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Tuiteiro ‘furou’ as agências
Sem saber do que se tratava, vizinho de Bin Laden relatou operação no Twitter;
mensagens sobre execução atingiram pico de 5.106 tweets por segundo no microblog
Bernardo Moura e Patricia Royo

N o momento em que
decidiu acessar o
Twitter para relatar a
estranha movimenta-

ção de helicópteros em sua vi-
zinhança, o paquistanês Shaib
Athar não sabia, mas passaria
a informar, em tempo real, a
operação do governo america-
no que culminou na morte de
Osama bin Laden. O refúgio do
líder da rede al-Qaeda ficava a
poucos metros da casa do
consultor de informática.

“Há um helicóptero dando
rasantes nos céus de Abbotta-
bad à 1h da manhã. Isso é um
evento raro”, postou Athar,
que acrescentou: “Escutei ago-
ra um grande estrondo que ba-
lançou as janelas... Espero que
isso não seja o início de algu-
ma coisa desagradável.”

Após a confirmação da mor-
te de Bin Laden, o perfil do pa-
quistanês (@ReallyVirtual) re-
cebeu uma enxurrada de se-
guidores, entre curiosos, jor-
nalistas e até mesmo mem-
bros do governo americano.
Athar passou cerca de sete ho-
ras relatando a movimentação
de policiais no entorno da for-
taleza montada por Bin Laden
na cidade, até que, cansado,
postou: “Eu não matei Osama.
Me deixem dormir”.

Mais comentado
nas redes sociais
● A primeira mensagem afir-
mando que Bin Laden havia si-
do morto foi postada no Twit-
ter às 23h25m de domingo
(horário de Brasília), por um
ex-integrante da Secretaria de
Defesa dos EUA.

“Uma pessoa de prestígio
me disse que mataram Osama
bin Laden. Caramba”, escre-
veu @KeithUrbahn.

Após as confirmações dos

sites de notícias, o nome de
Osama Bin Laden invadiu o
Twitter, tornando-se o princi-
pal assunto na rede. Desde a
noite de domingo, termos rela-
cionados à execução do terro-
rista, como #Osama, #obl,
Bush e Abbotabad, domina-
ram os Trending Topics mun-
diais e brasileiros, as listas dos
assuntos mais comentados no
microblog. À meia-noite, a mé-
dia era de 5.106 tweets por se-
gundo, a terceira maior marca
já registrada pelo Twitter.

A morte de Osama não esca-
pou ao bom humor caracterís-
tico dos twitteiros. Internau-

tas brincaram com termos co-
mo Jack Bauer, personagem da
série “24 horas”, Wally, prota-
gonista do jogo de busca ‘On-
de está o Wally?’, e Donald
Trump, empresário para quem
Barack Obama mostrou a cer-
tidão de nascimento para pro-
var que é americano.

“Com a morte de Bin Laden,
Wally volta a ser o homem
mais procurado do mundo”,
escreveu @_bruno_miranda.

Nas redes sociais, diversos
internautas brasileiros se
mostraram desconfiados em
relação à morte do terrorista.
“Osama morto e sepultado no

mar? Acho que estamos diante
da maior mentira do século”,
postou @RicardoTrampa.

A piada do velório do ex-lí-
der da al-Qaeda na Casa Bran-
ca virou um evento no Facebo-
ok, com mais de 28 mil confir-
mações até o fim da noite de
ontem. Páginas celebrando a
morte de Osama também fo-
ram criadas e rapidamente ga-
nharam milhares de fãs. ■

O FIM DE Obama bin Laden morreu”

Legenda da rede de TV americana FOX NewsBIN
L A D E N

“Sua morte não deveria ter afetado muito os
mercados, mas apenas o fato de as pessoas se
sentirem um pouco melhor com o mundo
impacta o mercado de ações”

Bryant Evans, conselheiro de investimentos em Illinois
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Anúncio causa euforia de curta duração nos mercados mundiais
Principais bolsas da Ásia e da Europa fecham em alta. Wall Street registra leve queda, enquanto preços do petróleo caem

