e Washington
psicológica entre os dois países, foram seqüestrados dentro dos
alguns analistas lembram que o EUA –, alguns lembram, com cerex-presidente George Bush, pai to orgulho, que a Força Aérea isdo atual presidente americano, raelense derrubou recentemente
também assistiu a palestinos ma- um avião vindo do Líbano, cujo
nifestando apoio a outro inimigo piloto se recusou a identificar-se.
dos Estados Unidos, o Iraque, duO espaço aéreo israelense perrante o conflito do Golfo Pérsico, maneceu, ontem, fechado às
entre 1991 e 1992. Referindo-se companhias aéreas estrangeiras,
às imagens dos palestinos dan- permitindo apenas a entrada de
çando mais uma vez nos tetos aviões da companhia israelense
das casas e distribuindo doces pa- El Al. O país observou luto, com
ra celebrar o golpe sofrido pelo as rádios estatais tocando ape“Grande Satã” americano, Mar- nas músicas sóbrias. E o governo
cus assinalou que “a família coleta sangue tipo O, de doador
Bush conhece essa melodia, não universal, para abastecer os hosgosta dela e não a esquecerá”.
pitais que atendem às vítimas do
Lembrando a reação america- ataque aos EUA.

DANDO SANGUE

France Presse

O

Gesto de Arafat
O presidente da Autoridade
Palestina (AP), Yasser Arafat,
doa sangue no Hospital de Shiva, na Cidade de Gaza, gesto que
também tem sido tomado por de-

L

ONDRES – O primeiroministro britânico,
Tony Blair, convocou
ontem o Parlamento (em recesso de verão) para uma reunião de emergência e pediu a
todas as democracias do mundo que se solidarizem aos Estados Unidos agredidos por
devastadores atentados terroristas. “Esse não foi um ataque apenas a prédios americanos, mas uma agressão à noção mesma da democracia.”
Coincidindo com o apelo de
Blair, a Organização do Tratado do Atlântico Norte
(Otan) invocava o Artigo 5 de
sua constituição que estabelece: um ataque a um dos membros da Otan é um ataque a
todos os seus 19 sócios.
“Isso significa que os Estados Unidos têm apoio de seus
parceiros na aliança atlântica para uma ação militar se ficar comprovado que o ataque
(atentados em Nova York e
Washington) partiram diretamente do exterior”, explicou
o secretário-geral da Otan,
George Robertson. A invocação do artigo foi aprovada pela cúpula da instituição na
noite de ontem, em Bruxelas.
Blair disse que a Grã-Bretanha permanecerá firme ao lado de seu mais próximo aliado. “Creio que a magnitude
do que ocorreu justifica plenamente a convocação do Parlamento”, ressaltou o primeiroministro. Desde 1948, os de-

JERUSALÉM – Israel é
um lugar perigoso? Não para a americana Marilyn
Cranney.
Advogada da Morgan
Stanley, ela trabalhava no
70.º andar da Torre 2 do
World Trade Center, destruída por um dos aviões
usados no ataque de terçafeira.
Se fosse um dia como outro, Marilyn estaria morta:
ela chega ao trabalho às

putados britânicos tiveram
suas férias interrompidas 18
vezes.
“É da maior importância
que as vozes democráticas sejam ouvidas neste momenAterrorizador
Horrível e
to”, continuou Blair, que conMuamar
inimaginável
versou durante meia hora
Kadafi
Hosni
por telefone com o presidente
Líder líbio,
Mubarak
americano, George W. Bush.
antiamericano
Presidente
Ele já havia entrado em condo Egito
tato no dia anterior com os
chefes de governo da Rússia,
Alemanha, França e Itália.
“Todos coincidimos num ponto: esse ataque não foi apenas
contra os Estados Unidos,
mas contra o mundo livre e
democrático. Requer nossa
Retaliação vai
É impossível
condenação absoluta e unida,
levar a muitas compreender o
nosso empenho para captumortes e mais
demônio que
rar os responsáveis e levá-los
contra-ataques fez um assalto
à Justiça e nossa solidariedatão covarde
Mahathir
de completa ao povo americaJean Chrétien
Mohamad
no nesta hora difícil.”
PrimeiroPrimeiroBlair manteve a proibição
ministro
ministro da
temporária de vôos comercanadense
Malásia
ciais sobre Londres. Um porta-voz militar citado pelo jorFonte: AP wire reports
nal The Guardian disse que a
Força Aérea
adotara na terD o w n i n g
ça-feira um rígiStreet, a comisNIÃO
do esquema de
são especial do
proteção do esgoverno para a
EUROPÉIA
paço aéreo da
solução de cricapital britânises (Cobra) tem
DECRETA
ca. A ordem é
recebido centeabater qualquer
nas de telefoneDIA DE LUTO
avião que se
mas de pessoas
aproxime de
que não têm noLondres, destatícias de parencou ele.
tes que estão em Nova York e
Blair admitiu como prova- Washington. “Com base nesvel a existência de muitos ci- ses chamados, achamos que o
dadãos britânicos entre os es- número de vítimas britânicas
combros do World Trade pode chegar a algumas centeCenter.
nas”, destacou o funcionário.
Segundo um assessor de
Horas antes, o consulado

U

campos de refugiados palestinos
na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, bem como no Líbano e Jordânia, centenas de pessoas comemoraram o ataque. Há entre os

palestinos um forte ressentimento contra os EUA pelo fato de o
país ser aliado de Israel, ao qual
dá ajuda militar e econômica.
(Associated Press)

Trabalho voluntário salva advogada da morte

Blair convoca Parlamento e pede
apoio de todas as democracias
Otan decide que
um ataque aos EUA é
agressão a todos os seus
membros

zenas de palestinos. No dia do
atentado, Arafat apressou-se a
condenar o ato de terrorismo e a
manifestar solidariedade ao povo americano. No entanto, nos

8h30 e os aviões bateram nos, dos quais 119 nova-iornas torres às 8h45 e às quinos.
9h03.
“Isso mostra que não se
A advogada,
deve ter medo
no entanto, esde vir aqui (em
tava em Israel,
Israel)”, disse
ÃO
participando
Marilyn, entre
de trabalho voabalada e aliSE DEVE TER
luntário das
viada, entrevisComunidades
tada pelo jorMEDO DE
Judaicas Uninal Jerusalem
das, numa misPost.
VIR AQUI’
são que reúne
Em contra530 americapartida, cente-

‘N

nas de israelenses foram dados como desaparecidos depois do ataque.
O Ministério do Exterior
israelense em Jerusalém recebeu inicialmente os nomes de 4 mil israelenses que
poderiam estar no interior
do World Trade Center e no
Pentágono ou nos arredores
desses edifícios no momento do impacto dos aviões seqüestrados pelos terroristas. (L.S.)

O MUNDO INDIGNADO
Líderes mundiais manifestam revolta e choque

Horrorizado
Jiang Zemin
Presidente da
China

Monstruoso
Jacques
Chirac
Presidente da
França

Declaração
de guerra
Gerhard
Schroeder
Chanceler
alemão

Incrédula e
chocada
Rainha
Elizabeth II

Horror
indizível
Papa João
Paulo II

Tragédia terrível
Wladimir Putin
Presidente
da Rússia

Foi um plano
bem organizado
e Osama bin
Laden não tem
meios para isso
Abdul Salam
Zaeef
Embaixador
do Taleban no
Paquistão

Um ato
ultrajante, vil,
imperdoável
Junichiro
Koizumi
Primeiroministro
japonês

Profundamente
sensibilizado e
solidário com
as vítimas
Mohammad
Khatami
Presidente
do Irã

Europeus estão
com os Estados
Unidos
Romano Prodi
Presidente da
Comissão da
União Européia

Esse terrorismo
contra massas
é o novo
demônio de
nosso mundo
Tony Blair
Primeiroministro
britânico

Completamente
chocado
Yasser Arafat
Líder
palestino

ArtEstado

britânico em Nova York havia estimado em pelo menos
15 o total de vítimas britânicas.
Os fortes laços econômicos
e financeiros entre Estados
Unidos e Grã-Bretanha (que
envolvem cerca de US$ 60 bilhões) indicam que as empresas britânicas poderiam ser,
depois das americanas, as
mais afetadas pela destruição do World Trade Center.
Na City (centro financeiro de
Londres), muitas companhias tentavam ontem conhecer a sorte dos funcionários
de seus escritórios no edifício

nova-iorquino, que abrigava
algumas das maiores e mais
prestigiosas empresas do
mundo.
O ministro da Fazenda,
Gordon Brown, pediu ao
mundo financeiro que “mostre flexibilidade” diante da situação e dê os passos necessários para assegurar a estabilidade econômica.
Blair decidiu reforçar a segurança dos prédios públicos
em todo o país e também dos
edifícios das embaixadas e
consulados britânicos no exterior.
As bandeiras britânicas tre-

mulavam ontem a meio pau
nas instalações públicas. Vários atos religiosos em homenagem à memória das vítimas do atentado estão programados.
A rainha Elizabeth e o príncipe Charles, herdeiro do trono, interromperam as férias e
regressaram a Londres. Eles
vão participar de ato religioso na Catedral de St. Paul
amanhã, declarado dia de luto em todos os países membros da União Européia
(UE). (Reuters, Associated
Press, France Presse, EFE,
Ansa e DPA)
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EUA SOB ATAQUE

País agora se vê diante do desafio de enfrentar
não outro Estado, mas algo que não sabe bem o
que é. E muitos fazem a pergunta embaraçosa:
‘por que os EUA atraíram contra si essa fúria

assassina?’ Muitos julgam que é por causa do
menosprezo que têm pelos outros e
pela mania de tentar submeter o
mundo inteiro à sua lei

‘Guerra’ opõe EUA a um inimigo desconhecido
France Presse

Ataques levam
Washington a um
entranho conflito com
uma espécie de ‘nada’

Calmaria sinistra
tomou conta
de Washington

FBI, enfim, os poderosos mecanismos de proteção e de sigilo, não funcionaram.

Simples facas – Tudo aconteceu como se os EUA tivessem
sofrido um colapso, antes
GILLES LAPOUGE
mesmo da ação terrorista: asCorrespondente
sassinos, munidos de simples
ARIS – Infâmia e bar- facas, conseguiram invadir o
bárie, essas duas pala- próprio coração da fortaleza
vras são unanimidade americana. Como explicar esentre os franceses, bem co- sa falta de precauções a não
mo o medo difuso que os in- ser pelo desprezo que os
vade, medo esse que é ainda EUA sentem pelos outros?
maior pelo fato de ninguém No que se refere ao Afeganissaber a quem atribuir a car- tão e ao Taleban, o espanto é
nificina de Nova York e Wa- o mesmo. A cegueira dos Esshington. É um novo “tipo tados Unidos causa estupefade guerra”, conduzida por ção.
Osama bin Laden, prováum inimigo desconhecido,
por fantasmas. E, além dis- vel mandante do gesto fúneso, é uma guerra “extraterri- bre de Nova York e Washingtorial”, se é que se pode usar ton, não foi cinicamente treiessa expressão, já que em nado pela CIA? Não foi escovez de opor um Estado a ou- lhido pelos americanos como
tro, um espaço a outro, ela um peão essencial na luta
opõe os Estados Unidos a contra os soviéticos? Não foum mistério, a uma espécie ram os EUA que fabricaram
de “nada”. Em suma, ao in- esse demônio?
Pior do que isso. Sob a adferno.
Depois de constatar essa ministração de Madeleine Alrepugnância pelo genocídio bright, a estupidez dos americometido em Nova York e canos ultrapassou todas as
em Washington (com re- expectativas: aliados do Paquintes de crueldade: as co- quistão, potência provavelmissárias de bordo foram de- mente nuclear, fanática e regoladas com estilete, etc...), fúgio dos integristas islâmimuitos fazem hoje uma per- cos, os EUA apoiaram inicialgunta mais espinhosa, mais mente o Taleban. E levou bastante tempo até
embaraçosa:
que WashingMas, afinal de
ton começasse a
contas, por que
LVOS
perceber aquilo
os Estados Unique todos já sados atraíram
ERAM VITRINE
biam desde o
contra si um
início: que o Taódio tão granDE LUXO E
leban é o pior
de, tão denso,
inimigo dos
tão implacável,
OPULÊNCIA
EUA, do Ocitão infinito,
dente em geral,
com tanto fel e
dos direitos hutanta fúria asmanos, da democracia, do
sassina?
respeito pelas mulheres, do
Símbolos – Os americanos respeito pelas crianças, em
são criticados por seu suces- suma, de toda civilização.
Mas os EUA não são os úniso, sua fortuna, sua felicidade. Dizem que os alvos esco- cos alvos das críticas. O oulhidos pelo terror eram simbó- tro alvo é constituído pelas relicos e isso é verdade: “guer- ligiões. Vimos mais uma vez
ra” e “finanças”, os dois pila- as aberrações às quais as relires que lhes conferem o domí- giões podem levar. Em nome
nio do mundo. Mas esses al- de Alá, homens que, em ouvos eram também simbólicos tras circunstâncias, são raciode outra maneira: eles eram nais (pois não é possível montambém a vitrine da opulên- tar uma operação tão complecia, do luxo, do fausto dos xa com analfabetos, ignoranEUA e de sua prodigiosa arro- tes ou primitivos), não hesigância, de seu menosprezo pe- tam em matar milhares de holos outros. De sua prosperida- mens, mulheres e crianças. A
de, em um planeta no qual mesma coisa fizeram, em ouquatro quintos dos habitan- tros tempos, os protestantes
tes estão condenados à misé- de Calvino, os católicos de
Torquemada ou atualmente
ria, à fome, às trevas.
E muitos julgam, com ou esses “loucos de Deus” que
sem razão, que essa insensibi- são os católicos e os proteslidade agravou-se com o ad- tantes da Irlanda do Norte.
Todos esses temas já havento de George W. Bush. Depois da Guerra do Golfo, o viam vindo, de certa forma, à
pai do atual presidente norte- tona. Mas, desde ontem, com
americano teve um sonho: o a entrada do planeta em uma
de submeter o mundo inteiro nova paisagem histórica e
à lei excelente, democrática, aterradora, esses assuntos se
humanista dos EUA. Trata- tornam ao mesmo tempo urva-se de um sonho pueril que gentes e cruciantes. Queiram
os deuses que os EUA, como
logo se desvaneceu.
Ao filho, a George W. as religiões, tirem dessa tragéBush, atribui-se um outro so- dia em vez de novas razões
nho, quase oposto: o de fazer de arrogância e de desprezo,
com que os EUA se fechas- a força de refletir sobre suas
sem sobre si mesmos, se prote- próprias imperfeições, sobre
gessem das insanidades e dos seus próprios limites.
horrores do cenário mundial.
Bush, o filho, queria que os
EUA se envolvessem o menos
possível nos conflitos dos outros continentes.
Enquanto Bill Clinton empenhava-se em encontrar soluções para os problemas entre israelenses e palestinos
(aliás, sem sucesso), George
Integrantes
W. Bush ignorava-os friamen- dos bombeiros
te. O presidente jurou prote- e de equipes de
ger o território americano de
resgate
todas as investidas vindas de estendem uma
fora com seu escudo antimís- larga bandeira
seis, uma maneira de isolar esdos Estados
sa nação rica e nobre da turUnidos perto
bulência do restante do planeda área
ta.
atingida pelo
Outros se perguntam sobre
ataque
as fraquezas desse “Hércules
terrorista, em
de pés de barro” que são os
Manhattan
EUA. Como compreender
que um país repleto de policiais, abarrotado de sistemas
de segurança, implacável
com seus próprios criminosos
(pena de morte, etc.) tenha sido tão vulnerável ao ataque
dos terroristas? A CIA, o

Silêncio invade as
ruas da capital
norte-americana
após a tragédia

P

MAUREEN DOWD
The New York Times

W

A

Bombeiro descansa perto dos escombros do World Trade Center: trabalho bem perto da dor

CHOQUE DO TERROR
‘É preciso conviver com a incerteza’
Para Alvin Toffler, em
sociedades complexas
pequenas ações podem
causar grande impacto
NATAN GARDELS
Global Viewpoint

A

lvin Toffler, autor do livro A Terceira Onda e
Choque do Futuro, já
fez diversas advertências sobre a vulnerabilidade das sociedades complexas, extremamente dependentes de tecnologia avançada. Toffler, que tem
Reuters

assessorado o Exército dos Estados Unidos sobre o futuro
da guerra, diz que sociedades
modernas têm de aprender a
conviver com o medo.

metrô do Japão, há alguns
anos, pela seita Ensino da Verdade Suprema, o conhecimento de como produzir o gás sarin. Na medida em que a política de massa já teve sua época,
como acredito que já teve, haverá uma proliferação de pequenas congregações de pessoas tentando deixar sua marca por meio do uso da violência. As pessoas que têm contato com Osama bin Laden provavelmente são menos de 3
mil e, no caso da seita japonesa, ela tinha apenas 5 mil seguidores no Japão.

Global Viewpoint – O senhor escreveu que as sociedades avançadas são particularmente vulneráveis ao terrorismo porque são complexas, dependentes de sistemas com aeroportos, jatos,
jumbos, eurotúneis, arranhacéus e metrôs, nos quais uma
intervenção pode se converter em um desastre em massa. É isso que
acaba de ocorGlobal Viewrer em Nova
point – Assim,
EQUENOS
York e Wano futuro, tereshington?
mos de viver
GRUPOS
Alvin Tocom medo de
ffler – Como obalgum maluco
DEVEM
servou o cientisque tenha
ta Ilya Prigogiuma queixa?
PROLIFERAR
ne, quando um
Toffler – Tosistema se torna
dos nós viveo que ele descremos com um tive como “muito longe do equi- po de medo flutuando no relíbrio”, perde qualquer relação côndito de nossas vidas. Isso
linear entre causa e efeito. Nes- me faz pensar na forma como
sa condição de desequilíbrio, o homem paleolítico vivia nos
um pequeno ato pode produ- tempos antigos, quando não se
zir um efeito desproporcional- sabia nada sobre o mundo extemente grande. No aspecto polí- rior. Eles não tinham informatico, isso quer dizer que peque- ções confiáveis, nem conhecinos grupos que quiserem pro- mento científico. Tudo era invocar uma ruptura na socieda- certo. As pessoas temiam as árde podem fazer isso em cará- vores, as pedras e o sol. Hoje –
ter maciço, principalmente em sociedades urbanas comquando seu poder é ampliado plexas, com a Internet e a revopela posse de conhecimento le- lução das informações genétital – neste caso, o conheci- cas – nós parecemos estar volmento de como pilotar um tando a conviver com esse tipo
avião e, no caso do ataque ao de ansiedade onipresente.

