
 

 

A pandemia interrompeu várias ações que estavam sendo realizadas em
prol do trabalho que realizamos. Participações minguaram, campanhas
de captação coletiva tiveram resultados frustrantes e o panorama que
se desenhou diante de nossos olhos nos obrigou a recuar, afinal,
estamos exaustos! Ao longo deste ano, investimos muitos meses de
trabalho em busca de soluções e, não por acaso, o Universo nos indicou
uma “luz no fim do túnel”: uma parceria com a Associação Animal Care
(https://associacaoanimalcare.com.br) que, amorosamente, aceitou
receber parte dos primatas que se encontram sob nossos cuidados para
que, assim, possamos reduzir custos e equilibrar nossa “balança
financeira”, negativa há tanto tempo!  Trata-se de uma ação corajosa
que envolve muitas pessoas e aumenta exponencialmente as demandas
de trabalho interno, exigindo um planejamento perfeito para assegurar a
transferência dos recintos e da macacadinha com total conforto e
segurança. Ao reduzir o nosso plantel, seguiremos focados em equalizar
receitas e despesas, a fim de restabelecer a saúde financeira da
Instituição e diminuir a sobrecarga de nossa exausta equipe de equipe.
Neste momento, muitas pessoas e recursos estão sendo mobilizados,
por isso, pedimos que vocês, padrinhos, parceiros, amigos e voluntários,
nos apoiem nesta ação tão delicada e, ao mesmo tempo, tão grandiosa.
A confiança em nossa decisão e a união são essenciais para o êxito desta
ação! Com a participação de todos chegamos até aqui e assim vamos
continuar, com a mesma transparência, honestidade e retidão que
sempre tivemos. A sua mão, sempre estendida para o Projeto Mucky, nos
acolhe, nos fortalece e nos dá a certeza de que não caminhamos sós.
Gratidão por isso!
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“ Na beira de um precipício só há uma maneira
de seguir adiante: dar um passo atrás...” 

(Gilbert Keith Chesterton)
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Conforto, limpeza e carinho…
Aqui, a preocupação com o bem-estar da macacada e de nossos colaboradores
é constante. A equipe da limpeza faz o melhor, todos os dias, para que todos
sintam-se confortáveis e consigam trabalhar em harmonia. Diariamente, os
uniformes dos prestadores serviços, estagiários e ecovoluntários do Projeto
Mucky são lavados aqui mesmo, na instituição, e entregues a eles, limpinhos e
cheirosos. Assim também se faz com os cobertorezinhos que são alento para a
macacada que vivem no Projeto. Janelas são lavadas, os ambientes são varridos
e o pó retirado. Mas... infelizmente, neste mês, o nosso aspirador de pó e a lava
roupas quebraram. Para que possamos continuar garantindo o melhor para
todos que fazem parte do Projeto Mucky, pedimos o seu apoio para a aquisição
de uma Lavadora de Roupas Consul, de 13kg, 220V e um Aspirador de pó
Kärcher, NT 20/1, 20L, cinza, 220V.

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 com certeza fará diferença no bem-estar de todos os que 
 trabalham e vivem no Projeto Mucky.

COLABORE: ITAÚ - (Ag. 0796 | C.C. 60400-7) | BRADESCO - (Ag.
0627-0 | C.C. 57633-6) PIX : CNPJ 01.943.493/0001-66

@projetomucky /projetomucky

 

CANTINHO DAS NECESSIDADES
 

 À Adriana Roldan, pelo Ensure; ao Bar da Rose Marmitex, pelos pacotes de arroz branco e
feijão carioca; à Daphne Pearson, da Light Food Way, pelos variados alimentos veganos; à
Dra. Carla Realti, pelos diversos itens, como Mucilon, Neston, Nutrem, Farinha Láctea e
Leite em Pó; à Naturalis Produtos Naturais, pelo pacote de tâmaras; à Padaria Delícias da
Vovó, pelos diversos alimentos; ao doador ou doadora anônima, pelos pacotes de Pipoca
Premium Yoki; e à Armênia Ramos, Marcia Cordeiro, Glaucia Elena Lavorato, Carmen Del
Corona, Soraya de Freitas Ferreira e Tereza M. M Lambert, pelo envio de cupons fiscais.
Gratidão!
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