.'. TRIBUNA ANIMAL - A voz dos animais .'.

Ibama vai responsabilizar Latino por foto de macaco "fumando"
26-Abr-2016

Órgão disse, nesta terça-feira, que a autorização de posse de animal silvestre não permite esse tipo de tratamento Foto:
Reprodução / Instagram / Instagram{nomultithumb} Contrariando o ditado, a tempestade chegou a Latino depois da
bonança. Na última semana, o cantor publicou uma foto em seu perfil no Instagram em que seu macaco, Twelves,
aparecia "fumando" narguilé. Nesta terça-feira, o Ibama informou que quer responsabilizar o cantor. As informações são do
portal Ego.
"A autorização de posse de animal silvestre não permite esse tipo de tratamento, portanto o cantor Latino responderá
pelo fato. Há uma lista em discussão no Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), com participação de
representantes da sociedade civil, que estabelecerá os critérios para a determinação de espécies silvestres a serem
criadas e/ou comercializadas como animais de estimação", diz o órgão.
Ao portal, Latino se defende da acusação e rebate a decisão do Ibama.
&mdash; Eu quero ver o Ibama ter peito para tirar o macaco de mim. É ruim de me tirar. Eles querem é aparecer com
isso. Não tem nada disso. Eu estava fumando o narguilé, ele parou para sentir o cheiro e a menina tirou a foto. Quando
ela fez a foto eu pedi para postar, porque era um momento engraçado, uma foto ostentação. Só que as pessoas gostam de
se aproveitar das situações. Tanta coisa para o Ibama procurar saber, tanta coisa errada no planeta, tanta injustiça
&mdash; reclama o cantor.
&mdash; Aquilo dali não passa de uma fotomontagem, eu montei. Na hora que ele colocou a boquinha no negócio a
menina tirou a foto. Como todo bicho, ele tem curiosidade. O Twelves não está fumando, foi só cheirar. Então quer dizer
que se ele usar uma roupa de presidiário está induzindo ao crime? Eles estão preocupados com uma fotomontagem
de um bichinho, que assim como uma criança, tem curiosidade. É o tipo de coisas que não deveriam dar atenção porque não
procede. O macaco não sabe nem fumar. É muito bizarro esse questionamento &mdash; afirma.
http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2016/04/ibama-vai-responsabilizar-latino-por-foto-de-macacofumando-5786905.html
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