● NOVA YORK, LONDRES e TÓ-
QUIO. O anúncio da morte de
Osama bin Laden impulsionou
os mercados da Ásia e os mais
importantes da Europa e levou
os principais índice das bolsas
de Nova York a registrar altas
pela manhã. Com o passar do
dia, no entanto, a euforia com a
notícia diminuiu e Wall Street
fechou com leve baixa — Dow
Jones recuou 0,02%, a 12.807
pontos, Standard & Poor’s 500
caiu 0,18%, para 1.361 pontos, e
o tecnológico Nasdaq perdeu
0,33%, a 2.864 pontos. O petró-
leo, cujos preços dispararam
nos últimos meses por causa da
instabilidade no norte da África
e no Oriente Médio, caiu.

— Sua morte não deveria ter
afetado muito os mercados, mas
apenas o fato de pessoas se sen-
tirem um pouco melhor com o
mundo impacta — disse Bryant
Evans, conselheiro de investi-
mentos e gerente de portfólio da
Cozad Asset Management, nos
EUA. — Vemos um grande de-
sempenho do mercado este ano,
o que mostra como a economia
como um todo é o que importa.

Markus Huber, da ETX Capi-
tal, de Londres, disse ao jornal
“El País” que os investidores
veem na morte de Bin Laden
um sinal positivo por agora e
uma razão para comprar:

— Todo mundo é muito po-
sitivo no momento, por isso
há muita liquidez.

A confirmação da morte do
homem mais procurado do
mundo foi bem recebida pelas
bolsas asiáticas. O índice Nik-

kei, de Tóquio, subiu 1,6%, su-
perando os 10 mil pontos pela
primeira vez desde o terremoto
e a tsunami que atingiram o
nordeste do país em 11 de mar-
ço. O índice de Seul também su-
biu 1,6%, enquanto Sydney fe-
chou com um leve ganho de
0,04%. Os mercados não funcio-
naram na China, em Hong Kong,
em Cingapura e na Tailândia.

Na Europa, a Bolsa de Frank-
furt registrou alta de 0,18%. Em
Paris, a oscilação positiva foi de
0,05% e, em Lisboa, foi de 0,48%.
Já em Milão, houve queda de

0,09%. Em Madri, a baixa foi de
0,01%. A Bolsa de Londres não
operou por ser feriado.

Analistas não apostam em
impacto duradouro

Já os preços do petróleo —
que subiram 29% em Londres e
22% em Nova York este ano de-
vido às crises no Norte da África
e no Oriente Médio — caíram
após o anúncio feito pelo presi-
dente Barack Obama. O barril do
Brent, de referência para o mer-
cado europeu, chegou a cair 3%
em Londres, para US$ 121,67. No

EM WASHINGTON, um

grupo de pessoas tira

fotos de manchetes de

jornais com a notícia.

Shaib Athar descreveu

operação americana em

primeira mão no Twitter

(ao lado)

.

Gafe de Fox
News ‘mata’

Obama
● WASHINGTON. Em meio
à comoção com a infor-
mação da morte de Osa-
ma bin Laden, a rede
americana de TV Fox
News virou notícia ao
misturar no ar o nome
do terrorista com o do
presidente americano,
Barack Obama. Enquan-
to o apresentador lia as
informações sobre o ca-
so, uma legenda dizia:
“Obama Bin Laden mor-
reu”. A gafe foi parar,
pouco tempo depois,
nos assuntos mais co-
mentados do Twitter. O

site “Huffington
Post” postou
um vídeo com
outra falha da
emissora. Nas
i m a g e n s , o
apresentador
diz que o presi-
dente Obama
morreu. Em se-
guida, é corrigi-
do pela colega
de bancada.

