WWW.ADINOEL.COM
Adinoél Sebastião /// Inglês – Tradução Livre 020/2011
Texto

Tradução livre

Al-Qaeda leader Osama Bin Laden dead - Barack Obam

Líder da Al-Qaeda Osama Bin Laden morto –
Barack Obama

Al-Qaeda leader Osama Bin Laden has been killed by O líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, foi morto
US forces in Pakistan, President Barack Obama has
pelas forças dos Estados Unidos no Paquistão, disse
said.
o Presidente Barack Obama.
Mr Obama said after "a firefight", US forces took
possession of the body.

O Senhor Obama disse que após “tiroteio”, as forças
americanas tomaram posse do corpo.

Bin Laden is believed to be the mastermind of the
attacks on New York and Washington on 11
September 2001 and a number of others.

Bin Laden é considerado o responsável pelos ataques
sobre Nova Iorque e Washington em 11 de setembro
de 2011 e inúmeros outros.

He was top of the US' "most wanted" list.

Ele estava no topo dos mais procurados dos Estados
Unidos.

Mr Obama said it was "the most significant
achievement to date in our nation's effort to defeat
al-Qaeda".

O Senhor Obama disse que era o mais significante
feito histórico datado nos esforços da nação para
derrotar a al-Qaeda.

The US has put its embassies around the world on
alert, warning Americans of the possibility of alQaeda reprisal attacks for Bin Laden's killing.

Os Estados Unidos colocaram suas embaixadas em
todo o mundo em alerta, advertindo aos americanos
sobre a possibilidade ataques em represália da alQaeda pela morte de Bin Laden.

Crowds gathered outside the White House in
Washington DC, chanting "USA, USA" after the
news emerged.

Multidões reuniram-se do lado de fora da Casa
Branca em Washington DC, cantando “USA, USA”
após as notícias emergirem.

A US official quoted by Associated Press news
agency said Bin Laden's body had been buried at sea,
although this has not been confirmed.

Um comunicado oficial dos Estados Unidos para a
agência de notícias Associeted Press disse que o
corpo de Bin Laden foi enterrado no mar, embora
isto não tenha sido confirmando.
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