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Enterrado menino 
que caiu em poço
Rayan caiu acidentalmente na terça-feira passada em um 
poço seco de 32 metros de profundidade, no Marrocos

AFP

Após a oração do meio-dia, o corpo de Rayan seguiu para o cemitério

D
epois da comoção 
gerada no Marro-
cos e no mundo pela 
morte trágica do pe-

queno Rayan, preso em um 
poço, o menino foi enterrado 
ontem. A cerimônia ocorreu 
durante a oração muçulma-
na do meio-dia em um cemi-
tério a alguns quilômetros 
de Ighran, cidade onde ocor-
reu o acidente, observaram 
jornalistas da AFP. Um imã 
(sacerdote muçulmano) pro-
nunciou uma breve oração 
para a família e os convida-
dos, antes do enterro.

Na noite de sábado, de-
pois de cinco dias, o corpo do 
menino foi retirado e levado 
ao hospital militar de Rabat, 
provavelmente para realizar 
uma necropsia. “O silêncio é 
terrível na cidade esta manhã. 
Todo o mundo rezava para 
que saísse com vida, todo o 
mundo chorou”, contou à AFP 
no domingo um morador que 
é próximo da família.

No domingo, o portal da 
televisão pública SNRT in-
formou que “a queda do me-
nino lembrou o mundo de 
seus valores de humanida-

de”. O papa Francisco enviou 
uma mensagem destacando 
que o povo do Marrocos se 
uniu para salvar Rayan.

“Eles tentaram, infeliz-
mente, não sobreviveu, mas 
que exemplo deram”, disse o 
papa na oração do Angelus 
celebrada no Vaticano.

No domingo começaram 
os trabalhos de preencher o 
poço e o túnel de emergência 

cavado para tentar salvar o 
menino. “É uma catástrofe, 
esperamos que sua alma des-
canse em paz. Desejamos aos 
seus pais e toda sua família 
paciência e consolo”, disse 
um habitante de Rabat.

Vários veículos de impren-
sa denunciaram a proliferação 
de poços clandestinos para ir-
rigar os cultivos, incluindo as 
plantações de cannabis.
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