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Terror suicida pára o mundo
Fotos AP

AS TORRES GÊMEAS do World Trade Center em chamas no momento do ataque do segundo avião

HOMEM salta para a morte

O DESESPERO de populares enquanto as torres vão ao chão

Bush fala em milhares de mortos

Atentados derrubam World Trade Center, em NY, e incendeiam o Pentágono, em Washington
AFP

Reuters

Os dois principais símbolos da maior
potência mundial — o poder econômico
do World Trade Center e a fortaleza militar do Pentágono — foram alvo de uma
série de ataques suicidas ontem, colocando de joelhos o império americano. O
maior atentado terrorista da história deixou o mundo paralisado, provocou um
crack generalizado das bolsas de valores
(a queda em São Paulo, de 9,18%, foi a
maior desde a desvalorização do real) e
trouxe de volta o temor de uma nova
guerra mundial. O número de mortos pode chegar a milhares, segundo o presidente George W. Bush, que não apontou
os responsáveis. Os EUA nunca mais serão os mesmos depois que dois aviões

l

seqüestrados foram jogados contra as
duas torres de 110 andares do World Trade Center, levando ao chão a mais perfeita tradução do exuberante capitalismo americano. Logo depois, o Pentágono estava em chamas. Centenas de prédios públicos foram evacuados, incluindo a Casa Branca. Pela primeira vez na
História, todos os aeroportos americanos foram fechados. O dia de ontem foi
comparado pelos americanos ao ataque
contra Pearl Harbor, em 1941. Em pronunciamento na TV, George W. Bush prometeu caçar os terroristas e disse que
eles não conseguiram “assustar a nação”
ou levá-la ao caos. Caderno Especial e
editorial “Resposta ao horror”, página 6

CENÁRIO DE GUERRA após a explosão

O PENTÁGONO destruído
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O NOVO CARTÃO-POSTAL da cidade mais importante do mundo: Manhattan, envolta em fumaça negra, já sem os seus dois maiores edifícios. As buscas de vítimas nos escombros serão intensificadas hoje
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