P

ASHINGTON – Se
você telefonasse ontem para a central
telefônica da Casa Branca,
instituição de Washington famosa pela sua eficiência, ouviria uma gravação curta dizendo para esperar por um atendente, mas depois a linha ficaria muda. Durante muitas horas, o mais sinistro em relação
à capital americana, sob ataque pela primeira vez desde
que os britânicos incendiaram
a Casa Branca, na Guerra de
1812, foi a calmaria do centro
da cidade.
Nova York foi um clamoroso inferno de dor, confusão e
medo, com o prefeito Rudolph
Giuliani comparecendo ao cenário dos escombros das torres
do World Trade Center e à televisão para tranqüilizar os moradores quanto às escolas,
transportes e hospitais.
Manhattan teve o ruído da
morte. Washington, o silêncio do túmulo. No centro da
cidade foi possível sentir o
cheiro da fumaça e vê-la saindo de um Pentágono cheio de
carnificina e fogo, e enxergar
a bandeira sobre uma Casa
Branca esvaziada tremulando a meio-pau.
Ninguém sabia o que poderia acontecer a seguir. Haveria
um ataque de gás? A Casa
Branca seria explodida? Um
outro avião colidiria com o Capitólio? As pessoas estavam
tão ansiosas por notícias que
elas se reuniram, como seus
pais fizeram depois de Pearl
Harbor, em torno de rádios,
amontoadas em pequenos grupos a um quarteirão de uma
Casa Branca isolada por cordões de segurança; Um médico, Mark Cinnamon, de 54
anos, segurava um rádio que
transmitia uma entrevista de
Peter Jennings com o governador George Pataki, enquanto
15 estranhos se inclinavam para ouvir. “Estamos compartilhando um velho rádio operado a bateria que um cara me
deu”, disse ele.

Terrorismo – Em um dia de
outono azul, o terrorismo tinha se transformado em guerra. A cidade que comanda o
mundo assumiu um aspecto estranho. Ninguém nem mesmo
tentou fingir, como deveríamos fazer, que não importava
o que ocorresse, os terroristas
não poderiam desorganizar
nosso governo.
Durante a maior parte do
dia, não se soube onde estava o
presidente. O vice-presidente
não estava à vista. Não sabíamos onde estava a primeira dama. O secretário de Estado estava voando em algum lugar.
O Capitólio tinha sido evacuado. Os líderes do Congresso tinham ido para um bunker em
algum lugar. O Estado Maior
do Exército também não foi localizado. A CIA e o FBI estavam perplexos.
Nem mesmo o presidente sabia aonde ir. “Ele está no próprio topo dos Estados Unidos”,
disse Tammie Owens, um supervisor do metrô, que sentiu
que o presidente precisava ter
ficado para tranquilizar as pessoas com sua presença. “A Casa Branca era o lugar dele.”
O historiador David McCullough discorda de Owens.
“Em matéria de segurança, todos os presidentes fazem o que
lhe dizem para fazer”, disse
ele. “O mais importante é que
o presidente está vivo. Desde a
Guerra Civil, não havia uma
destruição como essa em nosso
país. Isto não é o filme Titanic.
É a vida real.”
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EUA SOB ATAQUE

Unir todos os países que apóiam os Estados
Unidos é a proposta do ex-secretário de Estado
James Baker, para quem a sofisticação do
atentado de anteontem só pode ser resultado de

ação conjunta entre grupos terroristas e um
Estado constituído. A coalizão entre os países
amigos poderia incluir até um ultimato ao
governo do Afeganistão
Reuters

Baker defende
coalizão como a
da Guerra do Golfo
Reuters

Ex-secretário de Estado
norte-americano fala
até em ultimato para
governo do Afeganistão
NATHAN GARDELS
Global View Point

B

raço direito do ex-presidente George Bush, o
ex-secretário de Estado
James Baker vê no atual momento político uma oportunidade para unir aliados tradicionais de Washington e até mesmo países árabes moderados
numa coalizão contra o terrorismo, semelhante à que somou forças contra Saddam
Hussein na Guerra do Golfo.
Baker acredita até que um ultimato para o Afeganistão poderia fazer com que o Afeganistão entregasse Osama bin Laden. O ex-secretário endossou
a tese de que a sofisticação da
ação terrorista contra alvos em
Nova York e Washington
aponta para a conivência de algum país, que também deve
ser punido.

ESCUDO INVISÍVEL

Descontração é característica dos suicidas
France Presse

Estudo feito na Áustria
mostra que terroristas
aprendem a contornar
padrões morais

S

ALZBURGO – Os
membros de comandos suicidas terroristas costumam parecer “impassíveis e descontraídos”
antes de seus atos criminosos, principalmente se estes
têm motivação religiosa, segundo revela um novo estudo feito na Áustria, que se
baseia em experiências pessoais. A investigação, intitulada “Aspectos Psicológicos do Terrorismo”, feita
pelo Instituto de Psicologia
Jurídica da Universidade
de Salzburgo, Áustria, assinala que os terroristas são
pessoas que aprenderam,
mediante diversos mecanismos psicológicos, a contornar “padrões morais e barreiras inibidoras”.
Sua autora, Christine
Hirtl, chega à conclusão de
que, embora os terroristas
não sejam pessoas corriqueiras, tampouco são em
sua maioria “esses psicopatas degenerados” que parecem à primeira vista, a julgar por seus atos violentos.
O estudo parte da opinião de que cada ser huma- Flores em monumento em Washington: homenagem às vítimas
no desenvolve
ao longo de
sas estratégias, ato de matar”, que acaba
sua educação
que podem ter transformando-se num “imORTE
certos “pasido assimila- perativo moral”, sobretudo
drões morais”
d a s d u r a n t e quando aparentemente se
POR UMA
que norteiam
sua educação opõe a uma suposta injustisua conduta.
ou lhes foram ça ou pretende impor cer‘BOA CAUSA’
No entanto,
infundidas nos tas idéias religiosas. Outro
esses “pag r u p o s a o s mecanismo para contornar
É ESTÍMULO
drões” podem
quais aderi- as barreiras inibidoras é o
ser contornaram.
que a autora do estudo chados, com o
A investiga- ma de “rótulo ocultador”.
que os terroristas conse- ção conclui que “o grupo” e
“Quando os atos terrorisguem praticar atos violen- sua ideologia desempe- tas são classificados como
tos que justificam para si nham papel essencial na ho- luta pela liberdade, paremesmos por meio de diver- ra de modificar “o valor do cem muito mais inofensi-

M

vos”, opina Christine Hirtl.
“Pode-se justificar as vítimas com muito mais facilidade, pois se argumenta
que morreram por uma boa
causa, e são tidas como efeito secundário inevitável
(dessa luta).”

Obediência – Também figura nos mecanismos de justificação a conhecida isenção
de responsabilidade, justificada pelo princípio da obediência. Quem comete o ato
argumenta que “recebeu ordens de outros”, ao passo
que os responsáveis por essas ordens “não precisam
executá-las e, embora sejam responsáveis, não
vêem nenhuma conseqüência direta”, afirma o estudo.
Ainda assim, determinados métodos para assassinar permitem ignorar as
conseqüências
diretas.
“Uma bomba-relógio que
demora a explodir não atinge diretamente o autor com
os efeitos de seu ato, que ele
pode assim ignorar”, explica o estudo, como exemplo.
Christine Hirtl destaca
que a chamada “desumanização das futuras vítimas”
facilita para o terrorista a
prática de seus crimes. Essa tática desclassifica as vítimas, ao negar que tenham
“sentimentos ou esperanças” e, ao mesmo tempo,
atribuír-lhes qualidades
muito negativas.
Dessa forma, explica a
autora do estudo, procurase justificar o mal causado
a uma pessoa, “que é visto
como castigo merecido”,
ao mesmo tempo em que a
culpa pelas conseqüências
de um ato terrorista é com
freqüência atribuída ao
“inimigo” ou às “circunstâncias”. (EFE)

habituados em matéria de
ação terrorista. Esta é uma nova era. Foi um ataque espetacular ao coração do poder americano, praticado com um grau
de sofisticação e capacidade
que surpreendeu a todos. Segundo a perspectiva terrorista,
este foi um sucesso quase total.

Global Viewpoint – Os paíGlobal Viewpoint – Como ses árabes moderados, como
os EUA devem reagir a este Egito e Arábia Saudita, podeato de terrorismo que alguns riam aderir a uma tal coaliestão chamando de Pearl zão contra o terrorismo?
Harbor do século 21?
Baker – Existe uma ótima
James Baker – O presiden- chance de mobilizar esses paíte George W. Bush foi claro ses, certamente em termos políem seu pronunciamento: “Va- ticos. Toda vez que há violênmos caçar e punir” os responsá- cia como esta, os que rejeitam
veis. Acrescentou que não só e os que adotam linha dura
vamos punir os
saem fortaleciresponsáveis, codos e os moderamo não vamos
dos se enfraqueBJETIVO
fazer distinção
cem. Talvez seja
entre eles e os Esmais difícil eles
SERIA
tados que os abriaderirem militargam e os encoramente, mas tiveRENDIÇÃO DE
jam. Acredito
mos soldados
que não limitareárabes lutando
BIN LADEN
mos nossa resna Guerra do
posta ao grupo
Golfo contra Saespecífico cuja
ddam Hussein.
responsabilidade for apurada.
Assim que soubermos quem
Global Viewpoint – Mas o
são, devemos ir atrás da infra- príncipe herdeiro da Arábia
estrutura e dos bens de cada Saudita acaba de encerrar
país que os abriga, em cujo ter- uma viagem pelo mundo áraritório fazem treinamento. be, aliciando países contra IsEles devem estar em território rael e a favor da intifada pade alguém, em algum lugar. Os lestina para quando a AssemEUA mantêm uma lista de Es- bléia-Geral da ONU se reutados que abrigam ou patroci- nir no fim do mês.
nam terrorismo, como Sudão,
Baker – Sim, o colapso do
Irã, Iraque, Líbia e Síria. Em processo de paz complica a
sua maioria, esses países já con- participação de Estados áradenaram o que ocorreu. Sabe- bes moderados numa coalimos que o Afeganistão abriga zão liderada pelos EUA neste
Osama bin Laden. E um enor- momento, porque polariza a
me número de pessoas pensa região. Mas é simplismo exaque ele é o suspeito extraordi- gerado sugerir que este atanariamente lógico desse tipo que a Nova York e Washingde operação sofisticada. Na ton ocorreu por causa do covéspera da Guerra do Golfo, lapso do processo de paz. Se
demos a Saddam Hussein um você observar o que foi feito
prazo para sair do Kuwait e in- contra interesses dos EUA
formamos que, se o não fizesse, nos últimos anos – a explosão
o expulsaríamos. Penso que de- das embaixadas na Tanzânia
vemos adotar a mesma atitude e no Quênia, o ataque suicida
com o Afeganistão. Devemos a bomba contra o navio USS
informar aos líderes do Tale- Cole –, vai notar que esses ataban que têm prazo para entre- ques ocorreram quando o progar Osama bin Laden, e avisar cesso de paz avançava.
que, se continuarem abrigando-o, vão sofrer as conseqüênGlobal Viewpoint – Finalcias. Além deste tipo de ação, a mente, algumas pessoas sugeescolha do que fazer não é na- rem que o fato de esses terroda fácil em termos da escolha ristas conseguirem pilotar
de alvos. Não adianta lançar aviões sofisticados indica
mísseis Tomahawk em algum que o terrorismo foi necessatrecho de deserto. Quando re- riamente patrocinado por
féns americanos foram captu- um país. Pilotos não vêm de
rados no Líbano, a questão não acampamentos de refugiaera saber como revidar, mas co- dos nas montanhas.
mo fazê-lo de forma eficaz. A
Baker – Naturalmente, essituação é a mesma agora.
ses não são garotos como os
que amarram uma banana
Global Viewpoint – Quais de dinamite na perna e enas perspectivas de montar tram numa pizzaria em Jeruuma coalizão como a organi- salém. Alguém que tenha o
zada às vésperas da Guerra dinheiro que Osama bin Lado Golfo?
den tem poderia contratar piBaker – Penso que você vai lotos para treinar pessoas na
ver muito apoio a qualquer po- pilotagem de um avião. Esse
sição que os EUA tomarem. O dinheiro não veio necessariamundo civilizado precisa en- mente de um governo. Repetender o que está em andamen- tindo, o argumento que o preto aqui. Todos os países que sidente Bush defendeu é chadesfrutam de liberdades civis e ve: qualquer país que permitêm uma sociedade aberta e li- te este tipo de coisa – o treinavre estão correndo risco. Estes mento de pilotos para um
atentados ultrapassaram os li- ataque do gênero – em seu
mites daquilo a que estávamos território é culpado.

O

Dimensão do atentado, que acabou com o World Trade Center, e a ousadia dos suicidas exige uma resposta conjunta, diz Baker

James Baker: união de aliados
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EUA SOB ATAQUE

Especialistas afirmam que os terroristas, além
de demonstrarem paciência e habilidade para
organizar e lançar os atentados, tiraram
proveito das falhas de segurança nos

aeroportos domésticos do país. Segundo os
analistas, esse setor é um dos “campos
intermediários” que não recebem a atenção
adequada das autoridades americanas

Ameaça tradicional foi negligenciada, diz analista
France Presse

Para Hoffman, a atenção
estava mais voltada para
ataques muito simples ou
muito sofisticados

HORROR

W

ASHINGTON – O
governo americano
vinha se preparando para o tipo errado de ataque. É o que conclui o analista
Bruce Hoffman, diretor do
think tank Rand Corporation
em Washington, depois das
ações terroristas de terça-feira, assinalando que a atenção
tanto dos políticos como da
mídia tendia a concentrar-se
na aquisição, por terroristas,
de armas de destruição em
massa – tais como uma bomba nuclear ou uma arma biológica – ou, ainda, no polêmico
projeto do presidente George
W, Bush para um escudo antimísseis. Com isso, o foco em
certos tipos de ataques convencionais, como seqüestros
de aviões, parece ter ficado
em segundo plano.
“Nós nos concentramos nas
ameaças mais simples – o carro-bomba e o caminhão-bomba – e nas mais avançadas e
exóticas (como um ataque biológico), mas negligenciamos o
campo intermediário”, afirma Hoffman. Segundo ele, o
relativo sucesso do governo
em proteger edifícios públicos
de ameaças mais simples acabou forçando os extremistas a
lançarem atentados mais engenhosos, mas não necessariamente de alta tecnologia.
“Eles já não podiam explodir
um caminhão no Pentágono
ou no World Trade Center,
então tiveram de descobrir outra forma”, diz o analista. “E
descobriram.”
Descobriram, aparentemente, graças às deficiências de segurança no “campo intermediário”, que inclui os aeroportos domésticos americanos.
Uma ex-inspetora-geral do
Departamento de Transportes dos Estados Unidos, A.
Mary Schiavo, confirma que a
segurança neles é deficiente.
“Há pelo menos dez anos o
governo dos EUA sabe que a
segurança na aviação doméstica é extremamente, extremamente frouxa”, diz ela, lembrando que, como inspetorageral, testou os procedimentos de grandes aeroportos em
1993 e 1996. “Fomos capazes
de ter acesso a todo aeroporto
que quisemos nos EUA, à vontade”, destaca. “Entramos
em todo avião que quisemos.
Passamos pela segurançã em
73% das vezes. Levamos armas, bombas, facas e granadas de mão.”
Hoffman também adverte
que a segurança nos aeroportos claramente não é páreo para seqüestradores determinados, como os que agiram terçafeira. O analista destaca que
os terroristas mostraram uma
altamente eficaz combinação
de paciência – para conduzir
missões de vigilância preliminar e adquirir habilidade de
pilotar suficiente para guiar
um avião comercial contra
um grande edifício – e “astúcia profissional para enganar
a segurança que existe nos aeroportos”.
Para Hoffman, driblar a segurança nos aeroportos deve
ter custado aos seqüestradores mais tempo que dinheiro.
“Esses terroristas aprenderam com os erros cometidos
por outros terroristas no passado, e a segurança contra esse tipo de gente sempre vai requerer que se esteja um passo
à frente que eles”, diz. “O
maior gasto deve ter sido de
tempo – o tempo necessário
para o intenso reconhecimento e preparação necessários
para escolher os aeroportos
onde seria mais fácil superar
ou estragar o sistema de segurança.”
Em contraste, Mary Schiavo estima que os Estados Unidos precisariam gastar pelo
menos US$ 10 bilhões para
melhorar a proteção de seus
aeroportos. (The Washington Post, Los Angeles Times
e Cox News Service)

DIA DE
Última tentativa
O deputado democrata John
Murtha acredita que os tripulantes do avião que caiu na
Pensilvânia lutaram com os
seqüestradores para evitar
uma catástrofe maior em Washington. “Cheguei à conclusão de que houve uma luta e
provavelmente um herói disse: ‘se vamos morrer, nada
vai mudar se cairmos aqui.’”,
sugeriu Murtha. Para o deputado da Pensilvânia, o objetivo dos terroristas era atingir
um alvo maior na capital dos
EUA. O passageiro Tom Burnett, da Califórnia, ligou para sua mulher durante o vôo
dizendo: “Vamos morrer,
mas faremos algo significativo. Querida, te amo.” O vôo
93 da United Airlines voava
de New Jersey com destino a
San Francisco e caiu com 43
passageiros próximo a Pittsburgh, na Pensilvânia, a 400
km de Washington. (France
Presse)

+■

TV no ar
Funcionários da agência de
notícia AFX News localizada
no 52.º andar do World Trade Center descobriram pela
televisão a causa do estrondo
que abalou o prédio. “Pensamos que era uma bomba, mas
vimos na CNN a cena do primeiro avião se chocando contra a torre”, afirmou a diretora da agência. Todos se salvaram e viram o prédio vir abaixo 20 minutos após eles o terem abandonado. (DPA)

■

Salva pelo trânsito
Sarah Ferguson, ex-nora da
rainha Elizabeth da Inglaterra, escapou por pouco dos ataques, afirmou o jornal britânico The Sun. “Fergie”, como
ela é conhecida, estava num
taxi a caminho de uma reunião no World Trade Center
e ficou parada pelas ruas da
cidade por causa de um congestionamento minutos antes
do atentado. (DPA)

■

Ainda podia ser vista, na manhã de ontem, a fumaça que saía das destruídas torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York

Americanos exigem resposta dura do governo
Pesquisa mostra que
94% da população é a
favor de ação militar
contra os terroristas
SÉRGIO ABRANCHES

O

mundo acordou para
saber mais detalhes da
tragédia americana,
que já foi batizada como “o novo dia da infâmia”, uma referência ao discurso de Roosevelt anunciando ao povo americano o ataque a Pearl Harbor. Mas não houve a esperada revelação de um ato de retaliação militar, executado na
madrugada, ainda no calor do
sentimento de raiva e vingança. O presidente Bush falou de
uma raiva calma e persistente, que os Estados Unidos caçarão e punirão os responsáveis e que não fará distinção
entre terroristas e as nações
que os abrigam.
Por que, então, não atacou?
É possível alinhar várias razões: esperar uma avaliação
mais precisa do verdadeiro
sentimento da Nação, para
usá-lo em seu favor; identificar com o mínimo de segurança os responsáveis para punílos com ação exemplar e com
mais certeza de sucesso; gastar algum tempo para planejar estrategicamente a resposta americana, ouvindo os especialistas.
O general Colin Powell, Secretário de Estado de Bush, falou explicitamente em guerra.
Nenhum especialista desaconselhou, pelo menos publicamente, uma resposta militar
contra os países que abrigam
terroristas. O presidente Bush
caracterizou hoje os ataques
como atos de guerra e afirmou
que o país não retoma os trabalhos rotineiramente e sim em
estado de máximo alerta de segurança.

