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A HERANÇA DO ATAQUE 
ÀS TORRES GÊMEAS
Depois de uma década, com Bin-Laden morto 
e o “ground zero” reconstruído, os Estados 
Unidos ainda pagam os custos 
Guerra ao Terror

O assassinato de Osama Bin La-
den, neste ano, soou mais como
um prêmio de consolação do
que como uma vitória definiti-
va dos Estados Unidos sobre o
terrorismo. Talvez porque, às
vésperas do aniversário de uma
década dos atentados de 11 de
setembro de 2001, que detona-
ram a caça ao terrorista saudita
e à invasão do Iraque e do Afega-
nistão, o país encontre-se em
meio a uma das maiores crises
econômicas de sua história, ra-
chado politicamente e em um
mundo no qual a supremacia mi-
litar tradicional não é mais sufi-
ciente para vencer guerras.

Entre os reflexos econômicos
dos atentados, o mundo ficou
mais incerto para se fazer negó-
cios. É o que dizem empresários
como Juan Quirós, presidente
do Grupo Advento, de infraes-
trutura e construção. “Ficou cla-
ro que as interferências políticas
têm reflexo financeiro não só in-
dividuais, mas globais. Indepen-
dentemente de qual seja a nação
que as faça, podem gerar insegu-
rança na economia real”, afir-

ma. “Ninguém vai investir onde
existe insegurança jurídica”.

A visão é compartilhada por
acadêmicos como Evaldo Al-
ves, professor de economia in-
ternacional da FGV. Para ele, o
11/9 dificultou o livre fluxo de
pessoas, mais que o livre fluxo
de capitais e mercadorias, e le-
vou ao isolamento de países
menos favoráveis a globaliza-
ção, caso de nações árabes co-
mo o Irã, o Iraque e o Afeganis-
tão. “Se você for a esses paí-
ses, verá que as pessoas conti-
nuam a comprar carros, TVs e
outros bens duráveis. Mas o in-
vestimento produtivo não irá
para lá”, afirma.

Outro reflexo, avalia Alves, é
a crescente desconfiança em re-
lação a estrangeiros migrantes,
“certa xenofobia”, que se mani-
festa mais em países da Europa.
Não só contra os islâmicos, mas
também contra sul-americanos
(“sudacas”) e asiáticos com bai-
xa qualificação profissional.

Mas há, naturalmente, ganha-
dores. Na avaliação de Heni Ozi
Cukier, cientista político e pro-
fessor de relações internacio-
nais da ESPM-SP, a atenção da-
da pelos EUA ao Iraque e ao Afe-

ganistão permitiu ascensão
mais rápida de China, Rússia e
Índia no cenário geopolítico in-
ternacional — o Brasil é visto co-
mo ator de peso regional, pelo
poderio militar limitado.

Ganharam espaço também
companhias de setores como se-
gurança, seguros, militar, pro-
dutores de commodities mine-
rais e agrícolas e serviços de TI;
e, politicamente, atores globais
subnacionais, que vão de gru-
pos terroristas, como a Al- Qae-
da e o Hezbollah, até ONGs, co-
mo a de Bill & Melinda Gates; e

veículos e ferramentas de comu-
nicação, como Al-Jazeera, Face-
book, Twitter e Wikileaks.

“Mudam as relações interna-
cionais. O 11/9 coloca em foco o
fato de que entes não institucio-
nais podem alterar as relações
internacionais”, diz Creomar de
Souza, professor no Ibmec-DF.
“Os EUA invadiram dois países
para dar uma resposta ao seu pú-
blico interno. O que afetou o pre-
ço do petróleo, transformou su-
perávit em déficit e acelerou
processo de declínio da econo-
mia americana”, diz. ■

● Companhias dos setores
de segurança, seguros e
armas ganham espaço em
cenário de incertezas políticas.

