Ibama recupera filhotes de
espécie brasileira rara de
jiboia
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Animal pertencia ao Zoológico de Niterói (RJ) foi avaliado em
mais de R$ 3 milhões
Chegaram ao Brasil, no dia 12 de junho, sete filhotes de uma
jiboia branca da espécie leucística (Boa constrictor
constrictor) e, apesar de não possuírem a pigmentação branca
do pai, apresentam uma coloração diferenciada e carregam,
geneticamente, o gene leucístico. O animal foi contrabandeado
para os Estados Unidos em 2009 pelo americano Jeremy Stone,
especialista em répteis, que anda pelo mundo reunindo espécies
exóticas para comercializar os filhotes.
Dois analistas ambientais da Diretoria de Proteção Ambiental
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), Roberto Cabral e Nadja Süffert,
viajaram no último dia 8, para buscar os animais.
Stone
retirou a serpente do Brasil ilegalmente, pela fronteira com a
Guiana, passando pela cidade de Bonfim, em Roraima. Por ser
único no mundo, o animal foi avaliado em mais de R$ 3 milhões
(US$ 1 milhão) e seus filhotes foram vendidos aos pares a

preços de variavam de R$ 78,5 mil (US$ 25 mil) a R$ 188,4 mil
(US$60 mil) para criadores dos Estados Unidos, Canadá, Itália,
Japão e Chile.
A serpente, apelidada de “Capitão Nascimento” pelos fiscais do
Ibama, numa alusão ao filme “Tropa de Elite”, foi encontrada
nas matas do Rio de Janeiro (RJ) e levada para o Jardim
Zoológico de Niterói (Zoonit), no Rio, de onde foi retirada
por sua diretora à época, Giselda Candiotto, que escondeu a
cobra e disse que havia morrido. Mas, na verdade, vendeu a
jiboia a Jeremy Stone por R$ 500 mil, conforme mostraram os
dois anos de investigações conduzidas pelo fiscal do Ibama
Carlos Magno Abreu.
O sucesso das investigações contou, também, com o trabalho da
Polícia Federal e do coordenador-geral do Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, da
Secretaria Nacional de Justiça, Salino Antonio Giacomet
Junior, responsáveis pelas tratativas com o governo americano
para o retorno das serpentes.
Espécie rara
Trata-se de uma cobra extremamente rara, única no mundo,
portadora de uma mutação genética chamada leucismo, que deixa
a pele toda branca e os olhos negros, sendo a primeira jiboia
conhecida no planeta a registrar esse padrão. Os filhotes da
serpente brasileira foram apreendidos e aguardaram a
repatriação para o Brasil no zoológico de Salt Lake City,
capital do Estado de Utah.
Por ação do Ministério Público Federal de Roraima e da Polícia
Federal, com base na Convenção sobre o Comércio Internacional
das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de
Extinção (Cites, sigla em inglês) e na Lei Lacey Act
americana, que pune crimes ambientais, Stone foi condenado a
um ano de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira
eletrônica, e a devolver a jiboia branca e seus filhotes. Mas

o traficante disse ao FBI (polícia federal americana) que a
“princess diamond”, como ele a chamava, havia morrido e que
fora enterrada no quintal.
Ocorre que este fato não foi investigado pelos policiais
americanos, o que os fiscais do Ibama consideraram um absurdo.
Agora, o governo brasileiro quer que a carcaça do animal, se é
que ele morreu mesmo, seja devolvida ao Brasil.
“É um absurdo dizer que o animal morreu, isso não tem
cabimento”, disse Carlos Magno Abreu. Ele se diz preocupado
com a possibilidade de Jeremy Stone retomar a comercialização
de serpentes para fora dos Estados Unidos a partir de agosto,
quando acaba a proibição da justiça americana nesse sentido. O
fiscal do Ibama insiste: “O governo brasileiro vai pedir que a
licença do Stone seja caçada, via Cites, além da repatriação
dos outros dez filhotes vendidos a criadores de outros
países”, acrescentou.
No Brasil, o americano chegou a ser preso pela Polícia Federal
por desacato e falsidade ideológica, já que estava acompanhado
de uma mulher com uma falsa barriga de grávida. “Ele veio ao
Brasil várias vezes e testou várias rotas de saída para sair
com a serpente”, conta o analista do Ibama Roberto Cabral.
Stone chegou a negar que estivesse com o animal, mas postou
fotos e vídeos na internet, o que facilitou o trabalho de
investigação.
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