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Chimpanzé macho � Nome Cientí�co: Homo (Pan)troglodytes
Idade: 5 anos
Filho de Peter e Tata, nasceu no Santuário de Sorocaba e seu nome foi escolhido em 
homenagem ao fundador do Santuário Anami do Paraná, Sr. Milan Starostik, 
falecido em 2016.

JANEIROJANEIRO

 1 - CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL 
25 - ANIVERSÁRIO DE SÃO PAULO 

www.interlabdist.com.br / www.inlabcon�anca.com.br

20212021

MilanMilanMilan74
�Os grandes primatas não podem falar, não podem contar suas histórias, 

nem seus sofrimentos, não podem fazer lobby no congresso,
 nem direcionar seu futuro; mas nós podemos.�

Dr. Pedro A. Ynterian � Secretário Geral do Projeto GAP Internacional
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Chimpanzé macho � Nome Cientí�co: Homo (Pan)troglodytes
Idade: 20 anos
Foi o quarto bebê a chegar no início do Santuário. Gosta de brincar, é muito 
sorridente e amável.
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Chimpanzé macho � Nome Cientí�co: Homo (Pan)troglodytes
Idade: 31 anos
Viveu até sua adolescência na casa de uma família no Estado de São Paulo. Do 
último andar de sua passarela, observa tudo a sua volta e gosta de chamar atenção.
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Chimpanzé macho � Nome Cientí�co: Homo (Pan)troglodytes
Idade: 29 anos   
Nasceu em um zoológico na Holanda e chegou ainda adolescente ao Santuário. Tem 
olhar meigo, é tímido e muito amoroso.
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Chimpanzé macho � Nome Cientí�co: Homo (Pan)troglodytes
Idade: 28 anos
Resgatado do zoológico de Niterói, fechado pelo Ibama após anos de luta na 
Justiça. Coloca ordem na bagunça dos quatro �lhos adotivos, Sara, Suzi, César e 
So�a.
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Chimpanzé fêmea � Nome Cientí�co: Homo (Pan)troglodytes
Idade: 37 anos
Resgatada de um zoológico em Sergipe. Gosta de �car no cesto de brinquedo, é 
teimosa e vaidosa.
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Chimpanzé fêmea � Nome Cientí�co: Homo (Pan)troglodytes
Idade: 21 anos 
Foi o terceiro bebê a chegar ao Santuário em seu início. Teve quatro �lhos e todos 
moram no Santuário. Ciumenta e calculista, sempre está analisando tudo a sua 
volta.      
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Chimpanzé macho � Nome Cientí�co: Homo (Pan)troglodytes
Idade: 24 anos
Nasceu no extinto Circo Garcia junto com seu irmão Carioca, que também mora no 
Santuário. Seu recinto é reforçado porque gosta de abrir buracos na parede. É 
agitado, adora água de coco - e usa o coco para brincar de bola.
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Chimpanzé fêmea � Nome Cientí�co: Homo (Pan)troglodytes
Idade: 23 anos
Primeira chimpanzé libertada por um Habeas Corpus, em um processo histórico do 
zoológico de Mendoza, Argentina. Companheira de Marcelino, andam sempre 
juntos. Cheira todas as frutas antes de comer.
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Chimpanzé fêmea � Nome Cientí�co: Homo (Pan)troglodytes                                                                                                                                           
Idade: 25 anos
Resgatada de um circo, gosta de usar roupas e de ser fotografada. 
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Chimpanzé macho - Nome Cientí�co: Homo (Pan)troglodytes
Idade: 22 anos
Foi o segundo bebê a chegar ao Santuário em seu início. Sua mãe, Margareth, e seu 
pai, Gilberto, moram no Santuário, porém, ele nunca os conheceu. É amável, muito 
delicado, educado e brincalhão.
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Chimpanzé fêmea � Nome Cientí�co: Homo (Pan)troglodytes
Idade: 30 anos
Resgatada de um zoológico em Piracicaba, é a companheira atual do chimpanzé 
Caco, que se recuperou do seu estado depressivo. Gosta de ganhar água em 
garra�nhas.

www.interlabdist.com.br / www.inlabcon�anca.com.br

20212021

74
�Os grandes primatas não podem falar, não podem contar suas histórias, 

nem seus sofrimentos, não podem fazer lobby no congresso,
 nem direcionar seu futuro; mas nós podemos.�

Dr. Pedro A. Ynterian � Secretário Geral do Projeto GAP Internacional

A Interlab apoia o Projeto GAP � www.projetogap.org.br

JullyJullyJully

DEZEMBRODEZEMBRO



O Great Ape Project (Projeto dos Grandes Primatas), ou GAP, é um movimento 
internacional criado em 1994 cujo objetivo maior é lutar pela garantia dos direitos 
básicos à vida, liberdade e não-tortura dos grandes primatas não humanos � 
Chimpanzés, Gorilas, Orangotangos e Bonobos - os parentes mais próximos do 
homem no mundo animal. Atualmente o GAP está presente em 13 países � Brasil, 
Chile, Uruguai,  Argentina, México, Costa Rica, Espanha, Alemanha, Reino Unido, 
França, Portugal Costa do Mar�m e Japão, nos quais representantes trabalham 
sobretudo na divulgação do propósito da causa dos Direitos dos Grandes Primatas e 
em ações de mobilização.

O Projeto GAP Brasil começou suas atividades em 2000 e atualmente conta com 
quatro santuários a�liados, que abrigam chimpanzés resgatados de maus-tratos e 
condições inadequadas de vida em circos, espetáculos e zoológicos. Entre os 
santuários a�liados está o Santuário de Grandes Primatas de Sorocaba, em São Paulo, 
que também acolhe outros animais, como pequenos primatas, leões e ursos oriundos 
de circo.

�Os grandes primatas não podem falar, não podem contar suas histórias, 
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Interlab Distribuidora de Produtos Cientí�cos Ltda.
Praça Isaac Oliver, 342 - Vila Campestre
CEP 04330-130 - São Paulo - SP - Brasil

Vendas: +55 (11) 5564-9571
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facebook.com/gapproject
twitter.com/projetogap
youtube.com/projetogap

Ao adquirir os produtos da
Interlab, você contribui com as

atividades de divulgação e
conscientização sobre os direitos

dos grandes primatas
desenvolvidas pelo Projeto GAP
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