● Produtores de commodities
minerais e agrícolas, caso
do Brasil, com o crescimento
da demanda de potências em
ascensão, caso de China e Índia.

● “Vendedores de esperança”,
como empresas envolvidas com
jogos de azar e artigos religiosos.

● Trabalhadores com baixa
qualificação profissional,
em especial imigrantes.

● Companhias de transportes
aéreos perderam mais de
US$ 55 bilhões e dispensaram
160 mil funcionários no período.

● Multinacionais que agora têm
que investir mais em estudos
sobre risco político antes de levar
unidades produtivas para países
onde os custos são menores.

Editado por: Cláudia Bredarioli cbredarioli@brasileconomico.com.br
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O dia que ainda não terminou
Atentado marcou início de uma das maiores crises econômicas dos EUA e trouxe insegurança ao comércio global

Os ataques às torres
do WTC põem em
foco o fato de que
entes subnacionais,
como Bin Laden,
mudam relações
internacionais

Dubes Sônego
dsonego@brasileconomico.com.br
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Centenas de cerimônias
marcarão os dez anos dos

ataques às Torres Gêmeas.
Departamento de Estado pede vigilância
contra o terrorismo a americanos de
todas a partes domundo.

Boa parte da dívida americana,
que beira os US$ 15 trilhões, é
atribuída a todo o investimento
contra o terrorismo. O estudo
Custos de Guerra, do Instituto
Watson de Estudos Internacio-
nais, da Universidade Brown,
aponta que foram gastos pelos
EUA cerca de US$ 4,4 trilhões
na guerra ao terror desde os
atentados às Torres Gêmeas.

Rick Waddell, general da reser-
va do Exército dos Estados Uni-
dos, não nega que parte do défi-
cit do governo foi causado pela
adoção de uma política externa

agressiva. Destaca, contudo, que
outros acontecimentos também
prejudicaram o país. Entre eles, a
crise de crédito de 2008 e até mes-
mo a bolha das empresas de tec-
nologia, no começo da década.
“No último trimestre de 2000 os
Estados Unidos já mostravam de-
sempenho negativo”.

Mais que isso, o próprio im-
pacto do ataque às Torres Gê-
meas sobre o mercado financei-
ro também deve ser lembrado.
O atentado ocorreu numa terça-
feira e boa parte das bolsas per-
maneceram fechadas durante
aquela semana. Na reabertura,
as perdas foram bilionárias, em
especial para as empresas de
aviação e seguros.

Para o general, o maior pro-
blema não foi o custeio das guer-
ras. “O custo das duas campa-
nhas no Iraque e no Afeganis-
tão, se comparado à divida total

dos EUA nesse período, não che-
ga a 16% do total”, diz Waddell.

Sequer a política de juros bai-
xos, uma das fomentadoras dos
chamados créditos podres, causa-
dores da crise do subprime em
2008, pode ser atribuída exclusi-
vamente aos ataques, na visão do
americano. Já que essa teria sido
uma das respostas ao 11/9. “O fa-
to é que o país ficou relativamen-
te enfraquecido após esses apor-
tes nas guerras”, afirma John
Scholz, professor da Brazilian Bu-
siness School. “A saída das tropas
já seria significativa para uma re-
cuperação parcial da economia.”

A mira dos cortes no orça-
mento americano também
aponta para o departamento de
Defesa dos Estados Unidos. A
despeito do medo dos america-
nos, o orçamento de 2012 já pre-
vê um corte de US$ 37 bilhões
no valor direcionado à Defesa.

Ao mesmo tempo, os últimos
dados divulgados pela Defense
Security Coperations Agency
(DSCA), agência de cooperação
em segurança do Departamento
de Defesa americano, apontam
um avanço de 146,8% nas ven-
das de produtos e serviços efetua-
das pelos Estados Unidos para o
restante do mundo, entre 2001 e
2009. Para o mercado interno, o
orçamento da Defesa em 2009
foi de US$ 664,5 bilhões.