A notícia da
morte de Osa-
ma bin Laden
foi divulgada
em tom de co-

memoração e alívio nos
Estados Unidos, onde ta-
bloides e jornais locais
fizeram em suas edições
impressas manchetes
exclamativas como “Pe-
gamos o desgraçado”
(no “Philadelphia Daily
News”) e “Apodreça no
inferno” (“Daily News”,
de Nova York). Mais só-
brios, os jornais tradicio-
nais como o “Washing-
ton Post” e o “New York
Times” destacaram em
suas primeiras páginas a
declaração do presiden-
te Barack Obama de que
“a Justiça foi feita”. Os
jornais também prepara-
ram tiragens especiais
— o “New York Times”
informou em seu perfil
no Twitter que estava
i m p r i m i n d o 1 6 5 m i l
exemplares a mais do
que sua tiragem habi-
tual, de 950 mil cópias. A
diretora de Comunica-
ção do jornal disse que
era a primeira vez desde
a Guerra do Golfo que
eles haviam parado as
impressoras.

Os jornais europeus
não conseguiram noticiar
a morte de Bin Laden em
suas edições impressas —
quando o presidente Bara-
ck Obama fez o anúncio
oficial da morte, já eram
3h30m da madrugada em
Londres. Em seus sites,
diários como o espanhol
“El País” e o britânico
“The Guardian” destaca-
ram a comemoração ame-
ricana e analisaram o im-
pacto da morte para o ter-
rorismo internacional. De
maneira geral, sites de jor-
nais árabes noticiaram a
morte de maneira objeti-
va: “Bin Laden morto em
operação militar america-
na no Paquistão”, infor-
mou o “Asharq al-Awsat”,
baseado em Londres. “Bin
Laden... o fim”, escreveu o
pan-árabe “al-Hayat”. Pelo
menos dois veículos des-
tacaram o enterro do ter-
rorista no mar: a rede de
televisão al-Jazeera e o
egípcio “al-Ahram”.

fim do dia, o valor ficou em US$
124,36 (-1,70%). Já o tipo leve
americano ficou cotado em Nova
York a US$ 113,52 (-0,41%).

— Os mercados de petróleo
devem ficar mais voláteis, dada
sua maior sensibilidade ao cabo
de guerra entre o risco menor e a
possibilidade de distúrbios isola-
dos em partes do Oriente Médio
e da Ásia central — explicou
Mohamed El-Erian, diretor-exe-
cutivo e vice-diretor de investi-
mentos da Pimco, que adminis-
tra US$ 1,2 trilhão em ativos.

Também houve queda de

commodities consideradas segu-
ras em momentos de turbulên-
cia. No mercado futuro de Nova
York, o ouro registrava queda de
0,42%, a US$ 1.538,90. Para entre-
ga imediata, a onça troy do metal
fechou a US$ 1.556,70, frente aos
US$ 1.556 de sexta-feira.

Mas antes mesmo do fecha-
mento do mercado americano,
que registrou baixa, analistas
alertavam que o impacto posi-
tivo nos mercados teria curta
duração, uma vez que a morte
de Bin Laden praticamente
não interfere nos riscos que as
economias globais já enfren-
tam. Além disso, alguns ressal-
taram temores de que a execu-
ção do terrorista possa provo-
car revanches da al-Qaeda.

“Como outras fontes de eu-
foria, elas têm sempre vida
curta, especialmente devido à
possibilidade de respostas de
extremistas”, afirmou ao jor-
nal britânico “The Indepen-
dent” o estrategista de merca-
do Ben Potter da IG Markets.

Howard Archer, economis-
ta-chefe para o Reino Unido e
a Europa do IHS Global Insight,
concordou: “Eu não vejo um
impacto mais duradouro. Hou-
ve, obviamente, uma resposta
positiva de curto prazo nos
mercados na expectativa de
que sua morte leve a uma re-
dução da ameaça terrorista.
Mas tenho dúvidas de que isso
vá durar. A ameaça terrorista
ainda está aí. E há um risco
real de que a al-Qaeda busque
algo maior como vingança por
Bin Laden”. ■

PAINEL ELETRÔNICO em Tóquio mostra o bom resultado da Bolsa japonesa: primeira alta desde o terremoto
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 3 maio.  2011, Caderno Especial, p. 6.




