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A pureza de um Lótus!
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Pode ser difícil acreditar, mas as duas fotos aqui
apresentadas referem-se ao mesmo sagui. Lótus é um
sagui híbrido que chegou ao Projeto Mucky debilitado e
com um severo quadro de osteodistroﬁa. Após ser
encontrado numa mangueira no quintal da casa de
uma família em Osasco/SP, Lótus foi mantido como pet
durante seis meses, porém, a falta de conhecimento
das pessoas que o encontraram teve seu preço e foi
Lótus quem pagou. A osteodistroﬁa é causada por má
nutrição associada a outros fatores, como a falta de sol
direto, causando deﬁciência na absorção de nutrientes
pelo organismo, tornando a estrutura óssea do animal
muito debilitada e causando inúmeras sequelas, entre elas, fraturas “em galho verde”
(espontâneas). Em um período de apenas seis meses, Lótus chegou ao ponto de não
conseguir andar, seus membros anteriores e posteriores estavam atroﬁados e seu rosto
pálido e sem brilho. Quando chegou à Instituição, Lótus rapidamente recebeu os
suplementos vitamínicos necessários, bem como uma cuidadosa dieta alimentar e
banhos diários de sol. Em seu recinto, foram colocados “desaﬁos” para estimular o
fortalecimento de seus músculos enfraquecidos. Infelizmente a osteodistroﬁa deixa
sequelas, por isso Lótus nunca será do mesmo tamanho de um sagui saudável. Seus
membros atroﬁados e menos ágeis não foram empecilhos para que ele tivesse
recuperado sua força e vitalidade como demonstrado nesta segunda imagem.
Para os Egípcios o principal
signiﬁcado da ﬂor de Lótus é o
nascimento e o renascimento e
para os Hindus o signiﬁcado da
ﬂor de Lótus é a beleza interior.
Para nós, “Lótus” é a resposta de
um investimento imensaurável, O
AMOR!

reconhecem o quão importante é o que fazemos. Se
você tem o desejo de fazer parte deste time de
benfeitores, poderá apadrinhar um primatinha ou
ainda, estabelecer, através de sua empresa, uma
pa rc eria c ri ativa e únic a. A ces se nos s o sit e
https://www.projetomucky.org.br/faca-parte e
conheça as diferentes formas de participação. Com
seu apoio podemos seguir adiante com nossa missão,
mudando o olhar e o semblante daqueles que, em
silêncio, gritam por socorro!

trabalho incessante com a
ﬁnalidade de devolver a paz ao
semblante destes seres tão
especiais. Para dar continuidade
a essas ações por tantos anos, a
Instituição tem contado com o
apoio de pessoas que se
identiﬁcam com nossa missão e
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Há mais de 35 anos, o Projeto Mucky tem a missão de
socorrer e oferecer uma vida digna a primatas
brasileiros que perderam seu hábitat em meio à
natureza, foram arrancados covardemente de seus
pais para serem vendidos ou sofreram maus tratos.
Eles chegam à Instituição feridos, traumatizados,
acuados e com um medo no olhar que é impossível de
ser ignorado, assim, nossa equipe começa um
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Olhos que pedem socorro

‘‘Flagrantes da Vida Real ’’

Foto: Thaisa Lorena

Foto: Thaisa Lorena

Fotos: Thaisa Lorena

A melhor hora do dia!

Bugios são animais predominantemente folívoros, ou seja, se alimentam basicamente
de folhas. Pedrita sempre espera ansiosa pelo momento em que um de nossos
tratadores vai lhe oferecer um ramalhete com folhas bem fresquinhas. Pela
concentração em seus gestos e seu olhar, comendo tudo o que foi ofertado, é
perceptível que ela aprovou mais esse lanchinho do dia!

Encha o saco da macacada
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Nossa campanha “Encha o saco da macacada”
está rendendo frutos! Com a participação do
Espaço Mandacaru, Porto Seguro Centro
Empresarial e Roma Jensen, o estoque está
deixando de ﬁcar desabastecido, aliviando
temporariamente, os gastos com produtos
alimentícios e de limpeza. Nossa eterna gratidão
a vocês que nos apoiam nessa jornada. Essa ação solidária é mais uma forma simples
de participação no Projeto Mucky. Querendo envolver sua organização como “Empresa
Solidária”, levamos até seu estabelecimento uma quantidade pré-determinada de
“Saquinhos Surpresa”, que contém a história de um dos primatas, uma lista com itens de
materiais de limpeza ou produtos da cesta básica, um saco de ráﬁa e um lacre para
fechar tudo. Pronto! É só entrar em contato com o Projeto Mucky para que a Campanha
seja viabilizada! Gostaria de participar? Fale conosco através do e-mail
atendimento@projetomucky.org.br ou através do telefone (11) 9 4012-2491 e nos ajude a
encher mais ainda o “saco” dessa macacada!

Fugindo do tédio
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Você sabia que os primatas ﬁcam entediados? Sim,
eles podem até entrar em estado de depressão
devido à falta de estímulos. Por isso o Projeto Mucky
trabalha ﬁrmemente na função de criar e fornecer
enriquecimentos ambientais que possam
proporcionar estímulos visuais, sonoros, olfativos e
de muita interação física. Os materiais utilizados são
pensados de forma que não tragam risco para a macacada e
que possam proporcionar as melhores interações de maneira
segura e eﬁcaz. Alimentos muitas vezes são ofertados com
pequenos “desaﬁos” para que possam instigar a interação e seus
comportamentos naturais de forrageamento (procura por
alimento). Também são utilizadas essências naturais e sementes
para estimular seus sentidos. Galhos e folhas são colocados em
seus recintos para que possam estar sempre em contato com
uma pequena fração de seu habitat natural. Nossa equipe de tratadores está sempre
atenta ao bem-estar da macacadinha. Através da observação e da interação deles
com os enriquecimentos fornecidos, temos a certeza de que nossa missão está sendo
cumprida com sucesso!
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Diário da macacada

Eu sou um macho de bugio-ruivo chamado Barney.
Ainda ﬁlhote, fui encontrado com diversos ferimentos
pelo corpo e cheguei à Instituição muito fragilizado. Meus
pelos eram ralos, minha pele tinha descamações e meus
olhos lacrimejavam muito. Aqui no Projeto, fui recebido
com muito carinho e acolhimento pelos tratadores.
Nesse novo lar, vivo forte e saudável com minha
companheira Pedrita e minha ﬁlha Ingá.
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CANTINHO DAS NECESSIDADES

Trabalho pesado é o que não falta no Projeto Mucky.
Muitos recintos precisam de constantes reformas ou
reparos para que seja proporcionado à macacada um
local seguro para se viver. Atualmente precisamos, com
muita urgência, fazer a restauração de um dos nossos
recintos de enfermaria, mas para isso pedimos apoio
para aquisição dos materiais abaixo:
- 26 m² de tela ondulada, ﬁo 14, malha 1" = R$ 1.200,00
- 06 barras de ferro cantoneira 1 ¼' x 1/8' = R$ 700,00
Se você pode nos ajudar viabilizando a compra destes
itens, por favor, entre em contato através do e-mail
atendimento@projetomucky.org.br ou pelo telefone
(11) 9 4012-2491. Seu apoio fará diferença para nossa
Instituição e para a macacada.
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