“Foi uma década de ouro pa-
ra a indústria da defesa nos Esta-
dos Unidos”, diz Marcelo Sua-
no, pesquisador do Centro de Es-
tratégia, Inteligência e Relações
Internacionais (Ceiri). Os inves-
timentos resultaram não só no
incremento do saldo das compa-
nhias do segmento como tam-
bém trouxeram grande avanço
em pesquisa e desenvolvimento
de novas tecnologias. ■

Presidente Barack
Obama apresenta ao

Congresso americano plano
de estímulo à ampliação do
mercado trabalho com valor
estimado de US$ 447 bilhões.

Para especialistas, crise
econômica chama mais

a atenção dos americanos
do que as vitórias militares
de Obama, como a morte de
Osama Bin Laden no Paquistão.

● ●●

Estudo aponta que custos
das invasões somaram cerca
de US$ 4,4 trilhões aos
cofres do governo dos
Estados Unidos desde 2001

Spencer Platt/Getty Images/AFP

➤

Gastos da guerra contra o terrorismo
agravaram a dívida americana

➤

Especialistas
apontam que
não foi apenas o
investimento contra
o terrorismo que
contribuiu para a
crise econômica

NOVAORDEM

➤

Para acadêmicos,
estado-nação
está em xeque

LEIA MAIS

O modelo de estado-nação não
é mais suficiente para lidar com
os problemas do mundo atual.
É a avaliação de acadêmicos
como Paulo Vicente, professor
de estratégia da Fundação
Dom Cabral, e Cristina Helena
Pinto de Mello, da ESPM-SP.
Para ele, o surgimento no
cenário internacional de atores
subnacionais, capazes de
influenciar os rumos da política
internacional de um país,
demandam um modelo em que
ganham espaço mais acordos de
parceria, que implicam menor
soberania. “São necessárias
instâncias supranacionais para
lidar com problemas que são de
mais de um estado ao mesmo
tempo“, afirma. É o caso do
terrorismo e também do tráfico
de drogas e de armas, da lavagem
de dinheiro, entre outros.
“O arcabouço legal e
institucional do estado nacional
ficou ultrapassado“. Para Cristina
Helena, da ESPM, “o momento
atual mostra os limites da
globalização dados pelos limites
geográficos que confinam poder
e riqueza, e que são conhecidos
como estado-nação”. D.S.

Barbara Ladeia
bladeia@brasileconomico.com.br

AtaqueaoWTCmostrouque
entessubnacionaispodemmudar
asrelações internacionais
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O presidente americano Bara-
ck Obama apresentou um no-
vo plano de estímulo econômi-
co para criar trabalho median-
te redução de impostos, obras
de infraestrutura e empregos
públicos, por um valor estima-
do de US$ 447 bilhões. O presi-
dente desafiou o Congresso a
aprovar legislação que reduz
tributos para trabalhadores e
empresas.

Ele pediu ontem ao Congres-
so que parasse com o “circo”
das disputas políticas e a agir
“imediatamente” para comba-
ter o desemprego. Desse modo,
Obama dá uma resposta aos ci-
dadãos dos Estados Unidos que
têm se mostrado cada vez mais
descontentes com a crise econô-
mica enfrentada pelo país e pe-
lo alto índice de desemprego de-
corrente desse cenário.

Obama, cujo plano de reelei-
ção em 2012 depende de sua ha-
bilidade de reduzir a taxa de de-
semprego hoje em 9,1%, pro-
pôs estender o seguro-desem-
prego a um custo de US$ 49 bi-
lhões, modernizar escolas com
gasto de US$ 30 bilhões e inves-
tir mais US$ 50 bilhões em in-
fraestrutura de transporte.

Mas a maior parte do plano
consiste em uma renúncia fis-
cal de US$ 240 bilhões, com a
redução à metade de impostos
sobre a contratação para em-
pregadores no próximo ano e
redução de impostos para em-
pregados.