Opinião pública
Os americanos concordam

com o general, que foi um ato tes têm recursos substanciais,
de guerra: uma pesquisa condu- organização e apoio. Os goverzida, em cima dos eventos, pelo nos que abrigam e encorajam esGallup, para o USA Today e a ses terroristas devem ter o mesCNN, mostrou que 86% consi- mo tratamento que os próprios
deram que o ataque terrorista terroristas.
Em síntese: há um consenso
foi um ato de guerra contra os
Estados Unidos. Uma outra generalizado de que não basta
pesquisa do Washington Post e apenas retaliar, como no passaABC News revelou que a quase do, é preciso que a ação militar
totalidade dos americanos – tenha também um efeito sobre
94% – apoiaria uma ação mili- o futuro, preventivo e de desintar contra os terroristas assim centivo à proteção de terrorisque sejam identificados e que tas, para aumentar a segurança
87% temem novos ataques ter- contra esse inimigo invisível.
É exatamente esse o teor
roristas. Esta mesma pesquisa
verificou que se a ação militar das recomendações que o relasignificar entrar em guerra con- tório da Comissão Gilmore,
tra países que abrigam os terro- do Congresso enviou ao presiristas, 92% dos americanos dente-eleito George Bush e do
documento Taking Charge: A
apoiariam essa decisão.
William Safire, colunista do Bipartisan Report to the PresiNew York Times, sintetizou o dent Elect on Foreign Policy
and National Sesentimento que
curity, patrocidomina o país:
nado pela Rand
“quando tiverELATÓRIO
Corporation.
mos determinaNeste documendo razoavelmenMOSTRAVA
to, o vice-presite as bases e camdente da Rand
pos de nossos ataFALHAS NA
para relações excantes, devemos
ternas e seu direpulverizá-los e
DEFESA
tor em Washingagir aberta ou seton, Bruce Hoffcretamente para
man, já alertava
desestabilizar os
para o fato de que os Estados
países hospedeiros do terror”.
O presidente Bush terá, por- Unidos estavam vulneráveis
tanto, pleno apoio dos america- para prevenir ataques terrorisnos – muito mais do que pode- tas e para resgatar vítimas de
ria jamais imaginar em outras um ataque a uma das grandes
circunstâncias – se decidir por cidades americanas.
Por outro lado, o relatório,
uma ampla ação antiterrorista,
que envolva também ações mili- embora não imaginasse a hipótese de utilização, na escala
tares de envergadura.
que se viu, de aviões doméstiOpinião qualificada
cos de carreira, como bombas
A cobertura da CNN ouviu voadoras, criticava a estratéinúmeros especialistas em segu- gia vigente antiterrorista, barança nacional. Todos usaram seada em “velhos conceitos da
a mesma linguagem. Reprodu- guerra fria”, que se preocupa
zo, aqui, algumas das declara- apenas com “o pior cenário” e
ções de Henry Kissinger, talvez ataques convencionais destinao mais qualificado dos ex-secre- dos a destruir toda uma cidatários de Estados ouvidos: de. Fala de uso de “armas e re“uma ação integrada deve ser cursos não convencionais” perespondida de uma forma inte- los terroristas, contra alvos megrada. Não pode ser tratada nores, cuidadosamente seleciocom apenas um golpe retaliató- nados para provocar o máxirio.” Para Kissinger, os atacan- mo efeito psicológico possível.

R

Essa previsão parece descrever com razoável precisão o
que aconteceu em Nova Iorque e Washington.
Em suas recomendações, os
especialistas são muito claros.
A ameaça terrorista é muito
mais difícil de identificar e
neutralizar que agressores convencionais em uma situação
de ataque por países inimigos.
Por isso requerem uma ação
proativa, ofensiva e preventiva integrada. Desmentindo
muitas análises – várias veiculadas na imprensa mundial e
aqui no Brasil – de que se trata
de um ato de fanatismo, desumano e irracional, afirmam
que as ações terroristas são cada vez mais bem planejadas e
executadas. Não negam o fanatismo, mas mostram que
ele é usado para condicionar
indivíduos para executar atos
suicidas. Também não negam
a desumanidade, mas mostram que a crueldade dos atos
terroristas tem o claro objetivo
de aumentar o terror psicológico de atingir mais duramente
o inimigo.
Tudo isto, para concluir
que “não significa que os
EUA não devam responder à
força aos ataques terroristas,
mas que essas ações de força
devem ser planejadas e orquestradas, como parte de uma estratégia mais ampla, desenhada para atingir objetivos de
longo prazo e não a simplesmente satisfazer desejos imediatos de retaliação”.
Logo, a ausência de ação
na madrugada pode apenas
indicar que Bush está dando
ouvidos aos especialistas e
planeja uma ação maior e
mais fria contra não apenas
os terroristas que atacaram
os EUA, mas contra o terrorismo e os países que o abrigam. E as implicações podem ser ainda mais abrangentes do que se imagina.
■ Sérgio Abranches é cientista político

e colunista do site www.no.com.br

Brincando de terrorista
Está na Internet um jogo que
reproduz os minutos anteriores ao atentado. O “World
Trade Center Defender” recria a imagem das torres do
prédio e exige a agilidade do
cibernauta para que ele destrua os aviões responsáveis
pelo acidente antes de o alvo
final ser atingido. O jogador
conta com diferentes níveis
de dificuldade que variam de
acordo com o número de aeronaves inimigas. (EFE)

■

Fila do desespero
Mais de 2 mil pessoas passaram pela fila do Centro de Informação sobre Vítimas montado ontem numa universidade a 1 quilômetro do local do
atentado. Foi criada uma lista com o nome de todos os pacientes atendidos pelos hospitais da região. Os dados são
atualizados de hora em hora
com novas informações passadas pelas equipes de resgate.
Voluntários distribuem lanches para as pessoas na fila,
pequenos grupos rezam de
mãos dadas. O centro funcionará até a manhã de hoje.

■

Vestígios prejudiciais
Médicos de diversas instituições têm avisado a população
que a nuvem de poeira e cinzas que saíram das explosões
do World Trade Center e do
Pentágono podem causar várias doenças respiratórias,
mesmo dois dias após o ocorrido. Quem respirou o ar da
destruição de terça-feira pode desenvolver asma e enfisema, entre outras doenças,
que podem tornar-se crônicas
e até matar se não forem devidamente tratadas. Mesmo as
máscaras de proteção usadas
por bombeiros seriam ineficazes. (Associated Press)

■
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EUA SOB ATAQUE

O impacto do atentado não ficou restrito
aos Estados Unidos: em vários países
houve reações de solidariedade,
oficiais e espontâneas, reuniões para

discutir formas de apoio, como a que
o presidente brasileiro fará hoje com
os líderes parlamentares, e reflexões
sobre o que mudou com a tragédia

FHC e Congresso discutem conseqüências do ataque
AP Photo

Presidente se reúne hoje
com parlamentares para
definir posição do País
sobre eventual retaliação
TÂNIA MONTEIRO

B

nando Henrique enfatizou o
sentimento de repúdio aos atentados e reafirmou a política externa brasileira de não intervenção e de solução dos conflitos
por meios pacíficos. Martus comentou que na reunião – da
qual participaram Quintão, os
comandantes das três Forças,
Aécio, Lobão e o chanceler Celso Lafer – ficou decidido que o
País faria um controle mais rigoroso do seu espaço aéreo.

HORROR

RASÍLIA – O presidente Fernando Henrique
Cardoso convocou para
hoje uma reunião com os presidentes da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), e interino do
Senado, Edison Lobão (PFL- Militares – Na área militar, a
MA) e com os líderes de todos posição é semelhante aos pripartidos para avaliar as reper- meiros sinais dados pelo Concussões no País dos ataques ter- gresso. Isso significa que o Braroristas aos Estados Unidos e sil está consternado, se solidaridiscutir qual será a posição bra- za com os EUA, mas não dará
sileira em caso de retaliação. apoio incondicional a qualquer
“A solidariedade depende da decisão norte-americana.
decisão dos EUA (sobre o tipo
“Hoje é o primeiro dia depois
de retaliação). Decisões sensa- do fato lamentável. Mas que istas permitem solidariedade, so vai mudar muita coisa, vai,
mas outras, não”, avisou Aécio, inclusive em relação às polítidepois de receber o ministro da cas de defesa”, avaliou QuinDefesa, Geraldo Quintão.
tão. “Terrorismo é uma ameaLobão, que também se reu- ça que existe e não se pode meniu com o ministro Quintão, dis- nosprezar.” Ele não quis falar,
se que “nenhum país estará sub- porém, sobre a possibilidade de
metido a outro ou alinhado, au- o Brasil se alinhar automaticatomaticamente”.
mente aos EUA,
Na sua opinião,
qualquer que secada um deve deja a decisão soÉCIO:
fender seus intebre retaliação.
resses, embora toQuintão classiAPOIO
dos estejam conficou de “terroristra o terrorismo
mo” e “psicose”
DEPENDE DE
internacional. O
as especulações
encontro de hoje
no Congresso, de
‘SENSATEZ’
será um prolonque se o Brasil asgamento da reusinar o acordo
nião do Consecom os EUA palho de Defesa Nacional convo- ra o lançamento de foguetes a
cada ontem por Fernando Hen- partir da Base de Alcântara, porique. Os líderes da oposição já deria se tornar um alvo. “Isso
confirmaram presença.
aí é psicose e não há necessidaO ministro do Planejamento, de de levar o assunto para este
Martus Tavares, disse que a reu- lado”, reclamou, dizendo que
nião do Conselho de Defesa te- os atentados mostraram que os
ve como objetivo uniformizar EUA têm razão de se preocupaas informações de cada área do rem com o terrorismo. Para ele,
governo sobre os atentados. Fi- o atentado não vai atrapalhar a
cou claro, segundo ele, a preocu- assinatura do acordo entre os
pação com os desdobramentos dois países. “Ao contrário”, disdo episódio e o provável impac- se. (Colaborou Ariosto Teixeito na economia brasileira. Fer- ra, da Agência Estado)

Política diabólica
O presidente iraquiano, Saddam Hussein, disse que os
incidentes em Nova York e
Washington são frutos da
“política diabólica” dos Estados Unidos. “Aquele que não
quer colher maldade, não
planta maldade.” Saddam
acrescentou que tais terroristas estão prejudicando a imagem da causa palestina pois,
segundo ele, o atentado é um
problema “interno” dos EUA
e “os americanos são os mais
indicados para dignosticar a
enfermidade”. (Reuters)

■

■ Um por todos, todos por um
Os países membros da Otan
decidiram ontem que os atentados aos EUA entram no artigo V, estabelecendo a obrigação de defesa mútua, caso
comprovem que os autores
do crime eram estrangeiros.
É a primeira vez que o artigo
é invocado desde a criação da
Aliança em 1949. (EFE)

A

las, apresentado-o como um escudo que garantiria a segurança dos Estados Unidos nas próximas décadas. Todos imaginavam que o grande perigo seria
o terrorismo e que ele agiria cedo ou tarde. Talvez introduzinMARCOS AURELIO
do no país uma pequena carga
GUEDES DE OLIVEIRA
explosiva capaz de destruir
Especial para o Estado
um bloco de edifícios, talvez ess ataques terroristas que palhando bactéria ou vírus
mataram milhares de mortal.
inocentes, devastaram
Mas em uma sociedade aberas torres gêmeas do Centro do ta como os EUA e em um munComercio Mundial e os edifí- do guiado pela globalização é
cios ao seu redor, explodiram impossível controlar tudo e toparte do cérebro militar norte- dos. O terrorismo global é apeamericano, o Pentágono, e para- nas mais um dos demônios do
lisaram o país, colocando o Es- novo contexto mundial.
tado de Nova York e a capital
Inacreditável foi a palavra
Washington em estado de sítio, mais pronunciada no dia 11 de
só encontram paralelo na guer- setembro de 2001. Inacreditára civil ocorrida 140 anos atrás. vel foi a palavra mais ouvida
Pior, desde a Guerra de In- nos dias que seguiram a tomadependência neda do poder penhum ataque
los bolcheviques
em solo continenna Rússia em
PALAVRA
tal foi realizado
1917, marcando
com tal impacto.
o inicio da históMAIS DITA
O Congresso norria do século 20.
te-americano jaSim, o século
DIA 11 FOI
mais foi evacua21 começou ando como ocorreu
teontem. O presiINACREDITÁVEL
anteontem.
dente Bush puniPearl Harbor
rá rigorosamenfoi um ataque
te os simpatizanrealizado em uma base militar tes deste indescritível ato condistante milhares de quilôme- tra inocentes e contra a filosotros do continente. A crise dos fia de liberdade e oportunidamísseis em Cuba produziu um de americana. Mas sua cicatriz
grande medo de se iniciar uma ficará como sinal de que, assim
guerra nuclear, mas nada físi- como os problemas da destruico se passou e no final ficou evi- ção do meio ambiente e da asdente que os EUA e a União censão do crime global, o terroSoviética estavam prontas pa- rismo só poderá ser verdadeirara negociar e ceder.
mente derrotado com a edificaPela primeira vez, não existe ção de uma aliança hegemônicom quem negociar, o inimigo ca em torno do princípio de
é quase virtual e absolutamen- que os grandes problemas
te letal. O cogumelo que se pro- mundiais exigem soluções conjetou pelo céu de Manhattam juntas e globais.
fecha a era nuclear que conhe■ Marcos Aurelio Guedes de
cíamos.
Oliveira é Diretor do Núcleo
Isto se dá pouco depois de o
de Estudos Americanos da
presidente Bush contrariar
Universidade Federal de
seus aliados e quase unilateralPernambuco e autor de Mermente insistir no multibilionácosul e Política, LTR editora
rio projeto de guerra nas estre-

O

A

Solidariedade
Sinos tocaram, bandeiras foram hasteadas a meio-pau e
conferências, shows e jogos
foram cancelados ontem, enquanto vários países mantinham luto por causa dos atentados nos EUA. “Apocalypse
now”, proclamou o jornal belga De Morgen. “O dia do juízo final na América”, dizia a
manchete do jornal jordaniano Al-Aswaq. “Sem vingança, não à terceira guerra mundial”, pedia uma faixa afixada perto da embaixada americana em Berlim. Flores e velas cercaram o edifício na cidade, que se diz solidária aos
Estados Unidos pelo apoio
que recebeu quando o muro
ainda tranformava Berlim numa ilha. A rainha Elizabeth
vai promover uma troca da
guarda epecial em homenagem às vítimas. A empresa
alemã Bertelsmann anunciou
a doação de U$ 2 milhões para ajudar as famílias dos bombeiros mortos. Suíça e Noruega ofereceram oficiais da polícia para ajudar na investigação. (Associated Press)

■

Século 21 teve início com os
atentados terroristas de terça
Fato é divisor de águas,
assim como a tomada
do poder pelos
bolcheviques, em 1917

DIA DE

Reação ao terrorismo: FHC enfatiza repúdio aos atentados e política externa de não intervenção

EUA não são única vítima da agressão
Atentado afetou
também todos os países
que acreditam e
defendem a democracia
RUBENS BARBOSA
Especial

N

a manhã de anteontem,
foi perpetrado, em solo
americano, o maior e
mais violento ato terrorista da
história. Mortos e feridos, em
sua maioria americanos, serão
contados aos milhares. Os Estados Unidos são, não há dúvida,
a maior vítima dessa agressão
absurda. Mas não a única.
Vitimados foram igualmente
todos os países que acreditam e
defendem os princípios básicos
da democracia, da liberdade e
da justiça.
Em Washington, a vida volta gradualmente ao normal. Os
Ministérios, o Congresso e o comércio voltam a funcionar normalmente. Somente as escolas
e o tráfego aéreo ainda estão
suspensos. Em Nova York, a situação é diferente. A cidade está paralisada pelo choque, pelo
trabalho de salvamento dos ainda sobreviventes e pela remoção dos escombros.
Vive-se um clima de day after, uma indefinível sensação
de perplexidade, depressão e revolta, uma certa “ressaca” emocional que se segue à estupefação e ao horror que tomaram
conta do país. As reações públicas do governo e da população
não deixam dúvidas sobre a percepção, hoje prevalecente, de
que o país está em guerra.
Os meios de comunicação

têm contribuído para um verda- sacre absurdo.
deiro exercício de catarse em
Ainda não há – nem se podetorno da tragédia que ainda ria esperar – estimativas confiánão se consegue entender, repe- veis sobre número mortos e feritindo à exautão imagens e infor- dos. O simples processo de remações. Rádios e TVs, como gi- moção dos destroços acumulagantescas caixas de ressonân- dos em Manhattan levará semacia, dão voz ao desespero dos nas. Em Washington, o Pentáque perderam, à solidariedade gono continuava queimando
dos que oferecem e ao rancor ontem de manhã. As próprias
dos que exigem justiça.
equipes de resgate, trabalhando
Nas ruas de Nova York e Wa- há 24 horas ininterruptas, sofreshington, a população incrédu- ram. Trezentos bombeiros e pola conta suas perdas e prepara- liciais podem ter morrido no
se para recomeçar a viver.
afã de evacuar os dois prédios
A tragédia possui duas dife- do World Trade Center.
rentes – ainda que igualmente
A Embaixada do Brasil em
monstruosas – dimensões.
Washington, assim como o
A primeira, inConsulado-Getangível, aterraral em Nova
dora, simbólica.
York, contiOVA
A força incomennuam de prontisurável de uma
dão para atender
YORK ESTÁ
imagem: os dois
aos brasileiros
maiores prédios,
que, de alguma
PARALISADA
símbolos de Noforma, foram vitiva York, desamados por essa
PELO CHOQUE’
bando em meio
imensa tragédia.
aos gritos da poEm Washingpulação e a uma
ton, onde a pronuvem de poeira e fumaça que babilidade de brasileiros atingiainda polui os céus de Manhat- dos pelo ataque ao Pentágono é
tan. O impacto dessa perda é mínima, um serviço permanenimensa – muitos novaiorquinos te de atendimento foi estabelecientrevistados declaravam senti- do no setor consular da Embairem-se “amputados”. Por trás xada. Informações poderão ser
dela está, quem sabe, algo obtidas no web site da Embaixamaior. A consciência, abrupta- da (www.brasilemb.org). Em
mente adquirida, de que a Nova York, onde lamentavelmaior potência do mundo não mente a possibilidade de vítiestá livre da violência que asso- mas brasileiras é real, um esquela tantas regiões do mundo.
ma especial de plantão foi monA outra, que estaremos ven- tado com o objetivo de manter
do com crescente realismo nes- o Consulado-Geral (www.brazises próximos dias: o lado huma- lny.org ) aberto 24 horas.
no da tragédia; os nomes, os rostos, o drama e o heroísmo das ■ Rubens Barbosa é embaixador do
incontáveis vítimas desse masBrasil em Washington

‘N

Agradecimento oficial
Cristóbal Orozco, encarregado oficial de negócios dos Estaos Unidos no Brasil, agradeceu as “manifestações de condolências e solidariedade do
presidente Fernando Henrique Cardoso e do povo brasileiro durante os terríveis
acontecimentos.” Orozco pediu união contra as “ações covardes que atingem pessoas
inocentes” e reiterou o pedido do presidente Bush de lutar contra os terroristas.

