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POR ADEMIR PASCALE CARDOSO11 desetembro 
UM BOEING 757 PESANDO 80 TONELADAS 
CAI NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2001 NO 
PENTÁGONO às 9h e 38 minutos, no mesmo dia do 
atentado as Torres Gêmeas do World Trade Center  
(vôo 77 da Américan Airlines).

Ataque ao
Pentágono

Lopo após o impacto, fotos mostram janelas 
intactas do Pentágono e rolos de metal não 
danificados. Testemunhas dizem que não viram 
o avião cair, alguns disseram ter ouvido um 
zuuummmm...como um míssil, outros disseram 
ter visto algo como um “Jatinho Prateado” ou um 
avião bem menor que um Boeing 757 logo após a 
explosão no Pentágono. Uma testemunha “Christine 
Peterson” disse - Onde foi parar o avião?.

Outra testemunha disse ter sentido cheiro de 
estopim, logo após o atentado.

O dono de um posto de gasolina (José 
Velásquez) bem próximo ao Pentágono, disse que 
as câmeras de segurança de seu estabelecimento, 
possivelmente gravou a hora do possível impacto 
do Boeing no Pentágono, mas não chegou a assistir 
as filmagens “Eu nunca cheguei a ver a cara do 
filme” disse o dono do posto, pois poucos minutos 
depois do atentado, agentes do FBI foram até o 
posto e retiraram a fita da filmagem (a fita  
nunca foi revelada).  

O Hotel Sheraton National, filmou a hora da 
explosão com uma câmera situada no topo do 
telhado, os funcionários do hotel assistiram a fita 
estupefatos e horrorizados, logo após a mesma foi 
confiscada por membros do FBI.

As Testemunhas



O Pentágono é composto de 5 anéis 
concêntricos. Estes são divididos em cinco 
Complexos: A, B, C , D e E . O anel E desmoronou 
depois de 20 minutos do possível impacto do 
Boeing 757. 

O anel C mostra um estranho buraco em sua 
parede revestida com concreto e aço reforçado. 
Agora a pergunta, poderia um Boeing 757 ter feito 
um pequeno buraco na parede de concreto e aço 
reforçado no complexo C do Pentágono?.

Foto do buraco na parede do complexo C no Pentágono

Imagens tiradas por 
Câmera do Pentágono.
Afi nal, onde está o Boeing 
757 nas fotos?

Pequenas peças apareceram depois da explosão, 
mas peças de que afi nal? O que aconteceu com as 
80 toneladas do avião?

Veja o incrível vídeo com diversas imagens 
interessantes e relatos de pessoas que viram a hora 
da explosão no Pentágono no endereço: 
www.pentagonstrike.co.uk. O Vídeo ainda 
mostra acidentes com Boeings e o grande estrago 
que os mesmos fazem após o impacto. Você ainda 
poderá escolher a tradução da fi lmagem em 9 
línguas diferentes, incluindo a Língua Portuguesa.

www.pentagonstrike.co.uk
www.freedomfi les.org/war/pentagon.htm

CRÉDITO DAS FOTOS E PESQUISA 
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A Conspiração

As Provas

Nos dias que se seguiram, Osama Bin Laden e sua Al-Qaeda foram ofi cialmente acusados pelos 
atentados. Por conseqüência, o governo norte-americano decidiu atacar e derrubar os governos do 
Afeganistão e do Iraque, em uma campanha conhecida como “Guerra ao Terrorismo”.  Uma Terrível Farsa”, 
que relata uma série de fatos que apontariam que os atentados foram orquestrados por membros do 
próprio governo americano. Por isso o grande interesse do FBI em esconder todo material. Onde estão todas 
estas fi tas de vídeo?        


