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O tamanduá-bandeira é um animal incrível, mas que muita
gente não entende.



Tem gente que acha que ele tem dentes, mas na verdade
ele é banguela. Com uma língua de até um metro, que sai
do seu longo focinho, ele consegue alcançar formigas e
cupins.



Tem gente que acha que ele é agressivo, mas na verdade
ele usa suas garras para quebrar os duros cupinzeiros e só
vai brigar com outro animal quando não conseguir fugir.



Tem gente que não gosta dele, mas na verdade ter um
tamanduá por perto é sinal de muita sorte! Ele é um grande
ajudante do homem no controle de pragas, podendo
comer até 30 mil insetos por dia.



Tem gente que acha sua cauda desengonçada, mas é com
ela que ele se cobre para dormir. Grande como uma
bandeira, ela deixa apenas seu nariz de fora para sentir
cheiros.



Tem gente que se surpreende com a pegada do tamanduá.
Pois é! Ela é muito parecida com a pegada de uma pessoa,
mesmo que o resto do seu corpo seja tão diferente!



Tem gente que se surpreende por não saber quem é o
macho e quem é a fêmea. Pois é! Eles são bem parecidos
mesmo. Mas quando o filhote nasce, é só a mãe que
carrega ele nas costas, como se fosse uma mochila.



Mas o que pouca gente sabe é que ele gosta mesmo é de
ficar limpinho. Adora tomar um banho! Além de nadar muito
bem, consegue também escalar, mesmo sendo
grandalhão.



São todas essas coisas, que podem parecer estranhas, que
tornam o tamanduá-bandeira tão único e especial. Ele
realmente é o Incrível Tamanduá!
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