■

Agendas adiadas
Os atentados nos EUA provocaram uma reformulação da
programação de vários dirigentes em todo o mundo, que
interromperam atividades habituais para decidir questões
pertinentes aos ataques. O
presidente George W. Bush
deixou uma reunião em Sarasota, na Flórida, para chegar
na terça-feira à Casa Branca.
O secretário de Estado americano, Collin Powell, estava
em Lima e interrompeu sua
viagem para voltar para os
EUA. O secretário do Tesouro americano, Paul O’Neill,
cancelou uma reunião com o
ministro de Finanças japonês
e tentou ontem voltar para
Washington. Yasser Arafat
adiou por uns dias uma viagem à Síria. A “Conferência
dos Reformistas”, planejada
para dias 14 e 15, na qual Fernando Henrique Cardoso participaria, foi adiada. A reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) em
Washington e do Banco Mundial também devem ser canceladas. (France Presse)

■
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EUA SOB ATAQUE

Apesar de as duas principais bolsas de valores
do mundo, a NYSE e a Nasdaq, não terem
funcionado ontem, os mercados europeus
mostraram uma reação, principalmente diante

da ação do BCE para injetar dinheiro no
sistema e garantir a sua liquidez. As bolsas de
mercadorias voltam aos poucos, a começar da
de Chicago, que retoma os pregões hoje

Cautelosas, bolsas européias iniciam recuperação
Mercados de
commodities
ficam fechados

Mercado está mais
calmo, porém ainda não
sabe como as economias
vão reagir aos ataques

L

ONDRES – Os pregões
das principais bolsas
mundiais foram mais calmos ontem, embora os operadores ainda estejam cautelosos e
com muitas dúvidas. Um dos
motivos é que a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, da sigla em inglês) e a bolsa eletrônica Nasdaq, que fixam as tendências dos negócios nas bolsas de
todo o mundo, continuaram fechadas ontem.
Na Europa, os pregões mais
importantes fecharam em alta,
recuperando-se parcialmente
da acentuada queda sofrida ontem, após o atentado nos EUA.
As perdas das ações de companhias aéreas e de seguros pressionaram os negócios para baixo. Mas os mercados financeiros iniciaram uma recuperação
depois que os preços das commodities e das moedas começaram a se estabilizar e os bancos
centrais prometeram dar apoio
aos mercados. A Bolsa de Londres fechou com o índice
FT-100 em alta de 2,87%. Segundo operadores, uma cobertura de vendas a descoberto e
apostas em ações defensivas ajudaram o mercado a firmar-se
em alta. Mas a sessão foi nervosa, com os investidores tentando prever as conseqüências dos
ataques terroristas à maior economia do mundo. Também houve alta em Paris, 1,34% e em
Frankfurt, 1,44%.
A maioria dos mercados asiáticos caiu. A Bolsa de Tóquio, a
maior do continente, fechou em
queda de 6,63% e ficou abaixo
dos 10 mil pontos pela primeira
vez em 17 anos. Em Hong
Kong, o recuo foi de 8,9%. As
bolsas de Taiwan, Malásia e Tailândia não funcionaram por
causa da tragédia americana.
Na América Latina, a única
bolsa importante que funcionou
foi a de São Paulo. A de Buenos
Aires e a da Cidade do México
ficaram fechadas.
O presidente da Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), Richard Grasso, disse que o mercado americano de ações vai reabrir na sexta-feira ou na segunda. A decisão resultou de um
acordo entre executivos dos
mercados e autoridades das
agências que regulam os mercados. A reunião se realizou a pedido do presidente da Securities
and Exchange Comission
(SEC), Harvey Pitt. De acordo
com os participantes, os mercados financeiros vão reabrir em
etapas. Hoje devem ser retomados os negócios com títulos do
Tesouro dos EUA.
Segundo Grasso, deve haver
outra reunião hoje entre executivos do mercado e autoridades,
para reavaliar a situação. Ele
afirmou que a principal preocupação dos participantes é que a
qualidade do mercado não seja
prejudicada com uma reabertura prematura. Outra preocupação é não atrapalhar de nenhuma maneira os esforços de resgate e recuperação que estão
em andamento no distrito financeiro de Manhattan.
O diretor-gerente do FMI,
Horst Köhler, disse que os sistemas monetários estão funcionando bem. Ele afirmou também que espera apenas impactos limitados na economia global. “Nossa avaliação é que apesar da escala de tragédia humana, esses terríveis eventos terão
apenas um impacto mínimo na
economia internacional e no sistema financeiro global.”
Köhler manteve contato com
as principais autoridades monetárias mundiais depois dos ataques e verificou que eles estavam agindo para assegurar o
funcionamento ordenado dos
mercados financeiros. “Podemos tirar ânimo do fato de que
as instituições e sistemas monetários estão funcionando bem, o
que demonstra fundamentalmente uma resistência do sistema financeiro internacional.”
Köhler disse que o FMI monitora a situação atentamente. (AE
e agências internacionais)

Escritórios da Nybot
e da Nyce funcionavam
no World Trade Center
e foram destruídos

A

MERCADOS NO DIA SEGUINTE
Bolsas no mundo - em %

Dólar reage ante o euro

Ásia após o ataque

1,128

1,128

Cotação de 1 dólar
em relação ao euro

Japão

-6,63

Variação
ontem

+0,47%

1,118
-7,42

Cingapura

1,112

Hong Kong

-8,87
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Europa um dia depois
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Cotação do ouro recua
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BCE e Japão garantem liquidez do sistema
Reuters

Instituições fazem
injeção de emergência
de dinheiro no mercado
financeiro mundial
JAMIL CHADE
Correspondente

G

ENEBRA – O Banco
Central Europeu
(BCE) decidiu, ontem,
injetar recursos no mercado
para garantir a liquidez do sistema financeiro internacional.
A operação, que envolveu 69
bilhões de euros, ou cerca de
US$ 62,5 bilhões, foi adotada
em decorrência dos ataques
terroristas contra os Estados
Unidos, que levaram à paralisação das atividades financeiras no país.
Segundo as agências de notícias internacionais, o Banco do
Japão tomou iniciativa semelhante, injetando US$ 17 bilhões em sua economia. Já o
Banco da Inglaterra disse ontem, em nota oficial, que vai
continuar monitorando os mercados. “A Grã-Bretanha vai
trabalhar com os Estados Unidos e autoridades de outros países para tentar resolver qualquer problema que possa surgir”, informou o BC inglês.
Na assessoria do BCE, ninguém se arriscava a fazer uma
análise sobre as conseqüências

Duisenberg reúne-se com a diretoria para avaliações após ataques
imediatas que os atentados nos
EUA poderiam ter para a economia global. Além da injeção
de recursos no mercado para
garantir estabilidade, a direção
da instituição pedia ontem que
as bolsas européias não parassem suas atividades.
A exceção foi feita no começo da tarde, quando as bolsas
de Amsterdã, Bruxelas, Frank-

furt, Londres e Paris interromperam suas transações por um
minuto em memória das vítimas dos atentados em Washington e Nova York.
Para hoje, está marcada
uma reunião de emergência da
direção do BCE com seu presidente, Wim Duisenberg. O objetivo é o de avaliar as conseqüências dos ataques nos EUA

para a economia européia, a
menos de seis meses da entrada em vigor do euro.
A assessoria do BCE informou ainda que a instituição estará construindo um abrigo de
segurança para o banco em
Frankfurt, mesma cidade onde
está localizada a sede da instituição.
O objetivo seria permitir
que, em caso de uma catástrofe
como a que ocorreu com as torres gêmeas do World Trade
Center, em Nova York, a instituição continue funcionando.
Ontem, finalmente o presidente do Federal Reserve (Fed,
o banco central americano),
Alan Greenspan, conseguiu tomar um avião para os Estados
Unidos. Greenspan participou, na segunda-feira, de um
encontro na sede do Banco Internacional de Compensações
(BIS), na Basiléia, sobre a economia internacional.
Segundo informou a assessoria do BIS, o avião que saiu na
terça-feira levando Greenspan
a Nova York foi obrigado a dar
meia volta quando já sobrevoava o Oceano Atlântico ao ser informado sobre os atentados.
As autoridades suíças, porém,
não revelaram onde o presidente do Fed esteve hospedado na
noite em que teve de permanecer na Basiléia. (Colaborou
João Caminoto/AE)

s principais bolsas americanas de commodities
agrícolas ficaram fechadas ontem. A New York Board
of Trade (Nybot) , que inclui as
bolsas Coffee, Sugar & Cocoa
Exchange e a New York Cotton
Exchange, funcionavam no
World Trade Center e tiveram
o escritório destruído. A Chicago Board of Trade, que negocia
grãos, ficou paralisada e retomará hoje as operações, às 11h30
(horário de Brasília). A Nybot
recomeçará segunda-feira, em
Long Island City, Nova York,
como informou o site da bolsa, seguindo um programa de emergência: cacau, café, açúcar, suco
de laranja e algodão serão negociados por 45 minutos cada, com
intervalos de meia hora, a partir
das 9h30 (horário de Brasília).
Em São Paulo, a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) funcionou ontem. A falta de cotações em Chicago e Nova York,
porém, atrapalhou a formação
de preços. No caso do café, conforme o diretor de Comunicação da BM&F, Noenio Spinola,
há três “faróis” sinalizadores:
Londres, Nova York e Brasil.
“Um deles apagou-se”, diz. “Oferecemos à Nybot nossas cotações de café, açúcar e algodão
enquanto ela não reabrir.”
No Brasil, a expectativa quando da reabertura das bolsas varia. Segundo o gerente de Comercialização da Carg Café, José Luiz Burato, há uma corrente que acredita que os pregões
reabram em alta, embora o mercado esteja na deriva sem as cotações da Nybot. O corretor de
café Eduardo Carvalhaes Jr. recomenda aos investidores esperarem a semana que vem para
fechar negócios. “Mas se precisarem fazer operações de cobertura, façam na BM&F.”
No caso do algodão, para o
presidente da Associação dos
Produtores de Algodão de MT,
Adilton Sachet, a tendência é a
de que as coisas se normalizem.
A paralisação até segunda-feira
dos negócios pode ser encarada
como “um grande feriado”. “Não
há como exigir muito, agora, de
compradores e vendedores.” (Anna Cecília Junqueira e Tânia
Rabello)

Greenspan pede
cautela com as
operações em dólar
WASHINGTON – O presidente do Federal Reserve (Fed, o
banco central americano), Alan
Greenspan, pediu aos bancos centrais internacionais para que limitem suas operações com dólares.
O Fed está disponibilizando recursos aos bancos por causa dos
ataques terroristas. Em seu website, o Fed diz que “o Federal Reserve System está aberto e operando. A linha de empréstimo de
liquidez, segundo a taxa de redesconto, está disponível para atender às necessidades de liquidez”.
Segundo uma porta- voz do
BC britânico, o pedido de
Greenspan para limitar as operações em dólar é um procedimento normal em situações de emergência para evitar choques no sistema. O Fed está preocupado
com a perspectiva de que amplas
transações com dólares sejam
postas no sistema, as quais um
ou vários bancos não possam concluir. Vários bancos e operadores
tinham mesas de operações nas
duas torres.
O Fed informou também que
foi cancelada a cerimônia de
inauguração da nova sede da instituição em Atlanta, marcada para hoje. Greenspan, que deveria
discursar no evento, não vai a
Atlanta. (AE e Agências internacionais)
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EUA SOB ATAQUE

Os preços do petróleo no mercado londrino
caíram ontem, depois da grande alta do dia
anterior. Mas a tendência de preços ainda não
está definida, segundo analistas. Dependerá do

teor da resposta ao terrorismo. Os economistas
das instituições financeiras globais já fazem as
contas de que nações podem sair mais ou
menos machucadas de uma eventual retração

Passado o susto inicial, preço do petróleo cai
Reuters

Novos mercados
sofrerão impactos
diferenciados

Para analistas, volatilidade
vai continuar, mas futuro
depende da resposta
dos EUA aos ataques

D

evolvendo parte dos
ganhos de terça-feira,
quando o mundo assistiu aterrorizado a ataques terroristas contra alvos americanos, o preço do petróleo caiu ontem. Depois de chegar a US$
31,05 logo após o atentado nos
Estados Unidos, a cotação dos
contratos do tipo Brent para outubro foram fechados ontem em
Londres a US$ 28,02.
No entanto, é quase uma unanimidade entre os especialistas
de mercado que o preço da commodity continuará volátil nos
próximos dias e o futuro das cotações vai depender da resposta
do governo americano aos ataques terroristas.
Um dos mais conceituados especialistas no assunto, Julian
Lee, analista-sênior para assuntos energéticos do Centre for
Global Energy Studies, em Londres disse que os preços do petróleo vão depender principalmente do tipo de reação que o presidente Bush terá nos próximos
dias. “Caso os EUA implementem uma ação militar que atinja
o Oriente Médio, os preços do petróleo devem subir e uma crise
séria não pode ser descartada.”
Segundo um operador, “se os
ataques não tiverem nada a ver
com o Oriente Médio, então não
haverá motivo para a preocupação”.
Lee disse que os mercados tiveram nos últimos dois dias
uma “reação compreensível”,
aumentando o preço por barril.
Os preços recuaram ontem com
o mercado mais calmo e o comunicado da Organização dos Países Exportadores de Petróleo
(Opep) de que vai garantir o
abastecimento. A organização,
que agrupa os principais produtores de petróleo do mundo, confirmou ontem que está disposta
a alimentar o mercado, se necessário. Uma fonte da Opep declarou que os futuros do Brent deverão voltar para a faixa dos
US$ 26 a US$ 27 por barril em
alguns dias.
Mas os especialistas têm uma
certeza: as conseqüências dos
atentados são obviamente negativas, sem que se possa dimensionar ainda a intensidade e a duração desses efeitos. Na visão do
vice-presidente e estrategista de
renda variável do banco americano JP Morgan, Pedro Martins
Junior, um eventual ataque maciço dos EUA a um país árabe,
como reação às ações terroristas
de terça-feira, pode provocar
um novo choque nos preços do
petróleo – como no caso da
Guerra do Golfo, em 1991 –,
principalmente se outras nações
islâmicas se sentirem atingidas.
“Mas se os americanos optarem
por um ataque cirúrgico, atingindo apenas os culpados pelo
terrorismo sem grande envolvimento de países, as alterações
no mercado não deverão ser tão
fortes”, afirmou.
O economista-chefe do BBV
Banco, Octavio de Barros, também acha que “o cenário certamente não é melhor do que antes do atentado terrorista, mas
somente dentro de alguns dias é
que poderemos ter uma visão
mais clara sobre o que efetivamente acontecerá.” Tirando proveito da tragédia que comoveu
americanos e o mundo, na própria terça-feira, depois do atentado, alguns proprietários de
postos de gasolina nos Estados
Unidos começaram a elevar o
preço dos combustível e assustar os consumidores com a possibilidade da falta do produto.
Em Oklahoma City, o galão
era vendido a mais de US$ 6.
Em outra cidade, Western
Tokeka, o consumidor pagava
US$ 4. Segundo uma pesquisa
com mais de oito mil postos, a
gasolina era comercializada na
semana passada a US$, 1,56 o
galão. O governo agiu rapidamente ameaçando com punições. Ontem, os preços já começavam voltar ao normal. (João
Caminoto/AE, Irany Tereza e
Paulo Cabral com agências internacionais)

Variação é justificada
pelo grau de relação
comercial que cada país
mantém com os EUA
NALU FERNANDES

O

Um dia após os ataques terroristas contra os EUA, registrou-se uma imagem difícil de imaginar: a famosa Times Square amanheceu deserta
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Recessão poderá não estar muito longe
Uma queda pequena
nos gastos do
consumidor americano
seria suficiente
GRAHAM SEARJEANT
The Times

L

ONDRES – Surpresas
podem ser benéficas,
mas os choques normalmente são ruins para os sistemas econômicos. Quase por definição, eles desafiam as perspectivas que os consumidores,
produtores e banqueiros traçaram e os deixam menos seguros
quanto ao futuro.
Quando não sabemos mais o
que o futuro nos reserva, perdemos a confiança em fazer qualquer coisa que remotamente envolva riscos, tais como construir
uma nova fábrica, comprar um
carro à prestação ou investir em
ações. Em vez disso, escolhemos o que parece a opção mais
segura, supondo que a demanda se evapore, que percamos o
emprego ou que a bolsa de valores entre em colapso. Ao optarmos pela segurança, nós contribuímos para que os nossos temores se concretizem.
Na economia global anterior
a 1914, que se apoiava no padrão-ouro, a reação em cadeia
era normalmente simples. À
procura de segurança, as pessoas preferiam deixar o dinheiro no banco a comprar ações,
preferiam ficar com o dinheiro
em casa em vez de depositá-lo e
preferiam o ouro em vez do papel-moeda. Assim, o preço do
dinheiro subiu, a atividade econômica encolheu e os bancos
mais fracos ou ficaram com
poucos depósitos ou faliram.
Os choques também tendem a criar a compra especula-

tiva de petróleo, cujo preço Impacto – Além da reação iniagora fortalece os ciclos econô- cial, o verdadeiro impacto de
micos. As principais econo- um choque dependerá de saber
mias da zona do euro, por se ele está ligado a eventos ecoexemplo, se recuperaram ou nômicos ou se irá acionar mudemonstraram sinais de recu- danças que de qualquer modo
peração no ano passado, quan- iriam ocorrer.
Uma análise dos seis choques
do o preço do petróleo flutuou
militares anteriores nos EUA,
entre US$ 22 e U$ 35.
Felizmente, os bancos cen- ao longo de mais de 100 anos,
trais, os governos e instituições mostra uma tendência positiva.
internacionais como o FMI es- A economia americana só se retão aí para atenuar o impacto cuperou da Depressão quando
do nosso instinto natural de pro- a Segunda Guerra provocou
curar proteção. Em 1998, o Fed uma forte demanda de artigos
(o banco central americano) americanos por parte dos aliaconseguiu impedir que um ines- dos. A entrada dos EUA no conflito causou um
perado choque,
“boom” de exporno caso a moratótações, embora
ria russa, causasMA
trouxesse tamse o colapso das
bém a inflação.
finanças internaGUERRA
O choque mais
cionais. Os prerecente, anterior
ços das ações caíMUITO CARA,
ao episódio de
ram em um quinterça-feira, foi o
to e pelo menos
FELIZMENTE
atentado de Oklaum grande funhoma, em 1995.
do de hedge esteIMPROVÁVEL,
Logo se constave a ponto de
tou que o incidenquebrar.
AJUDARIA A
te não teria maioNo ano anteres implicações
rior, o choque
ECONOMIA
econômicas, e ascausado pelo cosim, o recolhilapso da moeda
mento instintivo
tailandesa, o
baht, causou grandes estragos não durou muito.
A invasão das Ilhas Falkland
na nova classe média de toda a
Ásia e levou à deposição do dita- pela Argentina e o envio de
dor da Indonésia e à indepen- uma força-tarefa em 1982 surdência de Timor Leste. Os ban- preendentemente teve pequeno
cos ocidentais e japoneses e os impacto na Grã-Bretanha. O
especuladores internacionais conflito custou ao país 1,5 bijulgaram mais seguro vender to- lhão de libras, além de muitas
das as moedas daquelas peque- vidas, mas ocorreu num monas potências econômicas, ain- mento em que a economia britâda que elas não tivessem os mes- nica estava rumando para a remos desequilíbrios econômicos cessão. A demanda que se suceda Tailândia. As agências inter- deu ao conflito atenuou um pounacionais demoraram demais co a queda.
Essa reviravolta foi em parte
para evitar o colapso de várias
economias, embora as tivessem causada por uma repentina alta
nos preços do petróleo imposta
ajudado a se recuperar.

