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Depois de meses morando em viveiros 
reduzidos e protegidos com tela mosquiteiro 
contra a febre amarela, Baru e Castanha 
�nalmente retornaram ao seu recinto. O viveiro 
provisório havia sido dividido internamente, 
abrigando outros oito bugios a �m de 
protegê-los da picada do mosquito. Só depois 
de devolver todos os bugios para os seus 
recintos originais e fazer algumas reformas 
necesssárias no viveiro de Baru e Castanha é que 
o casal pode, en�m, voltar a ocupar o espaçoso 
recinto que mede, no total, 5,0 m x 4,0 x 6,0 m. 
Nessa “volta pra casa” Baru se empolgou com os 
galhos enormes e novinhos, pulando e 
vocalizando intensamente para demonstrar 
toda a sua alegria! 

1 – Ative a doação automática pelo site da Nota Fiscal Paulista
a) Acesse o site www.nfp.fazenda.sp.gov.br/login
b) Digite seu login e senha. Caso não os possua, primeiro faça seu cadastro no site.
c) Clique na aba “Entidades” e selecione a opção “Doação de Cupons com CPF (automática)”
d) Informe o CNPJ da Associação Mucky de Proteção aos Primatas (01.943.493/0001-66), selecione a nossa 
Instituição e clique em “Con�rmar doação automática”.
A partir daí, todas as vezes que você informar o seu CPF no ato da compra, os créditos gerados pelos seus cupons 
�scais serão automaticamente doados para o Projeto Mucky. Além disso, suas compras ainda gerarão bilhetes 
eletrônicos para que você possa participar dos sorteios mensais da NFP.
2 – Até �nal de dezembro desse ano, continue empenhado em coletar cupons �scais. 
Para quem preferir, a forma antiga de doações de cupons �scais sem CPF ou CNPJ continua valendo até o �nal 
desse ano. Você pode coletar cupons em diversos estabelecimentos comerciais e fazê-los chegar até nós, assim 
nossos colaboradores e voluntários irão cadastrá-los para que os créditos gerados sejam contabilizados para 
nossa Instituição. Mas lembre-se: as notas geradas num determinado mês precisam chegar às nossas mãos até o 
dia 10 do mês subsequente, caso contrário perderão a validade.
Viu como é fácil? Você doa as suas notinhas e nossos 213 macacos agradecem!!

Recurso garantido
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Na emissão de cupons e notas �scais, você paga os impostos inclusos na aquisição de qualquer 
mercadoria, mas você sabia que existe uma forma de reverter parte desses impostos e 
bene�ciar o Projeto Mucky sem tirar nenhum tostão do seu bolso? Conheça as formas de 
contribuir para a continuidade de nossos trabalhos por meio do programa Nota Fiscal Paulista.
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Cantinho das necessidades
- Socorro! A caminhonete que usamos para prestar atendimento veterinário para a macacada , transportar compras e 
demais cargas da Instituição está quase de “pé no chão”. Precisamos com urgência de quatro (4) pneus novos para 
Montana - modelo 195/65 R15

-  As chuvas estão chegando! Para proteger os viveiros da macacadinha precisamos de lonas  carreteiro 100 micras 2 x 2 e 
3 x 2 m (com ilhós) 

- Estão fazendo falta alguns elásticos extensores para bagageiro - 1,5 m
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FLAGRANTES DA VIDA REAL
Caras e bocas

Baobá é, de longe, um dos macaquinhos mais animados que já passaram por aqui! Constantemente, é possível ver no rosto 
desse bugio “moleque” todo tipo de expressão.  É fácil constatar em seu olhar como somos parecidos com os primatas! 

O leitor que acompanha nossos 
informativos e canais de 
comunicação pode perceber que, 
praticamente, durante todo o ano de 
2018, o Projeto Mucky vem alertando 
para o fato de que a partir do mês de 
outubro  não seria mais possível fazer 
contribuições via boleto caso não 
tivéssemos    o   CPF   dos  doadores.

Boleto

Prazo esgotado!
O Projeto Mucky agradece imensamente à madrinha 
Maria Cristina Ricardi pelos alimentos não perecíveis e 
suplementação alimentar dos macaquinhos; à madrinha 
Camila Zaiats pela presença no Projeto, pelos itens de 
cesta básica e pelo medidor de glicemia solicitado no 
Informativo do mês passado; à Beatriz e ao Matias, do 
JMS Dia %, pela doação de hortifruti; à granja Kumano 
pelas bandejas de ovos; ao supermercado São Roque 
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Pois bem... Outubro chegou e isso signi�ca que, a 
partir de agora, as pessoas que contribuiam via 
boleto, mas não têm o CPF cadastrado em nosso 
sistema, infelizmente, NÃO poderão mais ajudar a 
macacadinha! Portanto, se você ainda não 
informou o seu CPF entre em contato conosco com 
URGÊNCIA e atualize o seu cadastro.  O seu 
a�lhadinho e toda a macacada do Projeto Mucky 
necessitam do seu apoio e contam com ele!

Agradecimentos

pela doação de hortifruti, 
ao Eduardo Timponi, pela 
doação de 8 kg de macarrão 
integral; às voluntárias 
Cláudia, Gabriela e Lais e 
aos voluntários Giovani e 
David pelos esforços em 
prol da Instituição.


