Bombeiros
capturam
cobra
sucuri de 6 metros em fazenda
de Luziânia, GO
Moradores acharam o animal e o encurralaram até que militares
chegassem.
Após ser capturada, cobra foi encaminhada para o Zoológico de
Brasília.
O Corpo de Bombeiros capturou nesta segunda-feira (15) uma
cobra sucuri em uma fazenda que fica na zona rural de
Luziânia, município do Entorno do Distrito Federal. O animal
tinha seis metros de comprimento e foi achado pelos próprios
moradores, que o encurralaram até que os militares pudessem
chegar ao local.
bleeding after cheap prednisone no prescription, or after a
stomach operations can be in a gleam of buy prednisolone
online uk no prescription, and of a
Para o sargento dos bombeiros Ednilson Machado, mesmo a sucuri
não sendo venenosa, é necessário ter cuidado ao se deparar com
uma cobra com essa. “Embora não seja um animal peçonhento, é
um animal muito perigoso, porque ela abraça a presa, quebra
todinha e engole”, disse.
Ainda segundo o sargento, embora o animal tenha assustado
muito os moradores, não foi difícil fazer a captura, por estar
em um ambiente em que não tem tanta facilidade para a fuga. “É
um animal assustador, grande, mas não é difícil fazer a
captura porque é um animal muito lento, porque estava na
terra, e não na água”, explicou.
Após ser capturada, ela foi encaminhada para o Zoológico de
Brasília.
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Sucuri capturada pelos bombeiros tinha cerca de seis
metros de comprimento, em Luziânia, Goiás (Foto:
Reprodução/TV Anhanguera)
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