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Uma dose de esperança!

ABRIL 2021 | #150

Além de apresentar um risco à extinção de muitas 
espécies, a constante interferência humana na 
natureza pode gerar desequilíbrios biológicos de 
proporções catastróficas nos ecossistemas. Entre 
os anos  de 2016 e 2017, o surto de febre amarela 
no Brasil demonstrou ser uma grande ameaça 
aos primatas, em especial aos bugios, por já 
serem considerados animais ameaçados de 
extinção e também hospedeiros sensíveis ao 
vírus. Somado aos registros de óbito por febre 

amarela, começaram a surgir casos de mortes provocadas intencionalmente por 
humanos que, por desinformação, acreditavam que esses animais eram os 
transmissores da doença. Em meio a tanto caos, Valentina e seu mais novo filhote são 
um suspiro de esperança para o futuro dos bugios-ruivos e da biodiversidade que 
depende deles para se perpetuar. Os bugios se alimentam, principalmente, de folhas e 
frutos, sendo considerados folívoros e frugívoros. Consumindo uma ampla variedade de 
espécies vegetais, eles agem como dispersores de sementes no meio em que vivem, 
contribuindo para a manutenção e regeneração florestais. Ter mais uma boquinha 
saudável para se alimentar bastante é fundamental para parte do reequilíbrio biológico. 
O filhote nasceu há poucas semanas e já possui um papel grandioso e necessário para a 
continuidade da espécie e da vida na natureza. Que o simbolismo por trás desse 
nascimento nos possibilite acreditar em futuros melhores para o planeta como um todo!
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Mãos que cuidam e dão forças

‘‘Flagrantes da Vida Real’’
Viva la vida!

Curioso e muito brincalhão, é como qualquer pessoa que conhece esse jovem bugio 
ruivo consegue defini-lo. Desde seu nascimento aqui no Projeto Mucky, Soluço vem 
descobrindo como é gostoso viver de forma leve e sem preocupações, ainda que atento 
a tudo o que acontece à sua volta. Sempre de bom humor, esse bugio serelepe cresce 
forte e saudável, nos ensinando que a vida pode ser mais do que apenas sobreviver!

Ao longo de 35 anos em que o Projeto Mucky trabalha 
incansavelmente na missão de cuidar, resgatar e proteger os 
primatas brasileiros, pudemos contar com o apoio de pessoas que 
fizeram a diferença em nossa trajetória. Uma parceira de longa 
data do Projeto é a Médica Veterinária Soraya Kezam Málaga, que 
há 19 anos nos agracia com a excelência e primazia de seu olhar 
cuidadoso. Junto à nossa equipe de tratadores, a Dra. Soraya vem 
garantindo que o cuidado com a macacada seja amável e 
respeitoso com as particularidades de cada indivíduo. Realizando 
visitas periódicas para avaliar o estado físico dos animais que 
precisam de atenção, ela está em constante contato com nossa equipe, solicitando 
exames de rotina quando necessário, receitando medicamentos e efetuando pequenas 
cirurgias, como vasectomias ou amputações. Com muito carinho e atenção, a Dra. 
Soraya vem ganhando os corações não só da macacadinha, mas também de cada 
pessoa que cruza seu caminho, e sua cordialidade e compaixão nos ensinam que o 
amor ao próximo pode mover e salvar mundos.
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Se quer ir longe, vá em grupo!
Na vida, existem altos e baixos que todos nós vivenciamos, e ter com 
quem contar nessas diferentes situações é extremamente importante 
para seguirmos firmes e fortes. Nossa parceria com a Fundação 
Brigitte Bardot comemora 10 anos de existência e este é um excelente 
exemplo de que compaixão e cooperação podem nos levar cada vez 

mais adiante na jornada da vida. Essa Instituição vem nos mostrando o verdadeiro 
significado da frase “a união faz a força”, pois seu apoio tem sido essencial para 
adquirirmos medicamentos e alimentação para os primatas. Estamos muito felizes e 
gratos por essa grande parceria ter sido renovada e esperamos que essa “união” possa 
gerar ainda mais frutos para que a macacada continue saudável por muitos anos.
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Ações que nos movem

Diário da macacada

O  P r o j e t o  M u c k y  p o s s u i  d i v e r s a s 
demandas relacionadas à manutenção  
do espaço, que precisa de reparos e 
reformas constantes,  e isso inclui os 
recintos da macacada. Por isso, é 
fundamental  termos ferramentas 
apropriadas para que os colaboradores 
possam realizar os serviços de maneira 
eficaz  e  prec isa .  Agradecemos à 
madrinha Roberta Pinheiro Andreassa 
pela viabilização da compra de uma 
Serra Tico-tico, que é imprescindível para os trabalhos a serem realizados. Ações como 
essa, de pessoas que entendem nossa missão, faz com que renovemos nossas forças 
para continuar trabalhando em prol daqueles que dependem de nós.
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Eu sou a Cintilante, uma fêmea de sagui híbrido que foi encontrada na rua. Com a coluna 
fraturada, eu não conseguia mover minhas perninhas, por isso me arrastava 
desorientada quando fui resgatada. Fui levada ao Santuário Rancho dos Gnomos, onde 
cuidaram de mim por algum tempo, até me encaminharem ao Projeto Mucky. Aqui, 
recebo cuidados constantes, muitas refeições gostosas e até ganhei um lar totalmente 
adaptado às minhas limitações, onde passo meus dias convivendo agradavelmente 
com outros dois amigos, Chamusco e Dick, que também possuem deficiência.
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CANTINHO DAS NECESSIDADES
Para que o Projeto Mucky funcione com êxito e a macacadinha 
seja sempre bem cuidada, precisamos que nossas ferramentas 
de trabalho estejam funcionando em perfeitas condições. Parte 
deste trabalho é realizado no escritório,  por meio de 
computadores e notebooks, onde ocorre o controle administrativo 
das diferentes demandas internas e externas. Nossos aparelhos já 
não estão mais dando conta dos trabalhos devido ao tempo de 
uso e, por isso, precisamos de 02 notebooks novos (Windows, 

Claudia Del Raso, pelos ursos de pelúcia; Edmilson Roberto Campanha, pela chapa para 
lanches; Marcelo Greco, pelos itens diversos; Armênia V. Ramos, Tereza M. M. Lambert, 
Antônio Júlio de Menezes Montenegro Neto e Carmem Del Corona, pelo envio de cupons 
fiscais; Loja Ponto Natural, pelos produtos naturais; Riva Frutas, Varejão São Luiz, 
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; Granja 
Kumano, pelos ovos.

processador i5, memória RAM 4GB ou 8GB) e também de quatro nobreaks (SMS II, 1200VA, 4 tomadas) 
para continuar atendendo às nossas necessidades diárias com agilidade e eficiência.
Se você pode nos ajudar com a aquisição deste material, entre em contato através do e-mail 
atendimento@projetomucky.org.br ou pelo telefone (11) 9 4012-2491. Seu apoio com certeza fará a 
diferença para o bom desempenho dos trabalhos!  
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