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Após atropelar jaguatirica, motorista socorre animal e leva para clínica
26-Set-2015

Animal foi atingido no momento em que atravessava a BR-153.
Caminhoneiro pegou o animal e levou para ser tratado, em Gurupi.
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Jaguatirica se recupera em uma clínica em Gurupi (Foto: Jairo Piovesan/Divulgação)
Após atropelar uma jaguatirica na BR-153, um caminhoneiro, de nome não informado, pegou o animal que estava
desmaiado na rodovia e levou para uma clínica em Gurupi. O acidente aconteceu na última quinta-feira (24), a 20 km do
município ao sul do Tocantins. No momento do atropelamento, o animal atravessava a rodovia e o motorista não
conseguiu se desviar dele. O mamífero se recupera bem e deve ser solto neste sábado (26).{nomultithumb}
O diretor do Instituto de Natureza do Tocantins (Naturatins), Antonio Carlos Pakalolo, disse que depois que percebeu o
atropelamento, o motorista parou o caminhão para verificar se o animal havia morrido. "Ele viu que a jaguatirica estava
respirando, a pegou no colo, colocou na carroceria do caminhão e a levou para a clínica".
Segundo Pakalolo, a clínica é de um veterinário do Naturatins que atende diariamente animais feridos, alguns vítimas
de atropelamento. A jaguatirica foi atendida imediatamente. De acordo com o diretor, o animal é um macho e tem cerca
de 2 anos. Ele teve um trauma leve no crânio, escoriações na pata, na cabeça e em outros pontos do corpo. "Ele recebeu
medicamentos, foi sedado e se recupera muito bem".
O mamífero permanece em observação e deve ser solto neste sábado (26). "A jaguatirica já comeu, bebeu e
provavelmente vamos soltá-la no início da noite deste sábado (26), já que tem hábitos noturnos".
Pakalolo diz que o que chamou a atenção foi a atitude do caminhoneiro, já que diariamente vários animais são
atropelados, mas não são socorridos. "Achei interessante o carinho que ele teve com o animal. Mesmo a jaguatirica
sendo considerada perigosa, ele não teve medo, levou-a para a clínica. Se tivesse deixado, ela poderia ter morrido
atropelada por outro carro, já que estava desmaiada no meio da rodovia".
O nome do motorista não foi revelado. Ele deixou o animal na clínica e foi embora, segundo o diretor. O que se sabe é
que ele é de Gurupi e trabalha com transporte de botijão de gás. "Não sabemos quem é o bom samaritano, mas o
agradecemos pela atitude. Ele deu assistência como se fosse para um ser humano", finalizou.

Jaguatirica teve um trauma leve na cabeça (Foto: Jairo Piovesan/Divulgação)
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/09/apos-atropelar-jaguatirica-motorista-socorre-animal-e-leva-paraclinica.html
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