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Norte-americanos prestaram homenagens às mais de 3 mil vítimas dos ataques
AFP PHOTO / Nicholas KAMM

>>Shanksville,Estados Unidos

O

s Estados Unidos
homenagearam, ontem, as vítimas dos
ataques terroristas
do dia 11 de setembro de 2001,
há 17 anos. Uma das cerimônias ocorreu com a presença
do presidente Donald Trump,
no estado da Pensilvânia, no
memorial de Shanksville,
onde o voo United Airlines
93, um dos quatro aviões sequestrados e desviados naquela data, colidiu com o solo
após os passageiros se atracarem com os terroristas. A
aeronave teria a Casa Branca
como destino final.
Trump prestou homenagem aos “heróis” que “mudaram o curso da história”
naquela manhã de terçafeira. Sob céu cinzento, os
nomes dos 40 passageiros e
tripulantes foram lidos, um

a um, com voz embargada.
“Atacaram o inimigo. Lutaram até o fim”, declarou o
presidente sobre os passageiros do voo United Airlines 93, que informados por
telefone sobre os ataques
às torres gêmeas, no World
Trade C e nte r, e m No va
York, tentaram recuperar
o controle da aeronave.
“Este memorial é uma
mensagem para o mundo:
os Estados Unidos não vão
ceder nunca, jamais, à tirania”, disse Trump, ressaltando sua determinação
“de fazer todo o possível
para garantir a segurança
dos Estados Unidos”.
Vítimas sem identificação

Até hoje, mais de 1.100 vítimas que morreram nas Torres Gêmeas de Nova York ainda não foram identificadas.
Os cerca de 22 mil frag-

Empresa vê adversárias se distanciarem
e tem foto do novo aparelho vazada
>>São Francisco, Estados Unidos

Memorial de Shanksville homenageia as vítimas do voo United 93

mentos humanos encontrados no local desde o
atentado já foram testados, alguns deles entre 10
e 15 vezes. No entanto, até
o momento, 1.642 das 2.753
pessoas mortas nos ataques de Nova York foram
formalmente identificadas.

Mas 1.111 ainda resistem à
identificação.
O trabalho é feito em um
laboratório de Manhattan, a
dois quilômetros do ‘Marco
Zero’, onde uma equipe de
médicos legistas segue a tarefa, com a ajuda dos mais recentes avanços tecnológicos.

Hoje, na Califórnia, a Apple
lança sua nova linha de
smartphones, o iPhone 9.
Na terceira posição em participação de mercado no
mundo, atrás da Samsung
e da chinesa Huawei, a empresa criada pelo falecido
Steve Jobs ainda enfrenta
a saturação do mercado
mundial e o vazamento de
uma imagem que seria seu
novo lançamento, publicado pelo site russo ‘Hi-Tech@Mail’.
No segundo trimestre
desse ano, a Huawei vendeu, pela primeira vez,
mais smartphones do que
a Apple, subindo para o
segundo lugar no pódio
mundial.

A primeira colocada, Samsung, vendeu 71,5 milhões de
telefones entre abril e junho,
com participação de mercado
de 20,9%, seguida pela Huawei, com 54,2 milhões de unidades vendidas e uma participação de 15,8%. Seguida pela
Apple, que compõe 12,1% do
mercado, de acordo com os
cálculos da International Data
Corporation (IDC).
Mercado global saturado

O mercado global ainda se
reduziu 1,8% no segundo trimestre, em relação ao mesmo
período do ano passado, com
342 milhões de aparelhos vendidos, segundo a IDC.
No entanto, para a IDC, a
chegada da internet móvel ultrarrápida 5G pode reaquecer
o setor a partir de 2019.
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17 anos do 11 de Setembro

Em baixa no mercado,
Apple lança iPhone 9

Sangue de cobra é iguaria

Serpentes
à moda
vietnamita
>>Yên Bái, Vietnã

No país onde os pratos à
base de cães, gatos e répteis
fazem parte da cultura local,
a cobra frita acompanhada
de capim-limão e pimenta
é uma das especialidades
culinárias.
Também preparada como
salsicha ou marinada, a especiaria é degustada com o
sangue da serpente como
acompanhamento, misturado com álcool e arroz. Segundo os vietnamitas, o costume
é atribuído às propriedades
medicinais do plasma desses
répteis.
“A carne de cobra é deliciosa e nutritiva”, assegura
Nguyen Van Duc, cliente de
um restaurante especializado em Yên Bái.
Entretanto, para Iona
Dungler, representante da
ONG Four Paws, a prática
é “feita por razões injustificáveis”. “Todo processo de
transformar esses animais
em pratos ou bebidas é muito doloroso para eles”, alega
Iona Dungler.

