
CENTER FOR GREAT APES, FLORIDA-USA SANTUÁRIO ANAMI, PARANÁ-BRASIL

Distância: 12 horas de avião de carga.            2 horas de avião de carga

Quarentena: Zoológico do estado do Kansas, 
12 horas de avião para Dallas e 640 km por 
terra.

           No próprio Santuário

Experiência: Pequeno santuário com 45 
Chimpanzés e Orangotangos.

          Santuário com 25 Chimpanzés, 1 
Orangotango e centenas de outros animais.

Recintos com árvores: Não, caixas sob a 
forma de cúpulas metálicas, sem árvores.

          Recinto com árvores construído para 
Orangotangos.

Companhia:  Vários orangotangos com os 
quais uma integração será tentada.

           Uma Orangotango, Katai, do zoológico 
de Brasília, que precisa de uma companhia.

Tempo para chegar ao Santuário: Estimativa 
de 3 meses para quarentena em um zoológico.

           De imediato

Idioma dos tratadores: inglês.            Português e espanhol

Custo: Estimado  de 132.765 dólares, que 
pode aumentar. 

           Nenhum

Transporte: Aéreo, juntamente com 
veterinários e tratadores até a quarentena de 
US $ 44.700.

            Nenhum

Quarentena: Custo estimado 14.965 dólares.             Nenhum   

Viagem ao Santuário: Caso Quarentena 
aprovada, custo de transporte, mais de 1000 
km, não determinado. Sem quarentena não 
aprovada, retorne a Bs. Aires, custo não 
definido. Caso as autoridades norte-americanas
de agricultura decidam pelo sacrifício, custo 
indefinido.

            Nenhum

Hospedagem: O Santuário da América do 
Norte cobra US $ 23.000 por ano por cada 
primata que aceita.

            Não há cobrança

Tempo de hospedagem: Pagamento 
antecipado por 3 anos, US $ 70.500, depende 
de doações voluntárias de Argentinos e Norte-
americanos.                                           

             Não há nenhum custo por vida

Solidez Financiera: O santuário Norte-
americano depende de doações da população e
do trabalho voluntário das pessoas.

             Totalmente capitalizado, não há 
trabalho voluntário, todos os funcionários são 
pagos, nenhuma contribuição voluntária é 
solicitada.

Tratamento médico: Depende do trabalho 
voluntário e doações.

            Possui clínica própria, com 2 
veterinários em período integral.

Clima: O Santuário da América do Norte está 
localizado no estado da Flórida, geralmente em 
alta temperatura e com o risco frequente de 
furacões. Recentemente, ele se livrou de um 
furacão que teria danificado suas instalações.

             Clima temperado, sem grandes 
flutuações de temperatura e umidade estável.


