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Em nosso último informativo, comunicamos a sábia decisão de recuar

antes de “cair no abismo”. Agora, apoiados no provérbio acima,

caminhamos olhando para 2022. Nesse novo tempo, daremos

continuidade às ações que, por questões burocráticas, ainda não

puderam ser realizadas. Confiamos que a transferência dos primatas

para a Associação Animal Care (RJ), em breve, será possível. É

exatamente o aprendizado que temos com a macacadinha que nos

permite continuar acreditando, por isso, fazemos aqui uma breve

retrospectiva de alguns episódios marcantes de 2021: em abril,

Hortelã e Avelã, duas bugios-ruivas fêmeas saudáveis, foram transfe-

ridas do Projeto Mucky para o Instituto Raquel Machado para participar de um projeto de

reintegração; em maio Tupi e Guarani, ainda bebês, chegaram ao Projeto após terem sido

encontrados agarrados ao corpo de um sagui adulto morto em Caucaia (SP). Aqui, receberam uma

nova família, “movimentando” a vida de Kenobi e Jade, seus pais

adotivos; em setembro, chegou ao Projeto o sagui “Draco”, híbrido

adulto, osteodistrófico que, no processo final de sua recuperação,

adotou o filhote órfão Jabuticaba. Embarcando em uma inesperada

aventura, os dois acolheram Pepila, a sagui anciã cega que se doa

por inteiro para amar e cuidar do seu novo parceiro e do filhote;

recentemente, duas fêmeas de bugio-ruivo, Ciça e Pirata, que

antes viviam sozinhas, aprendem a interagir e compartilhar um

recinto com companheirismo e harmonia. Com o olhar atento a

esses exemplos de superação, desejamos em 2022 vibrar junto com

os padrinhos, madrinhas, parceiros e apoiadores, afinal, vocês

fazem parte da nossa história!

“Não importa quantos passos você deu para trás, o
importante é quantos passos agora você vai dar
para frente. ” -  P r o v é r b i o  C h i n ê s .

“Jamais se desespere em meio às sombrias afl ições de sua vida, pois das
nuvens mais negras cai água l ímpida e fecunda. ”
-  P r o v é r b i o  C h i n ê s .
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UMA LUZ NA ESCURIDÃO
O Projeto Mucky está localizado na região rural de Itu. O terreno
irregular e a eventual presença de animais peçonhentos
requerem que tenhamos atenção redobrada ao caminhar
durante a noite. Por aqui, seja dia ou noite, várias vezes acorre
“queda de energia”. São muitos prestadores de serviços
residentes, além de estagiários e ecovoluntários que precisam se
locomover com segurança. Por isso, pedimos apoio para a
aquisição de 17 lanternas Recarregáveis Bivolt com 12 Leds
Western. 
Os trabalhos por aqui são pesados e, por mais cuidado que se
tenha, os uniformes se desgastam pelo uso contínuo.
Necessitamos de apoio para a aquisição de 50 conjuntos de
uniformes (calças e camisetas). O custo unitário das calças em
sarja é de R$ 52,00 e cada camiseta tem o valor de R$ 28,00. Se
você puder 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 melhora a segurança do
nosso trabalho!
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