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Jacaré é resgatado em piscina no DF: 'Confundiu com lagoa', diz PM 
Caso ocorreu no Lago Sul, área nobre de Brasília. Proprietários do imóvel pediram ajuda ao 
Batalhão Ambiental após verem animal na água. 
 
A Polícia Militar Ambiental resgatou, neste domingo (2), um jacaré que invadiu a piscina de 
uma casa no Lago Sul – área nobre de Brasília. De acordo com a corporação, o animal entrou 
na água, mas não conseguir sair (veja no vídeo acima). 
 
Nas imagens divulgadas pelos militares, o animal aparece imóvel, no fundo da piscina. O caso 
ocorreu por volta das 18h40, na QI 5. 
 
De acordo com o major Souza Júnior, os moradores viram o jacaré na piscina antes que 
alguém entrasse na água. O endereço fica em uma região próxima ao Lago Paranoá. 
 
"Pelo fato da casa ficar próxima ao lago, ele devia estar andando e, provavelmente, confundiu 
com uma lagoa. Não conseguiu sair ou caiu lá dentro." 
 
Ainda de acordo com o PM, o jacaré aparenta ter entre um e dois anos de idade. Após a 
captura, os militares verificaram que o animal estava saudável. Ele foi solto em uma área de 
proteção ambiental, às margens do lago – de onde os militares acreditam que ele saiu. 
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Fonte: 
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/02/03/jacare-e-resgatado-dentro-de-piscina-no-df-confundiu-com-l
agoa-disse-pm.ghtml 
 
Escreva um texto contando como foi o dia desse jacaré da notícia que você acabou de 
ler. Faça sua história em 1ª pessoa, sendo o jacaré o personagem principal. 
 
Orientações: 
Faça no mínimo 3 parágrafos. 
Mínimo: 10 linhas 
Máximo: 30 linhas 
Use caneta azul ou preta. 
  
Será atribuída nota zero (0) para a redação que: 
Estiver escrita a lápis ou caneta com outra cor que não seja azul ou preta. 
Deixar a folha definitiva em branco ou não estiver na folha definitiva. 
Fugir ao tema ou ao gênero. 
Desrespeitar os direitos humanos. 
Copiar ou parafrasear trechos do texto de apoio. 
Possuir marcas de identificação. 
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Estiver com corretivo. 
Copiar ou parafrasear outros textos. 
 
 


