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Traficantes de droga: nova ameaça às onças do Pantanal
Categories : Rastro de Onça

Na manhã de 29 de março, Sally foi encontrada boiando no rio Cuiabá. Sem vida e inchado, seu
corpo ia boiando lentamente em direção à Bolívia, quando peões de uma fazenda local puxaramno para a praia. Na sua nuca brilhava o vermelho de dois ferimentos à bala. Na fazenda tiraram
fotos, chamaram a polícia local e esperaram as autoridades para recuperar o corpo.
A autópsia revelou que ela provavelmente foi morta no dia anterior, por um tiro de cima - e de bem
perto - de um revólver calibre 38. No primeiro semestre de 2014, no Pantanal, Sally foi uma das
três onças baleadas e mortas. O Pantanal é a maior área úmida tropical do mundo. Este isolado
delta na parte centro-oeste do Brasil abriga a maior população de onças-pintadas do mundo:
estima-se que até 11 animais por quilômetro quadrado.
A notícia logo se espalhou pelas fazendas, hotéis e pousadas que pontilham nessa região e pelas
organizações conservacionistas no exterior, muitas das quais especializadas na proteção a onçapintada. Em uma hora a onça foi identificada através de fotos tiradas em 2013 que mostravam
marcas singulares no lado esquerdo do corpo. A autora das imagens foi uma turista chamada
Sally, e, por isso, seu nome foi dado à onça. Em menos de uma semana surgiu uma fazenda local
oferecendo uma recompensa de US $1.000 por qualquer informação relacionada à morte do
animal. Á medida que a perplexidade e a desconfiança aumentavam, conservacionistas no exterior
se ofereceram para colaborar. No final, a recompensa atingiu mais de US $ 2.000. Se condenado,
o responsável por esse tipo de crime pode pegar até cinco anos de prisão - sem fiança - e uma
multa de US $ 5.000.
Novos suspeitos
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