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Salve o Projeto Mucky!
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Há 35 anos, o Projeto Mucky vem trabalhando
incansavelmente no resgate, cuidado e recuperação de
primatas brasileiros vítimas do comércio de animais, maus
tratos, eletrocussões e atropelamentos. Hoje, temos cerca de
230 primatas que, diariamente, recebem refeições preparadas
de acordo com as necessidades nutricionais de cada espécie,
além de cuidados especiais, se necessário, tais como
suplementação alimentar, medicação, ﬁsioterapia e terapias
integrativas (hidroterapia, acupuntura, homeopatia, terapia
de ﬂorais, cromoterapia, musicoterapia e aromaterapia).
Devido a todo esse amparo e dedicação ao bem-estar dos
animais, os custos mensais do Projeto são
consideravelmente signiﬁcativos. Por conta da pandemia
da COVID-19, nossa Instituição vem enfrentando uma grave
crise ﬁnanceira resultante da queda de 40% nas doações.
Além disso, a arrecadação através da Nota Fiscal Paulista,
que vinha sendo crescente devido ao trabalho de captação
das notas, também despencou devido à diminuição das
atividades do comércio. Para cobrir as dívidas feitas desde o
início da pandemia, estamos realizando uma campanha de
arrecadação online pela plataforma VOAA, graças ao
suporte da página “Razões Para Acreditar” e o apoio
das ONGs Ampara Animal e Ampara Silvestre, do
Instituto Raquel Machado e do Fórum Nacional de
Proteção e Defesa Animal. O valor mínimo de doação
na plataforma é de R$ 25,00 e você pode contribuir
através do site https://voaa.me/salve-projeto-mucky.
Ajude-nos a continuar lutando para salvar a vida
desses animais que tanto necessitam. Acredite, sua
contribuição fará toda a diferença.

‘‘Flagrantes da Vida Real ’’
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As aparências enganam

Quem vê o tamanho dessa boca com todos esses dentes pode até se assustar, mas Buiú
está apenas dando uma bocejada pós-almoço. Este majestoso bugio-ruivo vive há
aproximadamente 10 anos aqui no Projeto Mucky, mas é gentil e extremamente
carinhoso, em especial com sua companheira Woolly.
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