“O objetivo do plano de estí-
mulo ao emprego é simples: co-
locar mais gente para trabalhar

e mais dinheiro no bolso de
quem está trabalhando”, disse
o presidente em seu discurso.

“Envio ao Congresso um pla-
no que deverá ser adotado ime-
diatamente”, disse. “O povo
deste país trabalha duro para
enfrentar suas responsabilida-
des. A questão esta noite é se
vamos enfrentar as nossas. A
questão é se, diante da crise na-
cional que estamos vivendo,
podemos acabar com o circo
político e fazer algo que real-
mente ajude a economia”.

Em seu discurso, Obama dis-
se que a economia estagnada
representava uma “crise nacio-
nal” e reforçou a importância
de o Congresso aprovar seu pla-
no imediatamente. “No final,
nossa recuperação será orienta-
da não por Washington, mas
pelas nossas empresas e nossos
trabalhadores”, disse o presi-
dente. “Mas podemos ajudar”.

O plano incluirá ainda inves-
timentos em infraestrutura e
ajudas diretas aos governos es-
taduais e municipais. Também
contempla cortes de impostos,
que incluem uma prorrogação
à redução na tributação de salá-
rios e uma extensão dos subsí-
dios aos desempregados.

Com estes anúncios, o presi-
dente americano procura recu-
perar a iniciativa política, fren-
te à escalada republicana nas
pesquisas de opinião, e dar um
novo impulso à economia, que
continua estagnada e cujos últi-
mos indicadores fizeram surgir
o temor quanto a uma nova re-
cessão. ■ AFP e Reuters

TRÊSPERGUNTASA...

Novo pacote de
US$ 447 bilhões
deve impulsionar
a economia

Fabiano Cerchiari/Ag. ISTOÉ

Ex-embaixador e ministro
lembra efeitos dos atentados
na agenda internacional.

Quais as mudaças na política
externa americana desde
os atentados de 11/9?
O peso dos Estados Unidos ainda

Diretor da Faculdade de
Economia da FAAP

Proposta estende o
seguro-desemprego
a um custo de
US$ 49 bilhões,
moderniza escolas
com gasto de
US$ 30 bilhões e
investe US$ 50
bilhões em
infraestrutura de
transporte

...RUBENS RICUPERO

“Entramosemuma
décadamuito
maisproblemática”

ESPECIAL 11/09 - 10 ANOS - A ECONOMIA EM RECONSTRUÇÃO

Presidente Barack Obama apresentou ontem propostas de estímulo
econômico para criar empregos mediante redução de impostos

DEZ ANOS DE LUTA DOS ESTADOS UNIDOS CONTRA A AL-QAEDA

2001

11 de setembro
Quatro aviões comerciais, que 
transportavam um total de 266 
pessoas, foram desviados e usados 
como armas para praticar 
atentados espetaculares contra as 
torres gêmeas do World Trade 
Center, em Nova York, e o 
Pentágono, em Washington.
O quarto avião caiu em um campo 
na Pensilvânia. Foi o atentado
mais mortal da história, com um 
balanço de três mil mortos e 
desaparecidos

17 de setembro
O presidente americano, George 
W. Bush, busca Osama bin Laden, 
líder da Al-Qaeda instalado
no Afeganistão desde 1996, “vivo 
ou morto”

18 de setembro
O Congresso autoriza Bush a usar a força 
contra países, organizações ou indivíduos 
envolvidos nos ataques

13 de novembro
Bush assina uma ordem que permite que
os americanos suspeitos de terrorismo sejam 
julgados por um tribunal militar especial no 
lugar dos tribunais civis

26 de outubro
Bush assina a controversa “Lei Patriótica” 
antiterrorista que confere poderes ampliados
às forças de segurança para “fazer frente a uma 
ameaça como nenhuma outra nação enfrentou”. 
A lei foi renovada em maio de 2011 por mais 
quatro anos

