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“Global Sanctuary for Elephants” é o primeiro 
Santuário, na América do Sul, a ser reconhecido 
pela Federação Mundial de Santuários de animais 

31 de julho de 2020, Chapada dos Guimarães, MT, Brasil - A 

Federação Mundial de Santuários de Animais (GFAS), a única 

reconhecida mundialmente, que detém padrões para a identificação de 

santuários legítimos de animais,  premiou, reconhecendo, como tal, o 

“Global Sanctuary for Elephants” (GSE), e seu projeto pioneiro, 

Santuário de Elefantes Brasil, localizado na Chapada dos Guimarães, 

Brasil, em 22 de julho de 2020. 

A certificação significa que o “Global Sanctuary for Elephants” 

cumpre os rigorosos critérios e as avaliações de especialistas referentes 

aos padrões de cuidados animais, assim como cumpre os padrões relativos à sustentabilidade da 

organização, princípios éticos, finanças, recursos humanos, educação e divulgação, e outros aspectos 

operacionais. 

Esta certificação também oferece um instrumento claro e fidedigno, ao público, doadores e outorgantes, de 

forma a reconhecerem o “Global Sanctuary for Elephants” como uma organização excepcional. 

“Estamos emocionados em anunciar a certificação do “Global Sanctuary for Elephants”, disse Krsitin 

Leopert, diretora do programa GFAS nas Américas. 

O “Global Sanctuary for Elephants” e seu projeto piloto, Santuário de Elefantes Brasil, estão ajudando a 

transformar o paradigma de cuidados para os elefantes  em cativeiro na America do Sul. 

O Santuário de Elefantes Brasil proporciona um lar permanente, onde os elefantes são respeitados e 

cuidados como indivíduos, em amplos  espaços que permitem a livre circulação, recebem cuidados 

veterinários especializados e oportunidades de desfrutarem da companhia de outros elefantes. Um novo e 

vitorioso padrão de boas vindas na América do Sul”. 

“É com grande honra que recebemos esta certificação do GFAS” disse Scott Blais, diretor executivo do 

GSE. “Estamos orgulhosos por termos sido incluídos entre notáveis santuários, que se esforçam para elevar 

a integridade e, definitivamente, a qualidade de vida para os animais sob nossos cuidados. “Global 

Sanctuary for Elephants” acredita que proporcionar um santuário para os animais, vai muito além de 

proporcionar, simplesmente, uma vida melhor. Para fazermos justiça, inteiramente, para tudo que é 

abrangido por um “santuário” é necessário, e é nossa responsabilidade, ir além dos limites estabelecidos. 

Junto dos nossos apoiadores, voluntários, GFAS e nossa família de Santuários homologados, podemos 

construir um futuro para os animais que supera tudo o que pensávamos possível”. 

Kristin Leppert 
Program Director-the Americas 
Global Federation of Animal Sanctuaries 
kristin@sanctuaryfederation.org 
202-812-8717 

Scott Blais 
Executive Director 
Global Sanctuary for Elephants 
scott@globalelephants.org  

615-435-9523 
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Global Federation of Animal Sanctuaries (GFAS) is a 501(c)(3) nonprofit (EIN: 26-1676217) founded 
in 2007 to continuously improve the quality of care for animals in need of sanctuary.  

Sobre a “Global Federation os Animal Sanctuaries” 

“Global Federation of Animal Sanctuaries” (GFAS) é uma organização sem fins lucrativos – 501 (c) (3) – 

com o único propósito de fortalecer e apoiar o trabalho dos Santuários de Animais, os resgates e os centros 

de reabilitação, em todo o mundo. Seu objetivo é auxiliar e trabalhar com os Santuários garatindo que sejam 

apoiados, respeitados, reconhecidos e premiados por atenderem critérios importantes no fornecimento de 

cuidados aos animais residentes. 

GFAS foi fundada em 2007 por líderes de proteção animal de diferentes organizações, em resposta à 

exploração de animais, virtualmente sem controle e frequentemente clandestina, para entretenimento 

humano e lucro financeiro. 

O conselho de diretores do GFAS guia o trabalho da organização de forma colaborativa. Enquanto o 

Conselho inclui aqueles no topo da liderança do “The Humane Society of the United States”, “International 

Fund for Animal Welfare” e “American Anti-Vivisection Society”, todos os membros do conselho servem 

como indivíduos dedicados aos Santuários de Animais. 

Par maiores informações sobre GFAS visite o site: www.sanctuaryfederation.org 

Sobre “Global Sanctuary for Elephants” 

Elefantes são considerados uma das espécies mais inteligentes e emocionais e suas vidas no cativeiro 

reprimem a expressão de sua verdadeira natureza, sua verdadeira essência. 

O “Global Sanctuary for Elephants” existe para fornecer uma solução de cura para elefantes em cativeiro em 

todo o mundo, permitindo que se reconectem com o verdadeiro significado do “ser um elefante”. 

Nosso projeto piloto, o Santuário der Elefantes Brasil, é o único santuário de elefantes na América Latina. 

Nossas décadas de expertise facilitam os ajustes nos cuidados de cada elefante atendendo suas necessidades 

emocionais e físicas, permitindo a cura, não somente de seu corpo mas, de seu espírito, também. 

O espaço amplo, natural e seguro do Santuário permite que os elefantes pensem, movam-se e comuniquem-

se, novamente, tudo com o apoio incomparável de outros membros da manada. 

Suas jornadas emocionais não são as únicas a seguir, mas servem para educar sobre a profundidade dos 

traumas causados pela vida estéril do cativeiro, a resiliência de cada um e o desejo de tornarem-se inteiros 

novamente.  

Nosso objetivo é devolver aos elefantes suas vidas. 

Para maiores informações sobre o GSE acesse o site:www.globalelephants.org, 

http://www.sanctuaryfederation.org/
http://www.globalelephants.org/