U

pela Opep em 1979. Mas ela seguiu-se a uma expansão que já
tinha se transformado em inflação. De longe, o pior quadro de
um choque ocorreu em 1973,
quando uma cadeia de eventos
foi detonada pela Guerra do
Yom Kippur. Os exportadores
do Oriente Médio usaram a
guerra como um pretexto para
interromper suprimentos e aumentar os preços visando a restabelecer seu real valor.
Esse choque causou uma reviravolta econômica mundial que
atingiu mais os países em desenvolvimento. No Reino Unido,
os preços das ações caíram 70%
entre a metade de 1972 e o final
de 1974, na medida em que a inflação e o fraco comércio combinaram-se com impostos altos.
A recessão só diminuiu quando
os bancos reciclaram os bilhões
do petróleo.
O choque do World Trade
Center ocorre num momento
perigoso. O Fed e o governo
americano estão tentando impedir que a economia desacelerada se transforme em recessão, após o estouro da “bolha”
das empresas pontocom. Nos
EUA, os estoques excessivos foram cortados, levando a encomendas menores às indústrias.
O “boom” dos investimentos
em tecnologia da informação
já caiu.
Mas até agora, a confiança
do consumidor e os gastos dos
consumidores têm ficado em níveis baixos.
Uma queda relativamente pequena nos gastos, como uma redução considerável nas viagens
aéreas e no turismo, poderia ser
suficiente para colocar os EUA
numa recessão.
Uma guerra muito cara, felizmente improvável, ajudaria a
economia.

impacto da redução da
atividade econômica
nos Estados Unidos será
sentido em diferentes proporções pelos mercados emergentes, de acordo com o banco INGBarings. Essa discrepância no
impacto é atribuída, principalmente, à diferença na dependência de exportação destes países
em relação aos EUA.
A equipe de economia global
dirigida por Mark Cliffe avalia
que além da diferenciação no
impacto sofrido pelos países,
diante dos níveis variados de dependência de exportação para
os EUA, também a estrutura de
comércio de commodities dos
mercados emergentes deverá
ser alterada. “Os exportadores
de petróleo deverão ser beneficiados, enquanto os importadores, prejudicados”, alerta o
ING. Além disso, os analistas
também chamam a atenção para as diferenças de necessidades
imediatas de financiamento de
cada país emergente para a solvência de suas dívidas dentro
dos prazos estabelecidos.
Segundo os analistas, a posição mais enfraquecida da economia americana irá causar impacto direto na América Latina,
especialmente o México, e sobre
algumas economias asiáticas –
economias consideradas pelos
analistas como mais expostas a
os tremores vindos dos EUA.
“A América Latina e a Ásia ainda poderão sofrer de uma forma
mais prolongada se as ameaças
terroristas também comprometerem o processo de globalização”, advertem.
Já os países menos expostos à
crise deflagrada pelos ataques
ao centro econômico americano, dizem os analistas, serão os
exportadores de commodities,
particularmente petróleo, com
ligações limitadas com os EUA,
como é o caso da Rússia e do Casaquistão, citam como exemplo.
O Brasil e a Argentina estão
em uma posição relativamente
boa quanto ao nível de dependência das exportações para os
EUA, segundo os especialistas
em economia global da instituição.
Os três mercados mais dependentes do americano quanto às
exportações são México, Venezuela e Colômbia, afirma a equipe dirigida por Cliffe. “Entretanto o impacto da redução da
atividade econômica nos EUA e
nos países mais industrializados
sobre o crescimento nos mercados emergentes também irá depender da importância das exportações para o PIB do país – a
chamada vulnerabilidade da
economia de um país ao mercado externo”, acrescentam os
analistas.
Segundo o ING, os países
mais diretamente expostos à desaceleração da economia americana são, nesta ordem, Nigéria,
Malásia, México, Filipinas e
Equador. “O que é, de certa forma, surpreendente é que a Nigéria e a Malásia vêm na frente do
México em termos de vulnerabilidade.”
Nenhum dos países da Europa aparece entre os dez mercados emergentes mais dependentes dos EUA com relação à vulnerabilidade de crescimento da
economia, na avaliação dos especialistas. A Hungria, segundo
os analistas, o emergente mais
exposto na Europa, tem um nível de dependência relativamente baixo de cerca de 5%.
“A elevada dependência da
Nigéria é, quase que inteiramente, um resultado das exportações de petróleo para os EUA –
mas no caso de uma redução da
demanda seria fácil desviar as
exportações para mercados alternativos”, observam. (AE)
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O dólar bateu novo recorde, fechando o dia cotado
a R$ 2,692. Passados os primeiros impactos da
tragédia, porém, o mercado reage com mais calma
e as avaliações no day after são mais serenas e

menos pessimistas. Sem a referência da Bolsa de
Nova York, que se manteve sem atividade, a Bolsa
de Valores de São Paulo fechou em alta de 2,64%,
seguindo tendência das bolsas européias

Dólar fecha em nível recorde pela 3.ª vez seguida
Para combater essa falta de liquidez, o Banco Central (BC) voltou a intervir com mais força no
mercado, notaram operadores.
Os analistas estimam que a autoridade monetária vendeu cerca
de US$ 100 milhões, a mesma
SERGIO LAMUCCI
quantia vendida na terça-feira e
pressão sobre o câmbio o dobro dos US$ 50 milhões habicontinuou ontem, levan- tuais. Parte dos recursos teria sido o dólar a fechar em ní- do vendida quase no fim dos nevel recorde no real pelo terceiro gócios, após as 16 horas, o que
dia consecutivo, cotado a R$ não é habitual. Esse movimento,
2,692 para a venda. As incertezas no entanto, foi insuficiente para
provocadas pelo ataque terroris- segurar as cotações, que fechata aos EUA e o pequeno volume ram na máxima do dia. Em entrede negócios contribuíram para as vista à Sonia Racy, o diretor de
cotações subirem 1,2%, amplian- Política Monetária do BC, Luiz
do a valorização da moeda para Fernando Figueiredo, garantiu
4,95% no mês e 37,98% no ano.
que a autoridade monetária vai
O mercado de câmbio teve assegurar a liquidez no mercado,
uma liquidez baixíssima ontem, “interna e externamente” (ler na
movimentando pouco mais de página B2).
US$ 500 milhões, de acordo com
O diretor de Tesouraria do
operadores. Na
WestLB Banco
terça-feira, o dia
Europeu, Clive
do atentado, o voBotelho, diz que
ERCADO
lume negociado
ninguém se disfoi de US$ 600 mipõe a montar posiDE CÂMBIO
lhões – um valor
ções vendidas,
tido como inexapostando na queTEVE BAIXA
pressivo. “Num
da das cotações,
cenário desses,
mesmo com o dóLIQUIDEZ
qualquer pressão
lar beirando os
na compra tem
R$ 2,70. Segundo
um impacto mais
ele, os preços esexpressivo sobre as cotações”, tão num nível exagerado, mas,
afirma o diretor de Câmbio da como há muitas incertezas em recorretora Liquidez, Hermann Mi- lação à reação dos Estados Uniranda.
dos ao atentado, os investidores
O economista-chefe da Uni- operam com muita cautela.
banco Asset Management
O temor de que uma das conse(UAM), Alexandre Mathias, lem- qüências do ataque seja o agravabra que o Federal Reserve (Fed, o mento da desaceleração global
banco central dos Estados Uni- também explica parte da alta do
dos) pediu aos bancos america- dólar, afirma Botelho. Há o menos que limitem suas operações do de que as condições de liquicom dólares. Com isso, as institui- dez no mercado mundial piorem
ções americanas que operam no se o mundo entrar em recessão.
Brasil reduziram suas transações Isso seria nocivo para um país cono mercado de câmbio, diminuin- mo o Brasil, muito dependente
do a oferta de moeda no merca- de capitais estrangeiros para fedo, afirma ele.
char suas contas externas.

Moeda encerra os
negócios cotada a
R$ 2,692; alta no
ano atinge 37,98%

ESCALADA DA MOEDA CONTINUA
Cotação do câmbio comercial em R$

2,692
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Mercado avalia situação com mais
tranqüilidade e menos pessimismo

O

G

Segundo o analista Campanella, ‘algumas instituições que compraram pela manhã venderam à tarde, para embolsar ganhos’

Ibovespa segue bolsas européias e fecha em alta
A valorização das ações
também se deveu a uma
correção técnica dos
preços, afirmam analistas

IBOVESPA SOBE
em pontos
12.840

12.800

12.766
12.590

A

bolsa brasileira teve
ontem um dia relativamente positivo,
com o índice Bovespa fechando em alta de 2,64%.
Sem a referência de Wall
Street, onde não houve pregão pelo segundo dia seguido, o mercado paulista
acompanhou as bolsas européias, que tiveram valorizações expressivas.
Para o analista Michel
Campanella, da corretora
Socopa, a alta foi uma recuperação técnica dos preços.
Na terça-feira, o Ibovespa
havia caído 9,18%, num pregão que foi interrompido às
11h15. “No dia do atentado,
os investidores operaram
num ambiente de pânico,
vendendo as ações a qualquer preço.” Ontem foi possível fazer uma análise mais
fria da situação e, ainda que

12.255
11.922

Fonte: Broadcast

O fato dos sistemas de liquidação financeira, até nos EUA
e até em Nova York, terem funcionado perfeitamente ajudou
a tranqüilizar o mercado, demonstrando que o risco de colapso do sistema de crédito esANDRÉ PALHANO
tava descartado. O anúncio
e RITA TAVARES
dos bancos centrais dos princiclima de guerra que do- pais países do mundo, ao longo
minou o sentimento dos do dia garantindo liquidez ao
mercados financeiros mercado também foi fundade todo o mundo começa a dar mental para reduzir o nervosisespaço, ainda que de forma mo.
cautelosa, a avaliações mais seA expectativa é de que o merrenas e menos pessimistas so- cado dos EUA, quando reabre os impactos econômicos brir, acompanhe essa reação
dos atentados de terça-feira dos mercados europeus, que
nos Estados Unidos.
operaram com muito mais
Com a devida ressalva de tranquilidade ontem. De qualque há fatores sobre os quais quer forma, não estão descartaainda pairam incertezas, espe- dos movimentos voláteis nos
cialmente os relacionados a mercados financeiros em funeventuais retaliações do gover- ção dos desdobramentos sobre
no americano e ao comporta- o fato que ainda estão por vir.
mento dos fluxos de capitais
Os analistas têm uma certenos próximos dias, economis- za: as conseqüências são ruins,
tas e analistas ouvidos acredi- mas ninguém sabe dimensiotam que as hipóteses ventila- nar a intensidade e a duração
das ontem pelo
desses efeitos.
mercado, com
“O cenário certadestaque para
mente não é meARANTIA
um inevitável
lhor do que anaprofundamentes do atentado
DOS BANCOS
to da recessão
terrorista, mas
global, são ainda
só dentro de alCENTRAIS
prematuras. Paguns dias é que
ra alguns, exagepoderemos ter
ACALMA
radas. “O que
uma visão mais
ocorreu não será
clara sobre o que
um ponto de viefetivamente
rada para a economia, no senti- acontecerá”, avalia o economisdo de que ela iria se recuperar ta-chefe do BBV Banco, Octae agora não o irá mais por con- vio de Barros. O mercado vai fita desse fato”, comenta o eco- car de olho em três pontos: os
nomista-chefe do Citibank, preços do petróleo, o comportaCarlos Kawall. Boa parte do mento dos fluxos de recursos
nervosismo dos mercados na voluntários e, talvez o princiterça-feira, lembra uma analis- pal de todos, o índice de conta, pode ser explicada por um fiança do consumidor americamotivo simples: o mercado é no.
feito de pessoas, tão apavoraA queda nos contratos de pedas e surpresas com os ataques tróleo ontem foi um fator de alíquanto qualquer um que esti- vio para os analistas, embora a
vesse acompanhando os fatos. preocupação não tenha se dissi“Passada a tragédia, a emoção pado, pois continua desconhefoi substituída por análises cida a identidade dos responsámais racionais”, diz o estrate- veis pelos atentados. “Ningista de um grande banco es- guém sabe qual será a reação
trangeiro, sobre a reação dos dos EUA. Nem contra quem e
mercados ontem. “Não será al- nem por quanto tempo”, disse
go tão grave quanto imaginado o economista Luiz Rabi, do Bicterça-feira.”
Banco. (AE)

Para analistas, efeitos
serão ruins, mas não
sabem sua intensidade
nem duração

Variação
ontem

11.113

+2,64%
10.827
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4/9

5/9

persistam muitas incertezas
no cenário externo, o pessimismo em relação às conseqüências econômicas do ataque terrorista diminuiu um
pouco, afirmou Campanella.
Esse clima de menor
apreensão estimulou alguns
investidores a atuar com
mais apetite na compra. No
melhor momento do dia, o
Ibovespa chegou a subir
4,53%. No decorrer do pre-

6/9

10/9

11/9

12/9

gão, no entanto, esse movimento perdeu força. “Algumas instituições que compraram pela manhã venderam
à tarde, para embolsar ganhos”, disse ele.
O analista Alexandre
Vianna, da Sul América Investimentos, também atribuiu a valorização do Ibovespa a uma correção técnica.
“Na terça-feira, o clima era
de pavor.” Vianna também
apontou o bom desempenho

das bolsas européias como
um fator que contribuiu para a alta da bolsa brasileira.
A expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco
central americano) pode cortar os juros antes da reunião
de 2 de outubro, para aumentar a liquidez no mercado e tranqüilizar os investidores, também deu alento
ao mercado.
E para onde vai o Ibovespa nos próximos dias? Vianna acredita que o índice pode ficar de lado, ou seja, registrando pequenas variações. Campanella lembra
que há muita indefinição no
cenário externo. Não se sabe, por exemplo, qual será o
comportamento das ações
americanas quando os negócios forem retomados em
Nova York, o que não vai
ocorrer hoje.
O desempenho da bolsa é
bastante decepcionante. O
Ibovespa, que fechou em
11.113 pontos, amarga perda de 13,45% no mês e de
27,17% no ano. (S.L.)

Criador do WTC vem a SP para assembléia
No dia do atentado pela manhã, o executivo
Guy Tozzoli, que construiu as torres gêmeas do
World Trade Center, estava na saída dos túneis
que ligam Nova Jersey a
Manhattan, a caminho do
prédio, quando viu um
avião atingindo uma das
torres. “Um ponto de referência global – criado para promover comércio, comunicação e compreensão – foi reduzido a entulho nas mãos de terroris-

tas dementes”, afirmou
ele, em mensagem aos 330
WTCs do mundo.
Atual presidente da
World Trade Centers Association (WTCA), Guy Tozzoli, estará no Brasil no
próximo mês para participar da 32ª. Assembléia Geral do WTCA que, segundo ele, está confirmada,
“agora mais do que nunca”, apesar dos ataques terroristas.
Esta é a primeira vez que
a WTC faz uma assem-

bléia no Brasil, marcada
para ocorrer entre 14 e 17
de outubro. Tozzoli comentou que a não realização
da assembléia seria uma
maneira de dar aos terroristas “o prazer de ver seus objetivos consolidados”.
Ele enfatizou que os ataques de terça-feira não visaram atingir a organização WTCA, mas, na verdade, tudo aquilo que os prédios simbolizavam, a “pujança americana, um cartão postal dos EUA”.

Este ano, o executivo
foi indicado pela terceira
vez para receber o prêmio
Nobel da Paz. “É, sem dúvida, uma cruel ironia
que a WTCA, que tanto
se esforça para promover
a paz entre as nações, tenha sua sede destruída
por um ato tão maligno e
destrutivo. Mas a despeito da situação de pesar e
das perdas materiais, não
nos sentimos atingidos enquanto organização”, afirmou.
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EUA SOB ATAQUE

A indústria de seguros se prepara para arcar
com os maiores custos de sua história.
Acredita-se que várias delas, inclusive algumas
gigantes, não resistam. No plano das relações

de comércio, é previsto um certo esfriamento
de iniciativas como a Alca e a rodada do
milênio da OMC. Nas grandes empresas do
País, o momento é de reavaliação dos cenários

Indenizações devem superar US$ 20 bilhões
Reuters

Ataque poderá
afetar relações
comerciais

Para empresas, ataques
foram ‘atos de guerra’ e,
por isso, querem que o
governo dos EUA ajude

L

ONDRES – O grande
número de vítimas dos
ataques terroristas nos
Estados Unidos deverá causar o maior prejuízo da história da indústria mundial de
seguros. “Não é prematuro dizer que os pedidos de compensação somarão bilhões de dólares”, declarou o economistachefe do Instituto de Informações sobre Seguros (IIS), Robert Hartwig.
Segundo analistas, os custos com as apólices de seguros de vida deverão superar
as perdas com propriedades e
aviões. Um porta-voz da companhia britânica Lloyds, Robert Miller, disse que os custos apenas em relação aos prédios destruídos ou danificados deverão ficar na casa dos
US$ 10 bilhões, senão nos
US$ 20 bilhões. “Essa tragédia tem implicações bem
mais amplas para vários tipos de seguros, além das terríveis perdas de vida e dos óbvios danos a propriedades e
aviões”, afirmou o presidente
da Lloydas, Saxon Riley.
Em Montecarlo, capital do
Principado de Mônaco, o presidente do encontro internacional de seguradoras. JeanPhilippe Thierry, disse que os
poderes públicos dos Estados
Unidos terão de assumir sua
parte de responsabilidade no
pagamento de indenizações
às vítimas. “Tratou-se de
atos de guerra em tempos de
paz, assim as companhias de
seguro já não estão no campo
normal de seu ofício”. Mas
Thierry ressaltou que o mercado de seguros “assumirá,
por seu lado, todas as responsabilidades”.
O economista-chefe do IIS
declarou que as indenizações
terão de ser pagas pelas empresas, pois atos de terrorismo estão cobertos sob os contratos
de seguro nos Estados Unidos.
Mas alguns especialistas alertam que, por causa da dimensão inédita do incidente, alguns governos talvez tenham
de pagar parte da conta.
A maior seguradora do
mundo, a Munich Re, da Alemanha, estimou que terá de
cobrir gastos de mais de 1 bilhão de euros (aproximadamente US$ 930 milhões). A
segunda maior, Swiss Re, da
Suíça, prevê que terá de cobrir 1,2 bilhão de francos suíços (US$ 730 milhões). Outras importantes seguradoras
afirmaram que ainda não
têm condições de fazer os cálculos.