28 de setembro
As Nações Unidas aprovam por unanimidade 
a resolução 1373 contra “terroristas” e os 
países que os protegem

7 de outubro
forças americanas e britânicas lançam 
ofensiva contra os talibãs no Afeganistão.
É o primeiro dia dos bombardeios dos 
Estados Unidos 
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Um capítulo na política externa
americana - iniciado com a in-
vasão do Afeganistão e seguido
pelas ofensivas militares no Ira-
que - foi encerrado com a captu-
ra e morte do terrorista e chefe
da Al Qaeda, Osama Bin Laden.
O ponto final rendeu novo capi-
tal político ao presidente Bara-
ck Obama em meio a resultados
econômicos preocupantes e a
um novo desafio político: as elei-
ções presidenciais em 2012.

“Mas as relações exteriores
são sempre subjacentes durante
as campanhas eleitorais. O te-
ma principal (nas eleições) será
economia e emprego”, diz Creo-
mar de Souza, analista político
do Ibmec-DF.

Heni Ozi Cukier, cientista po-
lítico pela Washington Universi-
ty e especializado em resolução
de conflitos, concorda que o fo-
co da população americana não
esteja no noticiário relacionado
ao terror. “Hoje os Estados Uni-
dos enfrentam a questão econô-
mica, que tem um fundo políti-
co. O maior problema de Obama
é sua incapacidade de direcionar
temas e mostrar caminhos no
Congresso”, diz Cukier. “Sequer
a captura de Bin Laden pode ser
considerada como um elemento
fundamental para a reeleição”.

Pesquisa divulgada na última
semana pelo jornal The Wall
Street Journal e pela rede de TV
NBC, mostrou que, pela primei-
ra vez em sua administração,
Obama sofre desaprovação da
maioria dos americanos, 51%.
Ainda 70% acreditam que a si-

tuação econômica não chegou
ao fundo do poço.

“Questões de defesa e segu-
rança nacional serão mínimas
em 2012, além de que os cortes
de gastos (no orçamento) afeta-
rão muito o Departamento de
Defesa”, diz o professor de rela-
ções internacionais, José Gui-
lhon Albuquerque, do Núcleo
de Pesquisas em Relações Inter-
nacionais da USP.

No caso dos EUA, custos supe-
riores a US$ 4 trilhões com os
conflitos no Afeganistão e Ira-
que significaram reajustes nas
prioridades do Tesouro, mas o
economista Antonio Correa de
Lacerda, da PUC-SP, garante
que tal déficit não foi determi-
nante para o mau desempenho
da economia americana e sua
implosão em setembro de 2008.
“Há outras questões estruturais.
A última crise foi gerada pelo
mercado financeiro”, diz. “A po-
lítica externa proposta por Oba-
ma ainda não está totalmente es-
tabilizada. Sua eleição se rever-
teu em um engajamento com te-
mas internacionais”, afirma,
destacando esta posição como
contraponto ao isolacionismo
criado por George W. Bush,
cujos ideais sempre foram “he-
gemônicos” e, em seguida, ace-
lerados pelos ataques de 11/9. ■

é preponderante no mundo e os
ataques mudaram a agenda
internacional. A pauta era mais
otimista. Depois entramos
em uma década muito mais
problemática. Começou com
a derrubada do talebã, no
Afeganistão, e continuou com
a ideia do Eixo do Mal (Iraque,
Irã e Coreia do Norte) do
ex-presidente George W. Bush.
A guerra no Iraque ainda tem
sequelas terroristas, enquanto

a tensão continua com o Irã e
entre israelenses e e palestinos,
e agora, a primavera árabe.

Hoje, os EUA são um país
mais aberto ou fechado?
O início do governo Obama
marcou uma diferença a favor
do multilateralismo. O caso da
Líbia é eloquente. Os americanos
participaram das resoluções
na ONU, do começo dos
bombardeios e se retiraram.

