Ilma. Juiza Dra. Elena Liberatori
Tomei a liberdade de lhe escrever diretamente, pois acredito que seja a melhor maneira de
explicar as vantagens que existem do translado da Orangotango Sandra para o Santuário dos
Grandes Primatas do Paraná, pertencente ao Instituto Anami.
O Santuário do Paraná, afiliado ao PROJETO GAP, do qual sou Secretário Geral e que foi criado
pelo mundialmente renomado antropólogo e filósofo Peter Singer com a missão de defender os
Grandes Símios do mundo, possui as condições ideais para que Sandra possa desfrutar de uma
vida digna e acompanhada de outro Orangotango, que mora sozinho há mais de 3 anos no local.
O Instituto Anami tem 25 Chimpanzés e dezenas de outros macacos, aves e mamíferos
recuperados da exploração e do tráfico de animais.
O Santuário é atendido por duas veterinárias dioturnamente e conta com o apoio da Faculdade de
Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná, se necessário.
O Instituto é totalmente independente, não precisa de doações de ninguém, e a família Starostik,
que o fundou, alocou fundos necessários para sua operação durante décadas. Isso é muito
importante, já que a maioria dos Santuários da América do Norte e do mundo vivem de
contribuições do público e muitos passam por dificuldades; eles têm limitações.
O processo de envio de Sandra para os Estados Unidos, além de complicado - pela demora da
quarentena, pelas distâncias a serem percorridas e pelo idioma diferente (que Sandra não
entende, já que está acostumada ao espanhol) - implica um custo considerável para o seu país.
O Instituto Anami me autorizou a oferecer-lhes que toda a operação do translado seja realizada e
subsidiada por eles, além de enviar suas veterinárias para acompanhar todo o processo. Ele
também me autorizou a estender-lhe um convite para que Vossa Senhoria possa visitá-los no
Paraná e verificar, com seus próprios olhos, que o Santuário de Curitiba é a melhor opção para
Sandra.
Aproveito esta oportunidade em nome do GAP PROJECT INTERNATIONAL e de todos os seus
membros, para prestar-lhe o nosso mais sincero agradecimento; em apoio a sua atitude de ter
dado a Sandra o melhor destino, liberando-a da visitação pública de um zoológico.
Com o nosso maior respeito e consideração, ficamos no aguardo.
Atenciosamente,
Dr. Pedro A. Ynterian / Secretário Geral - Projeto GAP Internacional