Furacão – Até esses atentados, o incidente mais caro para as seguradoras havia sido
a destruição causada pelo Furacão Andrew, que atingiu a
costa leste dos Estados Unidos em 1992. Apesar de apenas 38 pessoas terem morrido, o incidente custou cerca
de US$ 20 bilhões para as
companhias de seguro.
Por isso, as ações das seguradoras despencaram nas bolsas européias e cresceram os
temores de que algumas empresas dos Estados Unidos,
cujo desempenho recente já
era preocupante, não sobrevivam. Umas das maiores seguradoras do mundo em capitalização, a AIG, ficará muito
exposta aos incidentes.
Seguros novos – Os observadores de mercado também estão prevendo que haja grande aumento no valor dos seguros. “Claramente temos um
novo risco que o mundo acreditava ser impossível, disse
um analista de seguro do Banco de Investimento WestLB
Panmure, Carsten Zielke.
“Agora temos esse risco de
tal extensão que todo mundo
está receoso. Assim, um novo
contrato será criado para cobri-lo”, completou. (João Caminoto/AE e agências internacionais)

Especialistas
consideram chance de
EUA se afastarem das
rodadas de negociação
CLÁUDIA BREDARIOLI
e LEONARDO TREVISAN

O

No day after da tragédia, operários trabalham na remoção dos escombros do WTC em NY, enquanto as seguradoras fazem contas

Empresas reduzem importações no País
Suspensão de negócios
é momentânea e revela
preocupação com
aumento de custos
MARCELO REHDER e
MÁRCIA DE CHIARA

U

m dia depois do ataque terrorista aos Estados Unidos, empresas brasileiras decidiram paralisar momentaneamente as
novas importações e acelerar
as vendas externas. Com isso,
escapam da alta no custo das
importações e aproveitam o
aumento da competitividade
do produto brasileiro com a
valorização do dólar, que atingiu ontem R$ 2,69, o terceiro
recorde consecutivo do Plano
Real. Executivos de grandes
companhias passaram o dia
ontem reavaliando os cenários da economia mundial para os próximos meses.
“Existe uma incerteza muito grande, mas a tendência é
de uma recessão mundial. O
tamanho da retração está na
dependência de como os
EUA irão reagir”, afirmou o
presidente do Conselho de
Administração da Springer,
Rogério Amato. Segundo ele,
ontem, a maioria das empresas do setor eletroeletrônico
fez uma pausa na rotina dos
negócios com outros países.
Essa avaliação é reforçada
pelo presidente da Associação Brasileira das Empresas
de Comércio Exterior (Abece), Luli Coutinho. “A recomendação hoje é exportar já
e adiar as importações.” Ele
avaliou essa situação como
transitória e acredita que o
dólar deverá voltar aos níveis
anteriores à crise nos EUA.
Já o presidente da Eletros,
entidade que reúne os fabricantes de eletroeletrônicos de
consumo, Paulo Saab, disse
que a alta do dólar e do petró-

leo deverá pressionar ainda subir para 20% ao ano, no mímais o custo de produção do nimo, até dezembro de 2001.
setor. Ele não descartou a posPessimista, o consultor presibilidade de haver interrup- vê também que o piso da cotação no fornecimento de insu- ção do dólar deverá ser de R$
mos e matérias-primas impor- 2,70 até o fim do ano. Na sua
tadas. Com isso, cresceria o avaliação, a crise deverá lerisco de escassez de eletroele- var à desaceleração no crescitrônicos no mercado brasilei- mento econômico mundial e
ro, o que abriria espaço para uma restrição ainda maior na
reajustes de preços.
oferta de crédito. Com isso, o
Ontem, houve uma reunião País terá mais dificuldades
do Conselho da Eletros em para obter divisas e fechar as
que se discutiu o que fazer contas externas. As importanesse cenário conturbado. De ções brasileiras deverão cair,
acordo com um executivo de enquanto as exportações vão
uma grande companhia, a si- aumentar em volume, mas
tuação enfrentada hoje é com- não em valores.
parada a um jogo de xadrez:
“´Todos estão ainda meio
irá depender dos próximos atordoados”, afirmou o presilances no mercadente da Cisa
do internacioTrading, Antonal. “Mexer em
nio José PargaENDÊNCIA
preços agora
na. Ele consideainda é premara natural que
DE RECESSÃO
turo, mas, se o
as empresas, no
dólar não reprimeiro moNA
cuar na semana
mento, paralique vem, será
sem os negócios
ECONOMIA
necessário fazer
externos. Contuum reajuste”,
do, ele avalia
MUNDIAL
disse o executique a médio e
vo.
longo prazo, tuGANHA
Para Amato,
do irá depender
a situação não
de como os
FORÇA
assusta. Na sua
EUA vão se poavaliação, o emsicionar em relapresário brasileição ao resto do
ro já se acostumou a solavan- mundo. “Se eles resolveram
cos. “Somos obrigados a to- ficar isolados, o impacto na
mar decisões e fazer correção economia mundial será pésside rotas quase que diariamen- mo.” Isso porque o país deixate”, afirmou.
rá de impulsionar o comércio
exterior, além de reduzir os
Juros – Os analistas estão di- investimentos externos.
vididos sobre as perspectivas
Pargana e outros analistas
de médio e logo prazo da eco- também avaliam a possibilinomia. O sócio-diretor da em- dade de que os EUA passem
presa de consultoria Rosen- a reforçar a questão da seguberg & Associados, Dirceu rança e alianças internacioBezerra Júnior, disse que os nais contra o terrorismo. O
reflexos da crise americana impacto dessa decisão seria
no Brasil devem provocar no- uma aumento nos gastos com
va alta nas taxas de juros até armamentos e sistemas de seo fim do ano. Hoje a taxa bási- gurança, capaz de compensar
ca está em 19% ao ano. Para a redução esperada no consuo consultor, essa taxa deverá mo de outros bens e serviços.

T

Rotina começa
a ser retomada
pelas empresas
Bancos reabrem
agências, mas nível de
atividade ainda é
considerado baixo

U

m dia após o ataque terrorista, o Bank of América reabriu suas agências em todo o mundo, mas o nível de atividade mostrou que o
impacto da tragédia ainda está
longe de ser superado. De acordo com o vice-presidente da
área de atendimento em São
Paulo, Sidnei de Oliveira, houve uma redução significativa
no volume de pagamentos e recebimentos, indicando a suspensão de transação comerciais. “Importadores e exportadores ainda estão atônitos e só
devem retomar as negociações
quando se sentirem mais seguros”, diz Oliveira.
O Bank of America possuía
instalações em quatro dos 110
andares da torre norte do World
Trade Center. Tudo desapareceu entre os escombros, mas, segundo Oliveira, pelo menos 80%
dos 400 funcionários conseguiram se salvar.O Citibank também perdeu uma agência durante o ataque, mas não há notícias
de vítimas. Ontem, com a reabertura das demais agências, os negócios foram retomados.
Os escritórios e fábricas da
Procter & Gamble no Brasil funcionaram ontem com esquema
de segurança reforçado. A empresa ainda analisa o impacto
do episódio nos seus negócios.
Como tem fábricas em vários
países, importou e exportou
sem restrições. A Caterpillar,
com sede em Illinois, não alterou a rotina no Brasil. As operações de importação e exportação da companhia foram mantidas por serem feitas por via marítima. (K.A. e V. D.)

desastre que abalou os Estados Unidos poderá
afastar o país, ainda que
temporária e não completamente, das negociações comerciais
com outros mercados, prejudicando o desenrolar do acordo sobre a Área de Livre Comércio
das Américas (Alca) e a discussão sobre uma nova rodada milênio promovida pela Organização
Mundial do Comércio (OMC).
As negociações da OMC estariam sob o maior risco, por
causa da proximidade da reunião marcada para novembro,
no Catar, segundo especialistas em comércio exterior e empresários que participaram ontem do encerramento do Fórum Euro-Latino-Americano,
realizado na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). “Esses acontecimentos vão alterar o clima da reunião de Dohar, ainda mais porque ela será realizada exatamente no Oriente Médio”, disse o vice-presidente da Fiesp,
Luiz Fernando Furlan, que
também preside o conselho da
Sadia. “Hoje o presidente americano tem de se legitimar diante de seu povo, A segurança
tem de ser a prioridade.”
A expectativa é que, com medo, o mercado americano se retraia e, por conseqüência, o mesmo ocorra em âmbito global, o
que, segundo o embaixador Bernardo Pericás Neto, deve estreitar o caminho das negociações
comerciais, reduzindo as margens de negociação.
“Mas isso também vai fazer
com que eles (americanos) precisem mais de novos mercados”,
pondera o advogado Luiz Olavo
Baptista, reforçando que, quanto menos incertezas esses mercados oferecerem em seus cenários
político e econômico, também será menor a dificuldade de captação de investimentos. Neste sentido, a especialista em comércio exterior Vera Thorstensen reforça
a necessidade de que a rodada
de negociações da OMC seja lançada como um meio de reativar
o comércio global desaquecido.
“Não há dúvida de que as primeiras semanas serão difíceis, mas o mundo não vai parar”, afirmou o diretor-adjunto de Comércio Exterior da
Fiesp, Maurice Costin.

Ponderação – No entanto, pelo ministro-conselheiro Antônio
José Ferreira Simões – chefe do
Núcleo de Coordenação da Alca
no Itamaraty – a questão da interferência do ataque terrorista
nas relações internacionais foi
discutida com palavras cautelosas: “É preciso separar a realidade política da econômica”. Ele
lembrou, durante sua exposição
na 1.ª Semana de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap),
que a integração internacionalizada das cadeias produtivas exige um tipo de racionalidade que
não se altera de forma imediata.
“Essa realidade não mudou
com a destruição das torres do
World Trade Center”, afirmou
o diplomata.
O diretor do Instituto de Comércio Internacional da Fundação BankBoston, o argentino Felix Peña, também considerou
“improvável, apesar de possível” a hipótese do ataque terrorista prejudicar relacionamentos
econômicos internacionais. Peña
afirmou que pode “até ocorrer algum retrocesso momentâneo”
mas, segundo ele, “a opção pela
sociedade aberta está feita e não
irá mudar”. Peña disse que ninguém compra “produto caro e
ruim quando existe escolha no
mercado” e que não há ameaça
terrorista que altere esse fato.
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EUA SOB ATAQUE

As companhias aéreas e empresas operadoras
de viagens aguardam para hoje a retomada
dos vôos e a liberação do espaço áereo
norte-americano, enquanto a Infraero reforça

a segurança nos aeroportos brasileiros. Na
volta ao País, passageiros de vôos que tiveram
de ser desviados para o México no dia da
tragédia relatam horas de tensão

Brasil aguarda autorização para retomar vôos
Fotos Sebastião Moreira/AE

Até a tarde, única
informação era de que
espaço aéreo dos EUA
permanecia fechado
CARLOS ARAÚJO

rota e pousar em aeroportos
do México, do Caribe ou Canadá receberam autorização
para voltar aos países de origem diante do impedimento
de entrada em território norte-americano.

s companhias aéreas Telefones – A Infraero coloque têm vôos do Bra- cou à disposição o telefone
sil para os Estados (0xx11) 6445-2945 para esclaUnidos continuavam ontem recimentos e tem orientado
a aguardar a liberação do es- as pessoas a entrar em contapaço aéreo norte-americano to com as companhias aéreas
para reiniciar as viagens, can- das quais compraram passaceladas pelo segundo dia con- gens. O telefone da TAM é o
secutivo. Nenhuma compa- 0800-123100, o da United é o
nhia aérea vai decolar sem sa- 0800-903600 e o da Continenber se o avião vai poder pou- tal é o 0800-554777.
sar, informou a TAM, por
A Assessoria de Imprensa
meio de sua Assessoria de Im- da TAM explicou anteontem
prensa. No fim da tarde, em que, segundo os procedimencontato com a sua base nos tos de transporte aéreo, os
Estados Unidos, a empresa passageiros não correm o risrecebeu a confirmação de co de sofrer prejuízos caso
que o espaço aéreo norte- não façam as viagens que foamericano era mantido fe- rem remarcadas assim que os
chado.
vôos forem reiniciados. Nos
Por essa razão, segundo da- casos em que ele comprou as
dos da Empresa Brasileira de passagens mas não viajou,
Infra-Estrutura Aeroportuá- por motivos como o do canceria (Infraero),
lamento desses
14 aviões provôos, tem direigramados para
to ao reembolASSAGEIRO
saírem ontem
so.
do Aeroporto
Entre as prinTEM
Internacional
cipais empresas
de São Paulo
que têm vôos do
DIREITO
em Cumbica,
Brasil para os
Guarulhos, não
Estados Unidos
A REEMBOLSO
puderam decotambém estão a
lar. Outros 13
Varig, Delta
aviões também
Airlines e Amenão chegaram porque quem rican Airlines. As cidades paestá em território dos Esta- ra onde se destinam maior núdos Unidos também está proi- mero de vôos são Nova York,
bido de sair.
Los Angeles, Dallas, HousA United Airlines, que te- ton, Chicago, Washington.
ve dois vôos cancelados onEm Guarulhos, a maioria
tem, informou que o reinício das decolagens para os Estadas operações está suspenso dos Unidos é feita à noite: 13
até “segunda ordem”. Na aviões decolam diariamente
prática, isso significa que é das 21h10 às 23h45. Um únipreciso esperar a decisão do co vôo, da TAM, decola pela
governo norte-americano so- manhã.
bre a liberação do seu espaço
O número de vôos é maior
aéreo.
que o de aviões: 22 a 23 vôos,
A Continental Airlines es- em média, chegam e partem
pera para hoje pela manhã diariamente do aeroporto. Isuma manifestação do gover- so porque, há casos em que
no norte-americano. A em- duas empresas se associam
presa informou que, ontem, para fazer os seus vôos utiliaviões que estavam em trânsi- zando um único avião. Esse
to para os Estados Unidos e sistema de associação é denoforam obrigados a desviar de minado “code share”.
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Agências temem queda de até 80%
na procura por viagem ao exterior
taram pela troca de destino,
mas a maioria preferiu adiar a
data do embarque. O passageiro que desistir da viagem poderá pedir o dinheiro de volta. A
empresa, que envia para Nova
York cerca de 350 passageiros
CRISTIANA VIEIRA
por semana, calcula que a proois dias após a tragédia cura pelos EUA deve cair até
que aterrorizou Nova 50% nas próximas semanas.
York, chegou a hora de
A CVC mandava cerca de
operadoras e quem tinha via- 200 passageiros para Nova
gem marcada fazerem um ba- York por semana. Na terça-feilanço da situação. A partir de ra, 86 de seus clientes estavam
hoje, há a expectativa de que os na cidade. Paulus disse que
aeroportos norte-americanos quem desistir do pacote para os
voltem a operar. A expectativa EUA poderá optar por outro
do diretor-geral da CVC Tu- destino, prorrogar a data do emrismo, Guilherme Paulus, é barque ou até ter o dinheiro de
de queda de 80% na procura volta. Até ontem, só dez passapor passagens internacionais. geiros tinham cancelado via“Mais uma vez o turismo in- gem para Nova York.
terno deve sair
Na Stella Barganhando.”
ros, houve quem
Uma das maioprocurasse a opeM 2000,
res operadoras
radora para redo País, a Soleservar pacotes de
737 MIL
tur, informou onréveillon em Notem em São Pauva York. “O deseBRASILEIROS
lo que 335 passajo de viajar não
geiros enviados
deve ser abalado
VISITARAM EUA
por ela aos Estaa longo prazo”,
dos Unidos estadisse o vice-presivam em Nova
dente comercial,
York na terça-feira. Um grupo Luís Barros. “Mas a procura
ainda fazia o check-in no hotel por Nova York deve cair 30%
quando ocorreram as colisões nos próximos 30 dias.”
de aviões contra o World Trade
Em Brasília, o presidente
Center. Outro já deixara o hotel da Associação Brasileira das
para um city tour. O WTC era Agências de Viagens (Abav),
uma das atrações.
Goiaci Alves Guimarães, tam“Estão todos bem”, infor- bém disse que os ataques terromou a assessora da empresa ristas vão afetar as companhias
Marcela Freitas. “A hospeda- aéreas e as agências de viagens,
gem dessas pessoas vai ser paga Conforme a entidade, só no
pela Soletur até que a situação ano passado 737 mil pessoas
permita o retorno ao Brasil.”
visitaram os EUA, o que reEntre terça-feira e hoje, a So- presenta cerca de 40% dos
letur deixou de enviar pelo me- vôos internacionais realizanos 200 pessoas para os Esta- dos pelo Brasil. (Colaborou
dos Unidos. Alguns turistas op- Mariana Pereira)

Grupo da Soletur
visitaria World Trade
Center durante
city tour anteontem
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Rita, com o filho Pedro, de 1 ano: ‘Não havia leite para as crianças’

O jogador Wagner beija a mulher: “Graças a Deus estou de volta”

Brasileiros vivem 34 horas de angústia em avião
Vôos com escala em
Los Angeles foram
desviados para o
México
VALÉRIA ROSSI

D

epois de 34 horas de angústia dentro de um
avião, os brasileiros
que haviam embarcado para
Tóquio, com escala em Los Angeles, à 0h30 de terça-feira, retornaram ao Brasil na manhã
de ontem. Os 102 passageiros,
que desembarcaram nos aeroportos do Rio e de São Paulo,
passaram medo e fome.
O primeiro avião chegou a
São Paulo às 9h50. Cansados,
os passageiros falaram dos momentos de tensão e insegurança, após o comunicado do ataque aos Estados Unidos. O engenheiro Kleber Lima, de 27
anos, que ia para Tóquio a trabalho, afirmou que as pessoas
ficaram nervosas ao saber do
desvio. “O comandante falou
que estava fazendo aquilo por
motivo de segurança nacional
nos Estados Unidos.” Ele relata, entretanto, que o mais desgastante foi aguardar no
avião. “Ficamos por mais de
12 horas sem comer e não havia como fazer contato com
ninguém.”
Eles foram obrigados a desviar o curso, a poucas horas de
Los Angeles, na direção da cidade de Tijuana, no México.
No local, não havia mais vagas
nos hotéis. Ao todo, eram 186
pessoas no vôo 99.283 da Varig. Dessas, 84 seguiram de carro para os Estados Unidos. Os
demais tiveram de esperar den-

Bruna, de 8 anos, mora com a mãe nos EUA: Marta pensa em voltar
tro do avião a liberação para se- comida ou água aos passageiguir viagem.
ros em qualquer dos vôos desMuito assustada, a passagei- viados.
ra Rita Lima de Souza, de 34
anos, desembarcou com o fi- Família – A pedagoga Cristilho, Pedro, de 1 ano e 8 meses, na Rocha se sentiu aliviada ao
pela manhã. “Eu só pensava chegar ao Brasil. Ela acompaem Deus o tempo todo.” Ela nhava o marido – que foi a tradisse que, por vábalho para Tórias vezes, sentiu
quio. “Pensei esestar vivendo
tar no meio de
M TIJUANA,
um filme de teruma guerra. Só
ror. Segundo
mantive a calma
HOTÉIS
ela, ninguém sapara falar com
bia o que estava
meus filhos.”
ESTAVAM
acontecendo.
No aeroporto,
“Acabou a comialguns parentes
LOTADOS
da e não havia
aguardavam a
nem leite para
chegada do
as crianças”.
avião. A estudanAlguns passageiros afirma- te Luciana Fernandes de Alram que, após seis horas para- meida, mulher do jogador de
dos em Tijuana, a água tam- futebol do time do São Caetabém começou ser racionada. A no Wagner, estava apreensiva.
Assessoria de Imprensa da Va- Desde que ele deixou o País,
rig negou que tivesse faltado no vôo de terça-feira, não fez

E

contato com a família. Ela perdeu a conta das vezes que telefonou para a empresa aérea.
“Apesar da minha fé, só pensava no pior.”
Quando chegou, Wagner
abraçou e beijou a mulher.
“Graças a Deus estou de volta.” Ele relatou que, depois do
desvio, a viagem tornou-se incerta. “Não sabíamos o que estava acontecendo.” Apesar do
medo, o jogador disse que pegará o próximo vôo para Tóquio
– independentemente de escala nos Estados Unidos. Ele foi
contratado por um time do Japão – onde ficará morando.
O segundo vôo vindo do México chegou em Cumbica às 14
horas. O avião, que saiu de
Cumbica às 22h50 de segundafeira, com destino a Los Angeles, também foi desviado. Os
128 passageiros, apesar do
transtorno, pareciam mais
tranqüilos. Eles ficaram em hotéis na cidade de Acapulco.
A comissária de bordo Silvanea Faria da Silva, de 38 anos,
afirmou que ninguém sabia ao
certo o motivo do desvio. “O
comandante manteve todos
calmos e só ficamos sabendo
do ataque em terra.”
Para a professora Marta
Goulart, de 42 anos, que estava com a filha Bruna, de 8, o
problema é maior. Ela mora
em Los Angeles há 17 anos.
“Sinto que esse fato é o passaporte para minha volta ao Brasil.” A professora acredita
que, depois do ataque aos Estados Unidos, a insegurança
vai prevalecer entre os moradores. “Não sabemos o que poderá acontecer daqui para
frente.”