Que desafios restam no
Afeganistão e Iraque?
Até certo ponto, acredito que
o Iraque está encontrando seu
caminho próprio. O caso do
Afeganistão é mais complicado. É
um país incomparavelmente mais
atrasado e dividido que o Iraque.
Diante dessa constatação, os
Estados Unidos tentam uma
saída negociada com o talebã,
convencidos de que uma solução
não será apenas militar. R. A.

Captura e morte de Bin Laden
trouxeram capital político ao
presidente americano, mas não
contribuíram para sua imagem

Ação contra o
terror não rende
popularidade
a Obama

Independentemente
das questões
externas, analistas
avaliam que a
temática das eleições
do próximo ano
estará centralizada
em emprego e
economia

Rafael Abrantes
e Barbara Ladeia
redacao@brasileconomico.com.br

Pete Souza

BarackObama:desaprovação
de51%da populaçãopor

questões ligadasàeconomia

2002 2003 2004

11 de janeiro
Voos americanos levam um primeiro grupo
de prisioneiros capturados na guerra do 
Afeganistão a uma prisão de alta segurança
na base naval de Guantánamo, na ilha de Cuba

1º de março
O número três e suposto cérebro dos 
atentados do 11 de setembro, Khaled Sheikh 
Mohamed, é detido no Paquistão

19 de março
Bin Laden e Al Zawahiri estão a salvo no 
Afeganistão e não no vizinho Paquistão, 
onde ocorre uma intensa caçada humana, 
diz um porta-voz talibã

2005

2 de maio
O líbio Abu Faraj, 
considerado número 
três da Al-Qaeda e 
líder da rede no 
Paquistão, é detido 
no noroeste do país

2006

7 de junho
O número um da Al-Qaeda no Iraque, o 
jordaniano Abu Musab al Zarqawi, morre 
em um ataque aéreo durante operação 
americana-iraquiana no norte de Bagdá

11 de agosto
O jordaniano de origem palestina 
Abu Qatada, suposto líder espiritual 
da Al-Qaeda na Europa, é detido no 
Reino Unido, pela segunda vez

10 de setembro
A rede de TV Al Jazeera difunde 
um vídeo que mostra Osama bin 
Laden e o número dois da 
Al-Qaeda, Ayman Al Zawahiri, 
caminhando em uma região 
montanhosa

3 de novembro
um membro chave
da Al-Qaeda no Iêmen,
Ali Qaed Senyan Al-Harthim, 
é assassinado em um
ataque com aviões
não tripulados da CIA
neste país
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Dez anos após os atentados de 11
de setembro de 2001, os Estados
Unidos, mergulhados em seus
problemas econômicos, recorda-
rão a atrocidade de um dia inscri-
to para sempre em sua memória
coletiva. No domingo, o presi-
dente Barack Obama irá aos três
locais da tragédia: Nova York,
Washington e Shanksville (Pen-
silvânia), onde o quarto avião
desviado caiu após intervenção
heróica de seus passageiros para
impedir a ação terrorista.

Em Nova York, Obama assisti-
rá a uma cerimônia ao lado do
ex-presidente George W. Bush,
do prefeito de Nova York, Mi-
chael Bloomberg, e do ex-pre-
feito Rudolph Giuliani. Como
acontece, anualmente, quatro
minutos de silêncio vão marcar
— às 8h46, 9h03, 9h59 e 10h28
— os momentos nos quais os
dois aviões de carreira atingi-
ram as torres do World Trade
Center (WTC) e quando as duas
torres desabaram. Serão lidos,
depois, os nomes dos mortos,
calculados em quase 3000, na
presença das famílias, também
convidadas para a cerimônia,
domingo, de inauguração do
memorial do 11 de setembro.

