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A água é terapêutica!
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É chamado de hidroterapia todo tratamento que
utiliza a água como meio de cura. Este elemento é um
importante recurso terapêutico para a reabilitação
de animais debilitados, pois possui propriedades que
podem ser consideradas medicinais. O ganho de
ﬂutuabilidade, por exemplo, gera uma pressão no
corpo, favorecendo as circulações sanguínea e
linfática dos pacientes. Além disso, a climatização da
água em uso terapêutico, a cerca de 38°C, permite
um relaxamento da musculatura, diminuindo os
espasmos e contraturas oriundos de problemas
ortopédicos e neurológicos, que muitas vezes
causam dor. Aqui no Projeto Mucky, nós resgatamos e
acolhemos animais em diferentes condições, sendo
comuns os problemas relacionados à diﬁculdade de
locomoção. A Guigui é uma sagui-de-tufo-branco
que chegou na nossa Instituição em 2015, com uma
patologia muito comum entre alguns grupos de
primatas: a osteodistroﬁa. Essa doença é prejudicial à
integridade da estrutura óssea do animal e,
consequentemente, à mobilidade que ela exerce.
Com a ajuda do tratamento de hidroterapia, essa
saguizinha vem, dia após dia, ganhando mais forças
para se movimentar. Em uma gaiola pensada e
adaptada às suas necessidades, Guigui tem como
apoio pequenos galhos que a encorajam a fortalecer
seus membros para que, aos poucos, ela possa voltar
a saltar e brincar em um recinto maior. Todo cuidado
que nossa equipe de tratadores vem tendo com ela e
o esforço que ela demonstra nos mostra que, apesar
das diﬁculdades que surgem ao longo de nossos caminhos na vida, a força de vontade
somada à esperança podem transformar os dias de amanhã.

Em diferentes partes do mundo,
podemos encontrar ONGs, Associações e
Instituições atuando com projetos
ambientais e socioambientais que, na
maioria das vezes, necessitam de uma
mãozinha extra para somar às atividades
já realizadas e, em compensação,
proporcionar uma enriquecedora troca
de conhecimentos. Aqui no Projeto
Mucky, nós também incentivamos essa
vivência única do trabalho voluntário
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Transformações promovidas pelo Ecovoluntariado
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com o nosso programa de
Ecovoluntariado. As pessoas que se
propõem a viver essa experiência têm
a chance de ter contato com o dia-adia de nossa Instituição e de mergulhar
no universo do cuidado animal. Além
de ser uma oportunidade única para
nos transformarmos em seres
multiplicadores de saberes e valores
em relação ao respeito, amor e
preservação do meio ambiente, o
programa de Ecovoluntariado também é uma forma de contribuir para que o Projeto
Mucky continue cuidando e preservando a vida de muitos primatas que necessitam
dessa ajuda tão valiosa. Se ainda não participou, mas tem vontade de conhecer mais de
perto o nosso trabalho, acesse o site do Projeto Mucky e venha conhecer o mundo da
macacada. https://www.projetomucky.org.br/seja-um-ecovoluntario

‘‘Flagrantes da Vida Real’’
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A cura para o tédio é a curiosidade

Ghost é uma sagui-de-tufo-branco extremamente animada e curiosa. Todo movimento
em torno de seu recinto chama sua atenção e ela vai rapidamente bisbilhotar o que está
acontecendo. Pulando e se pendurando de galho em galho com muita agilidade, ela nos
mostra que ﬁcar parada não é a melhor opção para quem quer manter a saúde e
aproveitar a vida por inteiro e com alegria.

Os animais também socializam
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Atualmente, a macacada do Projeto Mucky está distribuída em
diferentes tipos de recintos ao longo do terreno da nossa
Instituição. Nós enxergamos cada primata como um indíviduo
que carrega uma personalidade e características únicas. Para
que a alocação dos animais nos viveiros ocorra da forma mais
harmoniosa possível, nossa equipe de tratadores observa o
temperamento e comportamento de cada animal e, a partir
disso, os direciona para um recinto que possibilite a boa
convivência com os primatas vizinhos. Essas observações prévias
e o conhecimento decorrente delas também objetivam que as
junções sejam bem sucedidas, porém nem sempre esse
desfecho é garantido. Às vezes, os animais aproximados num
recinto não gostam de interagir entre si e, assim, a busca por um
novo companheiro ou grupo, continua. Em outros casos, o
problema pode estar na “vizinhança”, que não aceita a presença de um novo indivíduo,
gerando um estresse que afeta o convívio com parceiros e diﬁculta até na própria
alimentação. Utilizamos como alternativa o uso de cercas vivas e divisórias para reduzir
a oportunidade de interações agressivas. Oferecemos um agradecimento especial ao
padrinho Marcelo Greco pela doação de placas de madeira, que foram utilizadas como
divisórias entre alguns recintos. Essa ajuda fez toda diferença para o bem-estar da
macacadinha!

Educar para transformar mundos!

Arte: Cadu Mussio
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De nada servirão os nossos esforços para preservar o meio
ambiente, se não inspirarmos as próximas gerações a dar
continuidade à essa luta. Por isso, investir em educação
ambiental nas primeiras fases da vida é essencial para o futuro
do planeta. As crianças são naturalmente curiosas e
questionadoras, e podem se tornar os adultos de amanhã que
se preocupam com qualidade de vida e buscam soluções para
minimizar, ou até mesmo reverter, o impacto da espécie
humana nos ecossistemas. O Cadu tem apenas cinco anos,
mas seu amor por animais, especialmente por macacos, fez com que
nossos caminhos se cruzassem. O entusiasmo de Cadu é a fagulha de
esperança que nos move a trabalhar cada vez mais em prol da defesa
e do cuidado com a natureza, e acreditar que dias melhores estão por
vir. Se você também compartilha desses valores, presenteie uma
criança com um dos nossos livros infantis disponíveis na lojinha virtual
do Projeto. É com o plantio de uma sementinha que colheremos frutos e
ﬂores preciosos no amanhã.
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Diário da Macacada

Eu me chamo Luar e sou uma fêmea de bugio-ruivo. Ainda ﬁlhote,
fui encontrada caída no quintal de uma casa em Sorocaba, onde
permaneci até que me trouxeram ao Projeto Mucky. Aqui, após
exames especíﬁcos, foi identiﬁcada uma fratura no quadril e no
fêmur. Além da boa alimentação recebida, a dedicada equipe
de tratadores também foi responsável pela minha rápida
recuperação. Assim que me senti melhor, ganhei a companhia
do bem-humorado bugio “Panda”. Juntos, moramos num lar
muito espaçoso e aconchegante.
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CANTINHO DAS NECESSIDADES

Sujou, limpou, sujou, limpou...Ufa!
Uma média de vinte e cinco pessoas circulam por aqui
diariamente para atender às necessidades dos diferentes setores
do Projeto Mucky. Como nossa Instituição ﬁca localizada em uma
chácara não pavimentada, a movimentação recorrente de
pessoas acaba sujando com muita rapidez as áreas internas. Para
minimizar esse inconveniente, estamos precisando de 10
capachos grossos de ﬁbra de coco (60x30cm) e 6 limpa-pés de
ferro (35x26cm).
Se você pode nos ajudar com a aquisição destes itens, entre em
contato através do e-mail atendimento@projetomucky.org.br ou
pelo telefone (11) 9 4012-2491. Seu apoio com certeza fará diferença
no tempo destinado à limpeza da nossa Instituição.
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