
UM VIVA À “VOVÓ BIA!”
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Homenagem

O sublime signi�cado da palavra “Madrinha”
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A pequena Biazinha é a segunda macaquinha que vive há 
mais tempo no Projeto Mucky: está conosco há 14 anos, mas, 
seguramente, tem mais de 17 anos de idade. Com tanto 
tempo de convivência �ca difícil falar dela em poucas 
palavras, mas vamos tentar. Bia veio da Bahia completamente 
desnutrida, pesando apenas 125 gramas. Osteodistró�ca, 
havia perdido os movimentos das pernas traseiras, por isso 
sempre morou próximo à enfermaria, em viveiros com 
tamanho restrito a �m de facilitar a locomoção e permitir o 
seu acompanhamento ininterrupto. Devido às deformidades 
físicas, Bia sente-se mais confortável quando �ca sentada, 
posição incomum para os saguis. Ao longo de sua história 
teve diversos parceiros, mas dois  deles merecem destaque: 
Papyro e Cacú. Papyro viveu com Bia por três anos e foi o 
parceiro com quem a macaquinha teve mais a�nidade e uma 
excelente interação. Já Cacú teve um signi�cado especial na 
vida de Bia por ser um saguizinho que precisou de muito 
acolhimento e amor por parte dela. Bastante assustado e 
débil por ter sofrido três amputações nas patas, foi Bia quem 
o ajudou a superar os traumas vividos. Hoje, já com idade 
avançada, a saguizinha apresenta alguns problemas de 
saúde, necessitando de uma atenção ainda mais rigorosa. 
Recentemente,   precisou  extrair  alguns  dentes  e  passou  a
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receber papinhas de legumes, Ensure e outros alimentos amassados. No momento, Bia está numa 
gaiola especial junto à enfermaria, onde também recebe seções de Reiki, cromoterapia e 
musicoterapia. Essa “senhora” saguizinha é um exemplo vivo da perseverança e seriedade do trabalho 
desenvolvido pelo Projeto Mucky, sendo uma das razões pelas quais nosso trabalho precisa continuar!

Etimologicamente, o termo "madrinha" tem origem na palavra 
“mater”, que em latim signi�ca "mãe". Por esse motivo, muitas vezes a 
madrinha é considerada uma "segunda mãe", aquela que se 
compromete a cuidar e proteger alguém a partir do ritual do 
apadrinhamento. No mês de maio, não poderíamos deixar de 
homenagear todas as mães que acreditam em nosso trabalho e nos 
apoiam incondicionalmente. Feliz Dia das Mães, queridas madrinhas! 
Um grande beijo também para as mães parceiras, tratadoras, 
colaboradoras e diretoras que se dedicam ao Projeto Mucky.



Abril de 2018O SAGUI

Renata Fernandes sugeriu e a empresa onde ela trabalha 
– DHL SITE de Alphaville - acolheu a ideia de realizar 
entre os colaboradores uma campanha para arrecadar 
doações para o Projeto Mucky. No mês de março teve 
início uma ação que resultou na doação de alimentos, 
insumos hospitalares e produtos de limpeza.  Alguns 
representantes da empresa, como Fabiana Correia 
(Quality Coordinator - Operations Excellence), além da 
própria Renata, visitaram o Projeto para conhecer o 
nosso trabalho e fazer a entrega dos itens arrecadados. 
Nossa gratidão à iniciativa de vocês! Acreditamos que, 
cada vez mais, essas ações serão potencializadas e 
multiplicadas para o bem da macacadinha.

Maio de 2018

Ação entre voluntários
Solidariedade 

Cantinho das necessidades
Para poder realizar o nosso trabalho de forma adequada, 
precisamos de:

- Fogão de 6 bocas, com forno.

- Panela de pressão de alumínio - 4,5 litros.

- Re�l de tinta para impressora Epson Ecotank 664 (as 
quatro cores).

- Luvas de raspa para serralheiro (tamanho único).

- Lona plástica carreteiro – 3,0 x 2,0 m (se possível, verde)
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FLAGRANTES DA VIDA REAL
A tão esperada comidinha 

Na tarde do dia 13 de abril, durante a alimentação dos primatas, Cisquinho chamou a atenção pela enorme felicidade que 
demonstrou ao receber o seu pratinho de comida. A empolgação e o sorriso de Cisquinho foram tão iluminados que a 
sexta-feira 13 passou despercebida no Projeto Mucky!

O envolvimento de 
padrinhos e madrinhas 
que buscam incentivar 
o voluntariado nas 
empresas onde atuam 
tem possibilitado a 
abertura de novos 
caminhos.  A  madrinha

Por conta das di�culdades �nanceiras, precisamos 
concentrar todos os nossos esforços  para garantir o 
cuidado da macacadinha e, com isso, durante um 
tempo foi necessário reduzir a frequência de nossa 
participação nas redes sociais. Porém, com a sua 
ajuda, aos poucos estamos conseguindo tomar  
fôlego e retomar nossa atuação nas mídias. Siga-nos 
em nossos canais para ter mais um meio de 
acompanhar o nosso trabalho.

Redes sociais

Macaco “online”

Facebook: www.facebook.com/projetomucky
Twitter: https://twitter.com/projetomucky
Instagram: www.instagram.com/projetomucky
Youtube: www.youtube.com/user/MuckyProjeto 
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