Muito esperado, este espaço
paisagístico será aberto ao públi-
co a partir do dia 12. Com mais
de 200 castanheiras, possui
duas grandes fontes, com as pa-
redes de água fluindo sem pa-
rar. Foram erguidas no lugar
exato onde estavam as Torres
Gêmeas. O nome de cada víti-
ma está inscrito em seu entro-
no. Perto do memorial está sen-
do levantada a principal torre
do novo complexo, o One
World Trade Center, que alcan-
çará 541 metros, o futuro edífi-
cio mais alto dos Estados Uni-
dos. Sua altura, em pés, corres-

ponde ao ano da independência
americana (1776).

Para o décimo aniversário,
numerosas celebrações estão
previstas em Nova York e em
outras cidades americanas: cor-
ridas, exposições de fotos, cor-
rente humana no sul de Ma-
nhattan, espetáculos de dança,
concertos no Lincoln Center,
na Times Square, em várias
Igrejas, entre elas a catedral de
Washington, danificada pelo
terremoto de 23 de agosto.

Para a ocasião, o Departamen-
to de Estado fez um apelo aos
americanos em todas as partes
do mundo a permanecerem vigi-
lantes em relação ao terroris-
mo, destacando, no entanto,
“não ter constatado qualquer
ameaça particular”, com a apro-
ximação do 11 de setembro.

A secretária americana da Se-
gurança Interior, Janet Napolita-
no, saudou um país “mais forte
do que era antes do 11 de setem-
bro, mais capacitado para en-
frentar as ameaças que evo-
luem, e mais resistente”. Os par-
lamentares americanos, no en-
tanto, criticaram as falhas per-
sistentes na segurança da pri-
meira potência mundial.

Os americanos permanece-
ram profundamente marcados
pelo 11 de setembro. Noventa e
sete por cento da população
lembra-se perfeitamente onde
estava ao saber da notícia, se-
gundo pesquisa divulgada na se-
mana passada, que coloca os ata-
ques lado a lado com o assassina-
to do presidente John F. Kenne-
dy em 1963, em termos de im-
pacto no inconsciente coletivo.

Mas, após duas guerras, no
Iraque e no Afeganistão, que fi-
zeram 6.200 mortos entre os sol-
dados americanos e custaram
aos Estados Unidos mais de US$
4 trilhões, muitos, cansados, pa-
recem desejosos de virar a pági-
na. Apenas 38% consideram
possível um atentado nas próxi-
mas semanas, segundo pesqui-
sa Gallup do início de setembro,
o mais baixo nível em dez anos.
O percentual era de 62% em
maio, após a morte de Osama
Bin Laden. A falta de novos em-
pregos, em agosto, e o desem-
prego de 9,1% tornaram-se pa-
ra os americanos uma ameaça
mais obcecante. ■ AFP

Série de cerimônias
marcará uma
década dos atentados

A área onde ficava o World Trade Center,
em Nova York, representa “uma vitória da vida”,
segundo seu arquiteto, Daniel Libeskind.
No local está sendo construída uma torre de
104 andares, a mais alta da América: 541 metros.
A primeira coluna de ferro foi instalada na base
da construção em 2006. Estão previstos outros
três edifícios. Domingo, no 10º aniversário
dos atentados, um memorial será inaugurado na
presença do presidente Barack Obama. Dois imensos
tanques de granito terão inscritos em sua volta os
nomes das 3 mil vítimas do 11 de Setembro e dos
primeiros atentados contra os prédios, de 1993.

