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BELÉM, SEGUNDA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2015

epois de uma sequência de 
ataques contra militares e ci-
vis, a facção radical Estado Is-

lâmico anunciou ontem ter tomado 
o controle de Ramadi, capital da 
maior província do Iraque, An-
bar, e que � ca a apenas 110 km 
de Bagdá. Segundo o jornal “� e 
New York Times”, a perda da cida-
de foi admitida pelo porta-voz do 
governo da província, Muhannad 
Haimour. Se con� rmada, trata-se 
de uma das maiores vitórias mili-
tares do EI neste ano.

O governo americano afirmou, 
porém, que ainda é cedo para dizer 
se a cidade foi tomada pelos terro-
ristas. “Os EUA vão continuar mo-
nitorando os relatos da dura luta em 

Ramadi. A situação continua fluida 
e sob disputa”, afirmou a porta-voz 
Maureen Schumann, do Departa-
mento de Defesa dos EUA. Durante 
sua ofensiva em Ramadi, o Estado 
Islâmico saqueou um quartel-ge-
neral do Exército - tomando conta 
de um grande depósito de armas 
-, explodiu carros-bomba contra 
policiais e executou apoiadores do 
governo iraquiano, segundo fontes 
ouvidas pelo “NYT”.

Nas contas do porta-voz Hai-
mour, nos últimos dois dias ao me-
nos 500 civis foram mortos pelos 
ataques do EI no entorno de Rama-
di, cuja população é de aproxima-
damente 700 mil pessoas. “Corpos 
de homens, mulheres, crianças e 
soldados estão esparramados no 
chão”, disse Sheikh Rafe al-Fahda-

wi, líder de uma tribo local que luta 
contra o EI. “Todas as forças de se-
gurança e líderes de tribos se retira-
ram ou foram mortos em batalha. É 
uma grande perda”, completou.

O primeiro-ministro iraquiano, 
Haider al Abadi, determinou que os 
soldados iraquianos mantenham 
suas posições, mas os relatos dão 
conta de que a maior parte deles fu-
giu. Sob a ordem de Abadi, milícias 
xiitas agora se preparam para ten-
tar resgatar o controle da cidade. Há 
receio de que a presença dos para-
militares reavive conflitos internos 
na região, de maioria sunita. A coa-
lizão liderada pelos EUA na região 
afirmou ter lançado sete ataques 
aéreos sobre a cidade entre anteon-
tem e ontem, mas não há informa-
ções sobre a eficácia da operação.
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ESTADO ISLÂMICO DIZ TER TOMADO CIDADE PERTO DE BAGDÁ

FACÇÃO RADICAL
AVANÇA NO IRAQUE

Número de mortos no 
Nepal passa de 8.500

O número de mortos no 
Nepal nos dois terremotos 
que atingiram o país ultra-
passou 8.500 pessoas, o que 
faz do desastre o mais fatal 
já registrado no país. Ontem, 
equipes de resgate ainda re-
alizavam buscas por dezenas 
de desaparecidos em vilare-
jos remotos. 

Um terremoto de magnitu-
de 7,8 atingiu o país no dia 25 
de abril e matou milhares de 
pessoas e demoliu milhares 
de casas, a maioria em áreas 
rurais, sem acesso a cuidados 
médicos de emergência.

Um segundo terremoto foi 

registrado na terça-feira, a 76 
quilômetros ao leste da capi-
tal Katmandu, no momento 
em que os nepaleses começa-
vam a se recuperar do devas-
tador sismo anterior. 

O total de mortes decor-
rentes dos dois terremotos 
chega a 8.583, disse ontem o 
governo.

O mais fatal terremoto que 
já fora registrado no país - em 
1934 - matou ao menos 8.519 
no Nepal, bem como milha-
res mais na vizinha Índia. O 
primeiro-ministro do Nepal, 
Sushil Koirala, disse a jorna-
listas no domingo que 58 es-
trangeiros morreram nos dois 
terremotos.
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