Infraero reforça segurança em aeroportos
Empresas aéreas
também precisarão
ter maior controle
dentro dos aviões
RENATO LOMBARDI

U

ma reunião ontem à
tarde em Brasília entre a direção da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) e representantes das
principais companhias aéreas definiu normas para reforçar a segurança dos
aviões e dos aeroportos do
País. Nos aeroportos internacionais e, principalmente,
nos mais movimentados, como os do Rio e São Paulo, a
orientação da Infraero é pa-

ra que seja adotado um trabalho conjunto de segurança pelos responsáveis das partes interna e externa. O diretor de
Operações da Infraero, João
Santos da Silva, disse ter solicitado a colaboração das companhias para que cuidem da
segurança também nos
aviões. “As empresas têm
grande responsabilidade nos
planos de segurança das aeronaves e também dos aeroportos. Não estamos pedindo nada demais. Neste momento de
reflexão, é preciso ficar mais
atento, daí a recomendação
de que seja intensificado o nível de segurança.”
Silva disse que os 23 aeroportos internacionais do País
estão equipados com aparelhos de raio X para bagagens

e para os passageiros. “A Infraero está atendendo ao acordo internacional, que tem um
padrão altíssimo de segurança, principalmente para os Estados Unidos. Para um avião
levantar vôo de nossos aeroportos para outro país, tem de
ter toda a segurança e isto, é
claro, também inclui os passageiros.”
Cada equipamento completo de raio X para bagagens e
passageiros custou cerca de
US$ 50 mil para a Infraero,
que comprou 150 aparelhos e
os instalou nos 23 aeroportos
internacionais. Os aeroportos
nacionais têm instalados em
seus setores de embarque portais com detectores de metal.
No Brasil é proibido embarcar
com qualquer tipo de arma

“inclusive com objetos contundentes como espátula de
livros, que podem ser usadas como punhais”, esclareceu Silva.

Seqüestro – Em julho do
ano passado, a segurança
do aeroporto de Foz do
Iguaçu foi colocada em xeque, com o seqüestro de um
Boeing 737 da Vasp, que levava quase cem passageiros. O destino era Curitiba
mas os ladrões, para roubar
R$ 5 milhões em malotes
do Banco do Brasil, obrigaram o piloto a desviar o
avião para o aeroporto de
Porecatu. Silva afirmou
que as armas dos ladrões tinham sido embarcadas em
outro aeroporto.
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O ESTADO DE S.PAULO - A25

EUA SOB ATAQUE

O número de telefonemas de brasileiros para os
Estados Unidos diminuiu ontem, mas
anteontem foram milhões de ligações de gente
querendo notícias. Quem conseguiu falar

com parentes e amigos ficou menos
preocupado com a situação, que ainda não
voltou ao normal nas representações
diplomáticas americanas
Hélvio Romero/AE

Ligações para
os EUA passam
de 2,5 milhões
Esse número foi
registrado anteontem
apenas pela Embratel;
ontem ele foi menor
FABIO DIAMANTE

N

o dia seguinte aos
atentados terroristas
aos Estados Unidos, o
número de ligações de brasileiros em busca de notícias de
parentes e amigos começou a
se normalizar. Segundo a Embratel, foram registradas anteontem cerca de 2,5 milhões
de chamadas para os EUA. A
maioria não pôde ser completada por causa do congestionamento do sistema norteamericano.
O Centro de Gerências da
Rede Embratel registrou que
cerca de 55% das ligações feitas ontem foram completadas – índice próximo do normal, que é de 65%. O número
de chamadas pelo 0800-703
21-11 – serviço oferecido pela
concessionária para ligações
para os EUA – bateu todos os
recordes da empresa. Na véspera dos atentados, foram 87
mil chamadas ante 520.300
feitas anteontem.

180 mil – A expectativa dos
técnicos da Embratel era de
realizar 180 mil ligações para
os EUA ontem. A previsão é
de que o número de chama-

Consulados dos
EUA e de Israel
ficam fechados
Representação
americana só deve
voltar a funcionar a
partir de amanhã
ROGÉRIO PANDA

das volte ao normal nos próximos dias.
Ainda segundo a Embratel, a Brasil Center – subsidiária da empresa – está atendendo o serviço 0800 de ligações para os Estados Unidos
com 860 operadores, nas centrais em Juiz de Fora (MG) e
Rio.
Pelo serviço, as pessoas podem obter informações de números de pessoas físicas e jurídicas nos Estados Unidos;
agendar chamadas; requisitar intérpretes, além de gravar recados para quem está
sendo procurado.

T

Intelig – O Estado pediu à
Intelig dados sobre o volume
de ligações feitas pela empresa anteontem e ontem. A Assessoria de Imprensa informou, no entanto, que ninguém da concessionária poderia atender a reportagem.
A empresa mantém até
amanhã um serviço 0800 de
ligações gratuitas para os
EUA. Através do número
0800-888-04-00, os brasileiros poderão falar até 3 minutos sem pagar nada.
Anteontem, a Intelig garantiu que suas centrais estavam
operando com 77% de sua capacidade operacional, índice
próximo da máxima de 80%,
quando as centrais entram
em processo de saturação. O
risco seria “controlado”.

TELEFONES
EMBRATEL: 0800-703-2111
INTELIG: 0800-888-0400

Só telefonema deixou irmã de
motorista mais tranqüila
Armando de Castro, de 20
anos, há um ano em Nova
York. A família de Ilda foi alertada sobre o atentado pela neta
de 5 anos. “É onde o tio Armandinho mora”, disse ela, ao ver
oram quase 24 horas de as primeiras cenas pela tevê.
apreensão. Embora o irIlda conta que manteve a calmão, Mauro Ferreira Bis- ma, pois o filho trabalha e mora
po, tivesse mandado de Nova em Mt.Vernon, fora de ManhatYork um e-mail, terça-feira à tan. “Mas os parentes não paranoite, Maria Regina Bispo Ma- vam de ligar para cá. Minha licedo queria falar com ele. “A nha ficou tão congestionada
voz tranqüiliza mais”, disse. Às quanto as linhas para os Esta8h40 de ontem, os irmãos conse- dos Unidos”, disse Ilda, moraguiram conversar durante 15 dora de São José dos Campos.
minutos, suficiente para o choÀs 17 horas (horário de Brasíro de nervosismo dar lugar a lá- lia), o primeiro contato: Castro
grimas de alívio.
falou com a mãe e acalmou paBispo trabalha fazendo trans- rentes. “Ele disse ter a sensação
lado de turistas. Na terça-feira, de estar num filme”, disse Ilda.
fez a primeira viagem do dia e “Havia um hospital próximo
voltou para
Marcos Mendes/AE do seu trabacasa. Antes
lho que recede ele sair pabeu vítimas.”
ra buscar ouMaria Luiza
tro grupo, as
Prado buscou
torres do
notícias da fiWorld Trade
lha Martha MaC e n t e r
ria Prado de
(WTC) eram
Araújo, de 16
atingidas por
anos, que estudois aviões.
da em New Jer“Ele passey. A jovem visou o dia inteive com uma faro (terça-feimília colombiara) em casa,
na, mas uma
vendo tudo
das preocupapela tevê”, disções era o filho
se Regina. Ondo casal. Ele
tem, Bispo
trabalhava nuviu aviões mi- Maria Regina com foto do irmão ma pizzaria no
litares sobreWTC. “Como
voarem a Manhattan de ruas bom latino, perdeu a hora e não
desertas. Um contraste ao cli- chegou no horário ao trabama “hipertenso” de terça-feira. lho”, contou Maria Luiza. A fi“Ele contou que parecia uma lha foi dispensada da aula deguerra.”
pois dos atentados.
Desde 1993 em Nova York,
Completar as ligações para
Bispo não pensava mais em mo- falar com a filha foi difícil. “Eu
rar no Brasil. Depois do susto, a estava no trabalho e não consehipótese de voltar ao País dei- guia pelo celular. Quem falou
xou de ser tão remota.
primeiro com ela foi minha irmã”, contou. “Dependendo co“Tio Armandinho” – A dona mo ficar a situação, vou pedir
de casa Ilda Maria de Souza para ela voltar.” (Conrado
Castro, de 53 anos, levou cinco Corsalette, Fabio Diamante
horas para ter notícias do filho, e Iuri Pitta)

Nem e-mail fez com que
Maria Regina Bispo
Macedo tivesse certeza
de que tudo estava bem

F

Polícia Federal na porta do consulado-geral americano: aglomeração e abertura adiada para amanhã

Polícia do Rio investiga ameaça de bomba
Wilton Junior/AE

Prédio da Câmara
Municipal também
seria alvo, mas nada
foi encontrado
RODRIGO MORAIS
e ROBERTA PENNAFORT

R

IO – O Consulado dos
Estados Unidos no Rio
e a Câmara Municipal
foram alvo de ameaças de
bomba, ontem à tarde. O consulado, que está fechado ao público, recebeu um telefonema
anônimo que dizia que um carro-bomba seria jogado contra
o prédio. Policiais do Esquadrão Antibombas da Polícia
Civil fizeram uma varredura
nos carros que circularam pela
área e também na parte externa do edifício, mas nada foi encontrado.
O prédio da Câmara, também localizado no centro, fica
a poucos metros do quartel-general da Polícia Militar e recebeu oficiais da corporação, entre os quais o comandante do
13.º Batalhão da PM, e de uma
equipe do Esquadrão Antibombas da Polícia Civil. Apesar da
ameaça, a Câmara funcionou
normalmente.

Anônimo – O inspetor-chefe
da segurança, Paulo Senna,
contou que a denúncia foi feita
diretamente à PM, por meio
de um telefone anônimo.
“Quando cheguei para trabalhar, a polícia já estava aqui. O
plantão foi trocado às 7 horas
e não havia qualquer registro
de anormalidades”, afirmou.
O prédio foi examinado por
um tenente da PM e um agente de segurança da Casa, que
nada encontraram.
A Câmara foi alvo de um
atentado em 1980. Uma cartabomba explodiu no gabinete
do vereador Antônio Carlos
de Carvalho, ferindo gravemente os funcionários José Ribamar Sampaio Freitas, morto há três anos, que perdeu a visão e um braço, e Paula Auxi-

Elaine aguardava reabertura do consulado dos EUA para ir a Miami
liadora Braz. Ela sofre de se- tas só voltarão às aulas hoje.
qüelas até hoje e esta semana Com a bandeira a meio masganhou direito à indenização, tro, o prédio do consulado
cujo valor ainda não foi fixa- americano continuou com a sedo.
gurança reforçada.
Na noite da terça-feira, o
Assessora parlamentar na ciprédio da Pontidade mineira de
fícia UniversidaIapu, Elaine
de Católica
Franco de AraúSCOLAS
(PUC-RJ) foi
jo, de 32 anos,
evacuado, tamera uma das pesSÓ VOLTAM
bém por causa
soas que permade ameaça de
neciam na maHOJE
bomba. O prédio
nhã de ontem na
foi liberado em
porta do consulaÀS AULAS
meia hora. O prédo, à espera de
dio do consulainformações.
do norte-ameriEla está no Rio
cano permanece fechado, mas, desde terça-feira e quer particisegundo funcionários, voltaria par de um seminário marcado
a funcionar na tarde de ontem para começar no dia 17, em
para serviços internos.
Miami. “Eu já estava lá dentro
A representação de Israel quando pararam de atender.
na cidade continua fechada. Agora não sei nem se o semináEscolas americanas e israeli- rio vai acontecer”, disse.

E

anto o edifício onde está
localizado o consulado
geral dos Estados Unidos quanto o consulado de Israel, ambos em São Paulo, permaneceram fechados ontem,
por motivos de segurança. A
previsão era que o consulado israelense retomasse a suas atividades hoje e o americano, apenas amanhã.
Durante o dia, várias pessoas
estiveram diante dos portões
do consulado americano para
conseguir vistos. “Tinham me
informado ontem (anteontem)
que o consulado iria voltar a
funcionar e dei com a cara na
porta”, disse a estudante Manoela Fernandes, que espera
embarcar para Nova York.
De acordo com policiais do
Comando de Policiamento de
Trânsito (CPTran), da Polícia
Militar, enquanto permanecer
o clima de alerta, o tráfego em
frente do consulado, na Rua Padre João Manuel, ficará interrompido entre as Ruas Lorena
e Oscar Freire, na região do Jardins. Além da interdição, as barricadas de concreto, instaladas
no local para evitar eventuais
ataques com carros-bomba, continuavam no meio da rua.
A medida foi criticada por alguns moradores. “Este País é
meu, esta rua é minha. Temos
de abrir a rua, isso não é justo”,
criticou a moradora que se identificou apenas como Maria.
Durante a manhã, Luís de
Barros, que afirmou ser funcionário do prédio onde fica o consulado, entrou em conflito com
os seguranças. Ele teria cortado
o dedo e, com o sangue escorrendo, começou a passá-lo em sua
camisa branca, em protesto.
Tentou pendurar a blusa no portão do consulado, mas foi impedido e convencido a ir embora.
À tarde, o estudante Luís Folema, de 16 anos, fez um “protesto”. Ele levou um cartaz pedindo o fim do “imperialismo
norte-americano” e também
que os Estados Unidos não revidem o ataque. Posou para fotos
e, logo depois, foi embora.
“Vim mostrar minha indignação”, disse.

“Tenho fé” – Apenas quatro
pessoas tentaram, de manhã, levar documentação para obter
vistos no consulado. Foram embora após a confirmação de que
o atendimento permanecia suspenso. O pastor Luís Santana
passou boa parte do dia tentando obter um visto para ir para a
Flórida, onde daria palestras
em igrejas. “Não tenho medo.
Eu tenho fé.”
Já no consulado de Israel, na
Avenida Faria Lima, a segurança informou a reportagem do
Estado que nenhum funcionário se encontrava no escritório.
Apesar disso, um carro da Polícia Militar fazia a segurança externa e um outro policial fazia
patrulhamento na parte interna do edifício.
As duas escolas norte-americanas em São Paulo, a Graded
School e a Chapel School, não
alteraram seu funcionamento
desde que souberam dos atentados. As aulas foram mantidas
nos horários normais, ontem e
anteontem.
Alguns alunos disseram que
a diretoria da Graded nem sequer os avisou do incidente. As
escolas, que ficam no bairro do
Morumbi, atendem a maioria
dos filhos de estrangeiros que
moram no Brasil. (Colaborou
Renata Cafardo)
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EUA SOB ATAQUE

Tom Clancy, o autor do best seller sobre um
Boeing que é lançado por terroristas
contra o Capitólio, dá entrevista
exclusiva ao ‘Estado’ sobre

os atentados, que levaram à suspensão de
shows da Broadway e ao adiamento de
estréias de filmes. Os estúdios vão revisar os
temas de suas próximas produções