UMA VITÓRIA DA VIDA

Departamento
de Estado pediu
que americanos
permaneçam
vigilantes em
relação ao
terrorismo

ESPECIAL 11/09 - 10 ANOS - A ECONOMIA EM RECONSTRUÇÃO

Presidente Barack Obama estará domingo nos três locais
marcados pela tragédia: Nova York, Washington e Pensilvânia

2008

29 de janeiro
um míssil americano mata o comandante
da Al-Qaeda no Afeganistão, Abu Laith al Libi, 
um dos principais assessores de Bin Laden, no 
noroeste do Paquistão

2009

20 de janeiro
O presidente Barack Obama chega ao poder. Pede que se intensifiquem 
os ataques aéreos, o que reduziu consideravelmente a Al-Qaeda

2010

1 de junho

1º de maio

A Al-Qaeda anuncia a morte
de seu líder no Afeganistão,
o egípcio Mustafah Abu al Yazid, 
considerado o número três
da rede de Osama bin Laden

2011

Obama anuncia que os Estados Unidos matou Bin Laden 
em uma operação de um comando em Abbottabad,
cidade situada 50 km ao norte de Islamabad. O corpo
do líder da Al-Qaeda foi lançado ao mar

5 de agosto
O líder dos talibãs 
paquistaneses 
Baitullah Mehsud 
morre ao ser atingido 
por um míssil 
americano no cinturão 
tribal do Waziristão
do Sul

Agosto
os Estados Unidos 
intensificam sua campanha 
de aviões não tripulados 
contra militantes da 
Al-Qaeda e os insurgentes 
paquistaneses nas zonas 
tribais do Afeganistão
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HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS
Memorial será inaugurado domingo, 11 de setembro de 2011

Fonte: The New York Times

O QUE HAVERÁ NOS 16 HECTARES DO "GROUND ZERO"

FREEDOW TOWER

Na mídia americana, as aborda-
gens sobre o 11 de setembro vão
desde documentários e entrevis-
tas com sobreviventes que esta-
vam nas torres a textos sobre os
impactos na economia ou até mes-
mo no jeito de torcer dos america-
nos nos mais variados esportes.

O The New York Times abor-
dou o tema em artigos e matérias
que estamparam páginas dos ca-
dernos de Política, Economia e
Cultura. Entre os números cita-
dos, está a perda de US$ 55 bi-
lhões e a dispensa de 160 mil pes-
soas pelas companhias de trans-
portes aéreos no período. Apesar
da redução de capacidade, entre-
tanto, o periódico afirma que o
sistema aéreo manteve boas con-
dições, alcançando no último
ano 720,4 milhões de passageiros
contra 719,1 milhões no ano
2000. O artigo é assinado pelo jor-
nalista americano Joe Sharkey,
que viajava no jato Legacy, da
Embraer, que provocou a queda
do Boeing do voo Gol 1907, em se-
tembro de 2006 na Amazônia,
causando a morte de 154 pessoas.

A influência causada pelos ata-
ques terroristas também foi assun-
to na área esportiva. A revista des-
te mês da ESPN publicou uma edi-

ção especial com textos como o
momento vivido pelo esporte à
época (como a volta de Micheal
Jordan às quadras) e uma suposta
mudança no modo de torcer dos
americanos em vários esportes
desde os ataques terroristas em
texto intitulado “A whole new ga-
me” (Um jogo totalmente novo).

Na noite da última quarta-fei-
ra, 7, em uma rápida zapeada pe-
los 44 canais da TV americana,
em cinco deles — CNN, Fox
News, Thirteen, CNBC e History
Channel — a data era abordada
em notícias sobre os trabalhos pa-
ra erguer o novo prédio que ocu-
pará o espaço das torres gêmeas e
documentários como o “Ameri-
can Greed: 9/11 Fraud”, sobre cri-
minosos que tentaram se aprovei-
tar do momento difícil pelo qual
passava o país trapaceando pes-
soas e até mesmo o governo. ■

Fábio Suzuki, de Nova York

Leia versão completa em
www.brasileconomico.com.br➔

Doug Kanter/AFP

Mídia destaca
custo econômico
dos ataques
Das perdas econômicas e
sociais aos novos hábitos e
costumes dos americanos — até
para torcer nos esportes — tudo
mudou em uma década

No The New York
Times destaque ficou
para os prejuízos
das companhias de
transporte aéreo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-9.
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