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Finalizada a Campanha “Salve o Projeto Mucky”!
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O mundo está passando por
momentos muito conturbados, e
aqui no Projeto não é diferente. A
meta de arrecadação estipulada
na campanha (R$ 400 mil), tão
necessária para sanar todas as
diﬁculdades, não foi atingida.
Ainda assim, GRATIDÃO é a
palavra que melhor deﬁne o
sentimento do momento. Mesmo
em meio à pandemia, graças ao
apoio e carinho dos admiradores
do nosso trabalho, que contribuíram e nos ajudaram na divulgação da campanha
“Salve O Projeto Mucky”, conseguimos arrecadar o valor total de R$ 96.455,00, sendo que
o líquido a ser recebido será de R$83.915,85. A data prevista para o recebimento dessa
quantia é 06 de agosto, coincidentemente, no mesmo dia em que será comemorado o
aniversário de 36 anos da Instituição! Apesar da drástica diminuição mensal das
arrecadações, continuamos trabalhando com aﬁnco e, em breve, buscaremos novas
estratégias para que possamos continuar assegurando o bem-estar da macacada.
Durante esses 42 dias de campanha, vocês estiveram ao nosso lado, torcendo e
vibrando a cada doação. Agradecemos imensamente por toda a rede de amparo
formada pelos amantes da natureza. Atitudes como essas nos incentivam a seguir com
a nossa missão em prol dos animais.
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Inverno com boas ações

O inverno chegou para valer aqui em Itu! Estamos em uma área rural cercada de muito
verde, onde a temperatura, mesmo durante o dia, geralmente é mais baixa do que nas
cidades. Mesmo tendo pelos, os primatas também sentem frio e, por isso, em cativeiro
temos que cuidar para que tenham abrigos quentinhos, especialmente nessa época do
ano. Todos os saguis acolhidos pelo Projeto possuem casinhas de madeira que são
forradas com cobertores para deixá-las bem aconchegantes. Agradecemos ao
padrinho Marcelo Greco pela doação de casinhas feitas sob medida. Esse carinho
aquece os saguis e também os nossos corações!

‘‘Flagrantes da Vida Real’’

Fotos: Amanda Prates

Comer, come..eeeer, comer come...eeeer...

A hora da alimentação é a mais esperada pela macacada. Shoyo, mesmo sendo um
saguizinho paraplégico, chega rapidamente ao prato assim que a comida é servida.
Uma dieta equilibrada com todos os nutrientes é pensada especialmente para cada
espécie, assim como para cada primata doente ou com deﬁciência. Shoyo, que tem
muito apetite, está sempre atento esperando para saborear a próxima refeição.

Uma boa causa
Madalena Parisi Duarte, madrinha desde 2007, foi
Organizadora do recém-lançado livro: “O Animal na Casa
Espírita” (Editora do Conhecimento). Esta é uma obra
sintonizada com os novos tempos, em que a grande verdade
evolutiva sobre os animais começa a emergir na
consciência humana. Parte do valor das vendas dessa obra
será revertida ao Projeto Mucky. À madrinha Madalena,
nossa mais sincera gratidão. Ficamos emocionados com
esse carinho. Para comprar o livro, você pode acessar o site
www.lojadoconhecimento.com.br. Ao adquirir essa obra,
você ajudará os mais de 230 macacos que tanto precisam
dos nossos cuidados.

Tchau sujeira!
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A correria dos colaboradores é
contínua no dia-a-dia do Projeto
Mucky. Circulando por todas as
áreas da Instituição, quer sejam
da equipe de manutenção, apoio,
cozinhas, tratadores ou
administração, todos desejam
garantir que a Instituição
funcione com uma limpeza
impecável. Esse entra e sai de
tantos calçados acaba
carregando bastante sujeira
para as áreas internas.
Felizmente, esse inconveniente foi
resolvido graças ao apoio da
madrinha Márcia Torres, que
providenciou capachos bem grossos de ﬁbra de coco, que retém grande parte da terra
e poeira, garantindo a manutenção da limpeza realizada.

Com uma propriedade de 20 mil m², coberta por
bastante vegetação, temos serviço de sobra
quando o assunto é limpeza e cuidado com o
terreno. A grama cresce bem rápido, o que
diﬁculta a locomoção e as atividades da nossa
equipe, aumentando também o risco do
aparecimento de animais perigosos, como as
cobras. Para manter toda a área organizada, é
fundamental ter ferramentas apropriadas para
que os colaboradores do setor de manutenção
possam realizar os serviços de maneira precisa e
eﬁcaz. Agradecemos à madrinha Maria Cristina
Ricardi pela doação de uma roçadeira elétrica,
que está sendo essencial para preservar a
chácara e manter o espaço em condições
adequadas para o trabalho. Agora, tudo está
mais bonito e seguro!
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Grama alta? Aqui não!

AGRADECIMENTOS
Em especial à Casa Aliança, pelos pães; Adriana Roldan, pelo Ensure; Armênia Ramos,
Márcia Cordeiro, Glaucia Elena Lavorato, Carmen Del Corona, Soraya de Freitas Ferreira e
Tereza M. M. Lambert, pelo envio de cupons ﬁscais; Loja Ponto Natural, pelos produtos
naturais; Riva Frutas, Supermercado São Roque (Salto), Sr. Klaus (Sítio Caritu) e Super
Varejão da Economia JP, pelos itens de hortifrúti; Padaria Delícias da Vovó, pelos diversos
alimentos; e Granja Kumano pelos ovos.

CANTINHO DAS NECESSIDADES
PRESERVANDO A HISTÓRIA
Ao longo dos 36 anos de existência do Projeto Mucky, muitos
documentos e diversos tipos de materiais foram guardados.
Infelizmente, com o passar do tempo, devido à falta de
acondicionamento adequado, parte de nossa história foi perdida.
Para que possamos manter tudo isso organizado com praticidade
e limpeza, pedimos apoio para aquisição de 35 CAIXAS
ORGANIZADORAS, com tampa e lacre lateral, com tamanho
aproximado de 40 x 45 x 40 cm.
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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