Casal paga R$ 39 mil em gato
raro, mas recebe um filhote
de tigre no lugar
Um gato Savannah é listada como um animal de estimação, mas um
tigre não. Nove pessoas foram presas

– (Foto:Reprodução)

O gato Savannah tem a pelagem parecida com a de um tigre, mas
a estrutura física dos animais é completamente diferente
(Reprodução)
Um casal francês comprou pela internet um gato da raça
Savannah por 6 mil euros (cerca de 39 mil reais) e recebeu um
filhote de tigre. Os dois são da cidade portuária de Le Havre,
na Normandia.
No entanto, eles perceberam, após alguns dias, que em vez de
ser uma Savannah – um cruzamento entre um serval selvagem e um
gato doméstico – era, na verdade, um tigre-de-sumatra. Depois
de verem que foram enganados, eles contataram a polícia.
Apesar das diferenças óbvias, eles afirmaram que não
perceberam que tinha um filhote de tigre em casa. De acordo
com o casal, após o pagamento, o vendedor apareceu com um
tigre de três meses, nativo da Indonésia, em setembro de 2018.
Um gato Savannah é listada como um animal de estimação, mas o
tigre não é. O animal selvagem é protegido pelo tratado da
Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies
Ameaçadas. Um tigre não pode nem mesmo ser transportado sem
uma série de documentos.
Hoje, o tigre já é um adulto – ele foi apreendido há dois
anos. Mas o caso só ficou público nesta semana, quando os
promotores divulgaram um relatório.
Nove suspeitos foram presos, incluindo o casal que foi vítima,

por tráfico de uma espécie protegida. Os outros enfrentam
acusações de envolvimento no crime organizado.
O tigre parecia estar com boa saúde e foi confiado ao
Escritório Francês de Biodiversidade e depois recebeu uma nova
casa, na natureza, cuja localização não tenha foi revelada.
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