‘Realidade está à frente da ficção’, diz Clancy
Divulgação

Japão e Coréia
temem atentados
durante a Copa

Em ‘Ordens do Executivo’, terroristas
lançam Boeing 747 sobre o Capitólio;
autores de livros de ficção sobre
terrorismo costumam ter boas fontes
dos quais o mais famoso é O
Espião Que Saiu do Frio
best seller Tom Clancy, (1963), também trabalhou coautor de Jogos Patrióti- mo agente de serviços secrecos e Perigo Real e Ime- tos britânicos até 1964. Ele rediato, escreveu um livro em conheceu, em 1993, que receque um grupo de terroristas ja- beu “treinamento para matar”
poneses lança um Boeing 747 – mas nunca usou, porque era
sobre o Capitólio, matando o “contra a violência”. Várias vepresidente dos Estados Uni- zes, Forsyth descreveu o trabados e os parlamentares. Princi- lho de escritor de livros de espal representante do chamado pionagem como o de um retecno-thriller, ele, no entanto, pórter. Declarou inclusive ter
se nega a aceitar que tenha, fontes entre os terroristas, emem Ordens do Executivo, de bora não recorresse a elas
1996 (publicado no Brasil em com tanta freqüência. Já Ro1999 pela Record), sugerido bert Ludlum, outro campeão
ou ao menos previsto os aten- de vendas e autor de As Ilutados de anteontem em Nova sões do Escorpião, diz que não
York e Washington. “A realida- tem relações com serviços sede está sempre à frente da fic- cretos e que teve três colegas
ção”, disse ontem ao Estado, de faculdade que entraram papor telefone, de Maryland.
ra a CIA, mas ele nunca lhe
“Não sei por que estão ligan- passaram informação alguma.
do para mim; não sou um espeAutores desses livros costucialista”, despistou Clancy, mam, portanto, estar muito
que dá palestras para a CIA e o bem informados sobre as posFBI e que se transformou em sibilidades e capacidades técleitura obrigatória da cúpula nicas tanto de terroristas quando governo republicano de Ro- to dos governos. Se governannald Reagan, depois que o pre- tes como Reagan dão atenção
sidente elogiou Caçada ao Ou- a eles, não há razão para acretubro Vermelho durante uma ditar que os terroristas tamentrevista coletiva. Daquele bém não os leiam e utilizem
governo, pelo menos uma figu- suas informações e sugestões.
ra de destaque continua a dar
Mas, seguramente, essas
ordens em Washington: o ge- obras servem mais aos governeral Collin Powell.
nos que a seus contestadores.
Clancy afirmou que esta é a Na guerra ideológica, estão gemaior tragédia que já viu e que ralmente do lado do Estado,
não tem muito mais o que mostrando que, mesmo nas
acrescentar. Sempre com fra- crises, no final ele se reorganises curtas, afirmou que não za (em geral, depois de revidar
pretende utilizar os fatos de o ataque). Também costuanteontem em um romance: mam justificar a vigilância so“Eu não usaria, talvez outros bre a população e os gastos mipossam usar; simplesmente litares como males necessánão considero apropriado.” rios para prevenir a ação de
Também não quis comentar grupos radicais.
os artigos escritos por Gore ViDurante a Guerra Fria, a ridal sobre o atentado de validade entre União Soviética
Oaklahoma: “Não posso falar e Estados Unidos foi o principor ele.” “Definipal objeto destivamente, ficsas obras. Mesção não tem abmo livros como
ÃO
solutamente nao O Dia do Chada a ver com a
cal, em que um
SOU
realidade”, contiindivíduo é connuou.
duz a trama, e
ESPECIALISTA’,
Romances de
Cães de Guerra,
espionagem sotambém de ForAFIRMA ELE
bre terrorismo
syth, sobre merse transfomacenários, quesram numa das
tões ideológicas
maiores fórmulas de sucesso compunham o enredo. Com a
da indústria editorial. Em volu- perestroika e o desmoronames de muitas páginas (Or- mento do império soviético, a
dens do Executivo tem 1.022 partir da segunda metade dos
na versão brasileira), costu- anos 80, os romances de espiomam ser absolutamente deta- nagem passaram a ter como
listas, narrando não apenas ca- mote o terrorismo islâmico e
da pequeno passo dos terroris- o tráfico de drogas – colocantas, mas também cada movi- do árabes especialmente (mas
mento dos agentes do gover- também latino-americanos e
no para persegui-los (claro muçulmanos em geral) na poque o tema é tratado por auto- sição de grandes ameaças à esres mais ambiciosos, nem sem- tabilidade do mundo. No períopre com bom resultado: o pro- do em que a economia do Jatagonista de Leviatã, de Paul pão crescia num ritmo mais veAuster, é um terrorista norte- loz que a norte-americana,
americano que põe uma bom- também os japoneses passaba na estátua da Liberdade. Es- ram a ser uma ameaça, como
te, porém, não é um romance mostra o romance de Clancy.
de espionagem, mas uma obra
De um modo geral, pode-se
em que a grande questão é en- dizer que os presidentes das
tender as motivações psicoló- grandes nações, especialmengicas do personagem).
te dos Estados Unidos, são as
É longa a relação dos escri- principais vítimas dos grupos
tores do gênero com os servi- terroristas nos romances. Mas
ços secretos. Em 1970, o jorna- a ameaça pode ser ainda
lista Frederick Forsyth estava maior (e mais “realista”): Dodesempregado (depois de co- minique Lapierre e Larry
brir a guerra de Biafra para a Collins publicaram um livro
agência de notícias Reuters) em 1984 (O Quinto Cavaleiquando decidiu escrever um li- ro) sobre uma ação para evivro sobre um atentado frustra- tar a explosão de uma bomba
do contra o general e presiden- atômica em Nova York. O atente francês Charles De Gaulle. tado seria orquestrado pelo
Nascia O Dia do Chacal. Em fantasma de plantão da época:
1972, o próprio escritor finan- o coronel líbio Mouammar Kaciou e participou do organiza- dhafi.
ção de uma tentativa de golpe
Pensando mais concretade Estado para depor o presi- mente, mas sem esquecer que
dente Macías Nguema da Gui- se trata de ficção, convém esné Equatorial. Segundo o jor- tar atento ao que ocorrerá nos
nal Sunday Times, o objetivo próximos dias nos EUA. No roera criar uma nação para abri- mance de Clancy, além de langar os refugiados de Biafra. Oi- çar um avião sobre o Capitóto anos depois do fim da guer- lio, também é disseminado, no
ra, ele publicou um livro sobre interior do país, o vírus Ebola,
o conflito (não sobre o golpe), dessa vez pelos velhos inimiA História de Biafra, também gos iranianos. A essa altura
lançado no Brasil.
dos fatos, torce-se apenas paO inglês John Le Carré, au- ra que pelo menos metade da
tor de inúmeros livros de es- história não tenha ultrapassapionagem sobre a Guerra Fria, do a realidade.
HAROLDO CERAVOLO SEREZA

Os dois países, sedes do
Mundial de 2002, vão
reforçar a segurança
para a competição

O

‘N

O

Tom Clancy, autor dos tecno-thrillers ‘Caçada ao Outubro Vermelho’ e ‘Ordens do Executivo’

O SHOW DEVE PARAR
Estúdios adiam lançamentos de filmes
Alguns, como o
‘Collateral Damage’
têm cenas com
terroristas e bombas
MARCELO BERNARDES
Especial para o Estado

N

OVA YORK – Arnold
Schwarzenegger vê mulher e a filha morrer
num ataque terrorista contra um
arranha-céu no centro de Los Angeles. Disposto a fazer justiça
com as próprias mãos, ele tenta o
impensável: a cooperação da mulhe do terrorista, interpretada pela bela atriz italiana Francesca
Neri. Nome do filme: Collateral
Damage. Estréia nos cinemas:
marcada para o dia 5 de outubro.
Tim Allen, Rene Russo e Stanley Tucci é o trio que tem sua vida transformada depois de encontrar uma bomba dentro de
uma mala que vai parar na cabine de um avião comercial. Título
da comédia: Big Trouble. Data
de estréia: em duas semanas.
Essas atrações cinematográficas dos estúdios Warner Bros. e
Disney, agora suspensas por tempo indeterminado, mostram o
quanto a imaginação de Hollywood cruzou a tênue linha da realidade. Mas em momento errado. Os atentados de terça-feira
em Nova York e Washington
agora estão fazendo todas as
companhias de entretenimento
americanas reverem sua linha de
lançamento para que qualquer tema ou referência a explosões de
prédios, acidentes aéreos e atentados terroristas sejam evitados.
“Uma cena de Big Trouble envolve uma bomba num avião,
mas a detonação dela é evitada
pelos personagens. Mesmo assim, estamos cancelando o lançamento do filme”, explicou Vivian Boyer, porta-voz da Disney.
As grandes emissoras americanas também revisaram sua programação desta semana e retiraram alguns filmes de sua grade.
A rede ABC exibiria na noite

de sábado o filme O Pacificador, ceram cancelados ontem, assim
com George Clooney e Nicole Ki- como o lançamento do filme Sidman. Por envolver um ataque dewalks of New York, comédia
terrorista ao prédio das Nações assinada pelo cineasta indepenUnidas, em Nova York, a emisso- dente Edward Burns, que atraira trocou o longa por uma comé- ria vários convidados ilustres.
dia de Sandra Bullock. Já a Fox
Séries televisivas rodadas na
cancelou dois filmes: Independen- cidade, como Nova York Contra
ce Day (por sinal, um filme mui- o Crime e Third Watch estão
to citado no depoimento das pes- com suas produções interrompisoas que fugiram da queda das das por tempo indeterminado.
torres do World Trade Center), Por conta da cobertura da tragéque passaria na noite de domin- dia, as quatro grandes emissoras
go, cedeu lugar para a comédia americanas estão adiando a esQuem Vai Ficar com Mary?; e tréia da esperada temporada de
X-Files – O Filme, que tem ata- inverno, na qual são apresentaque terrorista em seu prólogo, foi dos dezenas de programas notrocado por Nove Meses, comé- vos.
dia com Hugh Grant.
Vários dos filmes da nova temJá o estúdio Sony Pictures reti- porada de inverno de cinema –
rou dos cinemas e da Internet o quando estréiam os títulos mais
trailler do filme Homem-Ara- sérios e com potencial para o Osnha, dirigido por Sam Raimi, car – começariam a ser divulgaque estréia somendos para a imte em maio de
prensa america2002. No promo
na e internacioEVÊS
dessa produção
nal a partir de
(cena apenas padomingo na cidaAMERICANAS
ra conscientizar o
de.
público da atraAlém do filme
MUDAM
ção do próximo
de Schwarzenegverão que não seger (esse por raPROGRAMAS
riam usadas denzões de conteúdo
tro da história),
ofensivo), outros
um helicóperto
estúdios cancelacarregando vários assaltantes de ram entrevistas com Michael
banco fica preso numa gigantes- Douglas, Liv Tyler, Cate Blanca teia de aranha feita pelo herói chett, Ian MacKellen e Ben Stildo filme entre as torres gêmeas ler por conta dos atentados.
do WTC.
“É um cancelamento temporáOperação: Swordfish, filme rio porque ninguém quer viajar
com John Travolta, em cartaz de avião neste momento, até mesem vários países, entre eles o Bra- mo atores, diretores e jornalissil, pode ser cancelado nos EUA, tas”, disse Maureen O'Malley, ascomo ocorreu ontem na Inglater- sessora do estúdio Warner Bros.,
ra. O filme lida com um terroris- em entrevista ao Estado.
ta e uma bomba que destrói um
As entregas dos prêmios
quarteirão de Los Angeles.
Emmy (o Oscar da TV) e do
Por falar em cinemas, a maio- Grammy Latino continuam susria das companhias exibidoras pensas por tempo indeterminaamericanas ainda manteve suas do. Só a direção do Grammy,
salas fechadas ao público ontem. que seria entregue na noite de terA rede United Artists, por exem- ça-feira, tinha investido cerca de
plo, reservou todas as salas de US$ 4 milhões na produção do
seu multiplex na região da evento, a ser apresentado por
Union Square, Baixa Manhat- Jennifer Lopez e com indicação
tan, para os desabrigados da tra- para artistas como Gilberto Gil,
gédia. Todos os 23 espetáculos Omara Portuondo, Christina
da Broadway também permane- Aguillera e Caetano Veloso.

T

s atentados nos Estados
Unidos fizeram soar o
alarme na Coréia do Sul
e no Japão. Preocupados, os anfitriões da Copa de 2002 planejam reforçar a segurança da
competição, a ser disputada de
31 de maio a 30 de junho. Ontem, integrantes do comitê organizador sul-coreano encontraram-se com representantes do
governo e do serviço secreto.
“Chegamos à conclusão de que
as medidas de segurança serão
revistas”, anunciou Lin ByungTaik, porta-voz da comissão.
Será criada uma força especial de segurança, para controle
nos estádios e arredores. Os
vôos sobre os estádios escolhidos para o evento serão proibidos. O primeiro teste deve ocorrer hoje, no jogo entre Coréia do
Sul e Nigéria, em Taejon. Por
precaução, o presidente Kim
Dae Jung cancelou presença.
Os japoneses estão mais atordoados. Segundo porta-voz do
comitê organizador local, o país
ainda não sabe o que fazer “se
houver situação semelhante à
dos Estados Unidos.”
A Fifa enviou mensagem de
pêsames ao governo dos EUA.
Na nota, afirma que, “apesar
dos acontecimentos dramáticos”, as próximas partidas pelas eliminatórias serão realizadas, “com medidas de segurança e proteção adequadas.”
A União Européia de Futebol
adiou para 10 de outubro os oito jogos programados para ontem pela Copa dos Campeões.
As partidas de hoje da Copa da
Uefa ficam para o dia 20 deste
mês. Anteontem, antes do jogo
entre Galatasaray e Lazio, em
Istambul, os turcos vaiaram o
“minuto de silêncio” em homenagem às vítimas dos atentados. (Antero Greco)

Comitê Olímpico
reforça segurança
nas competições
Entidade confirma Jogos
de Inverno de 2002
para a cidade de Salt
Lake City, nos EUA

O

Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou
ontem a realização dos
Jogos de Inverno, marcados para
a cidade de Salt Lake City, nos
EUA, de 8 a 24 de fevereiro de
2002, mas decidiu aumentar a segurança. A mesma providência
deverá ser tomada em relação à
Olimpíada de 2004, em Atenas.
A competição em Salt Lake foi
confirmada pelo presidente do
COI, Jacques Rogge. “É seguro’’,
resumiu. Mas o 6.º Congresso
Mundial de Ciências do Esportes, que deveria ocorrer na cidade
de 16 a 21 de setembro, foi suspenso. Rogge lembrou a tragédia de
Munique, em 1972, quando 11
atletas israelenses morreram em
conseqüência de ação de terroristas palestinos na Vila Olímpica.
“Desde então, fazemos da segurança uma prioridade.’’
As atividades esportivas nos
EUA continuaram paralisadas
ontem. Jogos de beisebol, futebol
americano e competições de golfe
e turfe foram cancelados. Os GPs
da Indy Racing League e da Nascar, programados para domingo
nos EUA, vão acontecer, mas
amanhã não haverá treinos.
A F-Indy tem corrida marcada
para sábado na Alemanha, mas
ontem os dirigentes cogitaram
adiá-la por temer pela segurança
de quase mil cidadãos norte-americanos envolvidos com a prova.
O GP dos EUA de F-1, em 30
de setembro, foi confirmado. O
GP da Itália, domingo, não terá a
festa no pódio. (Almir Leite)

Produto: ESTADO - BR - 27 - 13/09/01
2%

5%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

95%

A27 98%

100%

PB

2%

5%

10%

15%

20%

Produto: ESTADO - BR - 27 - 13/09/01

30%

40%

Composite
50%

60%

70%

80%

85%

90%

95%

98%

100%

COR

A27 -

Composite

INTERNACIONAL

QUINTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2001
%HermesFileInfo:A-27:20010913:

O ESTADO DE S.PAULO - A27

EUA SOB ATAQUE

O impacto dos atentados nos Estados
Unidos deixou para trás a cobertura do
seqüestro do apresentador Silvio Santos e a
da morte do governador de São Paulo Mário

Covas, os outros dois fatos dramáticos mais
recentes. A TV evidenciou sua força
dominante como veículo em tempo real,
posição que parecia ameaçada pela Internet
Reprodução

TV brasileira teve
audiênica recorde e
mostrou sua força
Cobertura do atentado
chegou a registrar pico
de 60 pontos na
Grande São Paulo
LUIZ COSTA

O

terrorismo nos Estados Unidos representou um marco para a
TV brasileira. Antes de tudo,
a cobertura dos atentados ao
World Trade Center foi um
marco de audiência. Garantiu só ao Jornal Nacional de
terça-feira o maior ibope do
programa no ano. Com meia
hora a mais que o habitual,
invadindo o horário em geral
destinado à novela Porto dos
Milagres, o jornalístico mais
visto da TV teve 52 pontos
de média, e 60 de pico na
Grande São Paulo.
O atentado deixou para
trás tanto a cobertura do JN
sobre o seqüestro de Silvio
Santos (em 28 de agosto)
quanto a da morte de Jorge
Amado (6 de agosto), ambas
com 45 pontos de média. A
cobertura da morte de Mário
Covas (6 de março) vem logo
em seguida, com 41 pontos.
O desempenho do JN expressou o da programação
dos canais abertos durante todo o dia, em que 45% das residências paulistanas ficaram
sintonizadas no caso entre as
9h30 e 16h30. A média no horário é de 39%. Cada ponto
no ibope representa 46 mil casas com TV na Grande São
Paulo.

Superioridade – O saldo da
terça-feira, no entanto, foi
mais amplo que o da audiência. Com o atentado, a TV
evidenciou sua força como
veículo em tempo real, status
que parecia ameaçado com a
concorrência da Internet. Na
terça, os grandes sites internacionais de notícias ficaram travados, congestionados ou reduziram o uso de áudio e vídeo, para não sobrecarregar a navegação. O site
de pesquisas Google chegou
a recomendar aos usuários
que buscassem fatos novos
na TV.
Ontem, só a TV paga (GloboNews, CNN, BBC e Band
News) manteve a cobertura
em tempo integral iniciada
no dia anterior. A televisão
aberta voltou ontem à sua
programação normal e, quando retratou o fato, centrou-se
em reconstituições, no resgate de feridos, nos depoimentos de sobreviventes e na caça aos suspeitos. Band e Record fizeram de seus programas de entretenimento uma
extensão de seu jornalismo.
O tratamento de show do
atentato fez com que alguns
dos problemas da cobertura
do dia anterior se repetissem. Na falta de fatos novos,
predominou a criatividade
do show. No Melhor da Tarde (Band), Astrid Fontenelle
transformou a cobertura
num misto de entrevistas e
enquetes pueris (“O atentado
vai afetar sua vida?”). O Note & Anote (Record) revidou
com o relato de um sobrevivente do incêndio do Joelma,
na São Paulo dos anos 70.
Opções – No Brasil, Cultura
e GloboNews privilegiaram o
debate com historiadores e
cientistas políticos, com análises e projeções, enquanto
no exterior CNN e BBC de
Londres centraram-se no relato factual do “day after”
americano. O diferencial da
CNN de ontem foi uma pesquisa feita em parceria com
o jornal USA e o instituto de
pesquisas Gallup, em que nove em cada dez norte-americanos acreditam que os atentados são um ato de guerra.
(Colaborou Keila Jimenez)

Canais americanos decidem
‘editar’ as piores imagens
As emissoras americanas
se autocensuraram durante a
cobertura do atentado ao
World Trade Center, em Nova YorK e Washington.
CNN, ABC, FOX, NBC e
CBS evitaram exibir todas as
imagens de feridos, de cadáveres e corpos caindo das torres gêmeas. A CNN, por
exemplo, durante sua ininterrupta transmissão ao vivo,
mostrou só por um instante a
imagem de vítimas que pulavam das torres e isso pouco

Nova imagem
mostrada ontem pela
CNN mostra o jato da
United Airlines que
um instante depois
iria colidir com a
segunda torre do
World Trade Center

depois de advertir os telespectadores sobre o que iriam ver,
que viria a ser reproduzida
pela mídia mundial. Em seu
lugar, as redes americanas repetiam, sob os mais diversos
ângulos, as cenas dos aviões
colidindo com os edifícios.
“O caos das primeiras horas
já passou e agora os Estados
Unidos tomam consciência
da enormidade do que ocorreu”, disse hoje Dan Rather,
uma das figuras mais célebres da CBS.
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EUA SOB ATAQUE

Bombeiros, policiais, voluntários, médicos e
muitos outros técnicos foram mobilizados para
o resgate em meio às ruínas do World Trade
Center em Nova York. Munidos de lanternas,
Associated Press

picaretas e diversas ferramentas, eles tentavam
abrir caminho e achar sobreviventes. Durante a
ação, um gesto simbólico: reerguer o mastro
com uma bandeira americana à meia-altura
Associated Press

Associated Press

UM DIA

DE BUSCA
Reuters

France Presse

O dia seguinte foi tentar
sair do estado de choque
e trabalhar em ritmo de
emergência, buscando
vidas, resgatando corpos,
controlando incêndios.
Mas nem mesmo os
técnicos em salvamento
conseguiam esconder o
trauma emocional. O que
eram dois ícones da
altivez novaiorquina se
tornou uma cordilheira
de escombros, como num
cenário pós-terremoto
France Presse

France Presse

