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COTIDIANO / SANTUÁRIO EM CHAPADA
23.06.2015 | 08h35 Tamanho do texto A- A+

ONG compra área em Chapada para abrigar elefantes
Espaço vai socorrer animais vindos de circos e de outros tipos de maus-tratos

"Alcançando essa
primeira meta,
poderemos receber
os primeiros 4 ou 6
elefantes em um
prazo de cerca de até
seis meses. E isso é
apenas o começo"

Montagem/MidiaNews Clique para ampliar 

A ONG divulgou uma nota confirmando a compra da terra para
abrigo de elefantes

THAIZA ASSUNÇÃO 
DA REDAÇÃO

Uma área de 1.100 hectares localizado no
município de Chapada dos Guimarães (65 km de
Cuiabá) será o novo habitat de dezenas de
elefantes cativos da América Latina. 

O espaço foi comprado pela Organização Não-
Governamental (ONG) ElephantVoices, dos Estados
Unidos. 

Conforme uma nota divulgada pela ONG, o
ambiente, chamado de “Santuário de Elefantes
Brasil”, vai socorrer animais vindos de circos e de
outros tipos de maus tratos. 

Não há estimativas de quando os elefantes serão transportados para o santuário. O valor da área também
não foi informado. 

Em seu site, a ONG pede ajuda para pagar a terra. A primeira parcela, assim como a construção de um
centro de tratamento para os elefantes no local, está estimada em R$ 1,4 milhão. 

A expectativa da ONG é de que, quando conseguir esse valor, os
primeiros elefantes já poderão ser trazidos para Chapada dos Guimarães. 

“Alcançando essa primeira meta, poderemos receber os primeiros 4 ou 6
elefantes em um prazo de cerca de até seis meses. E isso é apenas o
começo. Assim que a fase 1 esteja completa, daremos início à fase 2, 3 e
4, até que todos os 1100 hectares estejam disponíveis para dezenas de
elefantes os explorarem”, afirmou a organização, em nota. 

A área 

Há um ano, dois ativistas norte-americanos mudaram-se para o Brasil
para procurar pela terra ideal para os animais. 

O requisito era ter abundância de água doce, pastagens e árvores. 

De início, o grupo estava procurando terras no Norte de Mato Grosso. Mas acabaram encontrando o local
ideal em Chapada dos Guimarães.

De acordo com o a ONG, o terreno do santuário é formado, essencialmente, por dois vales, se abrindo a
leste e oeste, com uma pequena montanha no centro. 

A parte norte tem terreno levemente ondulado, acabando em uma encosta de cerca de um metro e meio de
altura, formando uma perfeita barreira natural. 

Os vales principais têm diversos pequenos recantos e sulcos, que se espalham em todas as direções. Um
riacho percorre um dos vales e um rio, o outro. 

A propriedade foi, por muito tempo, usada para criação de gado, e tem campos de grama cultivada, muitos
dos quais com espécies originárias da África, junto com campinas de grama nativa.

Há um mix de árvores típicas do cerrado, árvores grandes e palmeiras, típicas de matas ci l iares, ao longo
dos córregos e dos vales verdejantes onde as nascentes têm origem.
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GARDEL TADEU FERREIRA DE LIMA  03.08.15 00h47
conforme informações dadas pela localidade parece-me ser uma fazenda chamada SERRA AZUL, tem uma serie de montanhas
cercando o fundo e chama serra azul. ali seria um bom lugar. não sei se ainda tem essa fazenda. os proprietários moram em
outro estado.

JOAQUIM DIAS  25.06.15 14h18
Essa historia de criar animais silvestre que não é da região eu conheço bem, os proprietários da Fazenda Camargo Correa em
Nortelandia, MT, também criaram JAVALI hoje os animais se proliferaram e escaparam do cativeiro e vivem atacando as pessoas
e as plantações dos pequenos sit iantes e fazendeiros. O pior que os órgãos fiscalizadores IBAMA, SEMA-MT e MINISTÉRIO
PÚBLICCO assistem e aplaudem..... Agora criar peixe é PROIBIDO passivo de multa e prisão..... Esse é o no BRASIL VARONIL.

Especialista  24.06.15 09h14
De repente aparecem vários especialistas em vida selvagem e principalmente de Elefantes, trazendo informações úteis e
crít icas fundamentadas pela opção da ong que, levianamente comprou um área de terra para colocar seus animais. Pessoal com
cultura.

maria stela  24.06.15 08h59
Achei isso super interessante. Se vao trazer os elefantes é porque, provavelmente, estudaram todos os pros e contras. Se
essa proposta for concretizada, com certeza, a baixada cuiabana será referencia nesse seguimento, no turismo. Nem acredito
nisso! Se alguem quiser copiar a Fundação Sierra no RS, por exemplo, que cuida dos cachorros abandonados, com tanta
dedicação e cuidados, tambem seria muito bem vindo por aqui (eu ajudaria na compra de uma area de terra). Podemos citar
tambem nossos cavalos, que são tao maltratados. Israel, recentemente, foi o primeiro Pais do mundo que aboliu o uso de
cavalos com carroças. Quem diria, Israel! Exemplo para o mundo. Devemos pensar mais nos direitos dos animais viverem sem
maus tratos. Se essa ONG pensa nisso, devemos apoiar completamente. Cabe ao Poder Publico conferir toda a legalidade
dessa autorização.

maria betania b de oliveira  23.06.15 22h32
coitado dos elefantes vão morrer intoxicados com tanto lixo que jogam nos rios e locais turíst icos da chapada.quando vou la
fico triste com tanta falta de consciêcia.as pessoas deveriam se preocupar com o futuro sem água, sem comida porque senão
temos água somos todos miseráveis. no zoológico de SP é um local belíssimo tem especies de varias bacias hidrográficas e
fazem adaptações de ambiente para colocar animais de vários canto do mundo e não tem nenhum problema. o aquário tem ate
tubarão, peixe boi, e outros. se não fosse possível usar uma área de terra em qualquer lugar do mundo para criar animais ou
plantar arvore o cert ificado ISO 14001 de gestão ambiental deveria ser rasgado. porque uma industria pode comprar uma área
em qualquer lugar do mundo e sequestrar gás carbônico do ambiente. não sou de ONG sou estudante e estudo sobre o
assunto. se for para preservar especies seja do que for esta valendo porque no MT com tanta biodiversidade rica esta se
perdendo e nem o poder publico consegue ter projeto de preservação de nada. as reservas ambientais são deposito de lixo.
os rios a água parece mais um caldo de tanto esgoto jogado dentro. em todos os lugares que fui e mt seja no Pantanal a
chapada a pousadas não tem consciência ambiental e precisam vir gente de fora para ver se alguém vai deixar faze-lo. outro
dia veio uma amiga de outro estado passear aqui, levei no pantanal, na chapada e o que vimos lixo jogado por todos os lugares.
é decepcionante a falta de respeito. seja na rua, nos parkes, nas áres ambientais. se resgatarmos um animal sivestre não
temos aonde levar. e ainda acham ruim de alguém fazer isso.
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