
DO ABANDONO AO ACOLHIMENTO
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De volta ao lar

Chega de aperto!
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Béka é uma saguizinha-de-tufo-preto 
que chegou à nossa Instituição no 
último mês de abril, depois de ter sido 
abandonada dentro de uma caixa de 
papelão em frente a uma casa, na 
cidade de Santo André.  A 
macaquinha foi resgatada por uma 
protetora de animais e levada para 
uma clínica veterinária a �m de 
receber os primeiros socorros e, no dia 
seguinte, foi encaminhada ao Projeto 
Mucky. Béka está passando por um 
delicado processo de recuperação 
devido ao grave estado de 
desnutrição e deformidades físicas 
que   possui.  Primatas   nesse   estado 
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Finalmente, é chegada a hora dos bugios voltarem para os seus 
viveiros originais. Devido ao surto de febre amarela, alguns poucos 
grupos de bugios tiveram seus recintos envolvidos com tela 
mosquiteiro, mas devido às di�culdades técnicas e �nanceiras a 
maioria dos grupos precisou ser remanejado para espaços telados 
bem menores. Agora, o surto foi considerado encerrado e, aos 
poucos, os primatas estão sendo devolvidos para os recintos que 
ocupavam antes. Nesse período de seis meses tivemos uma 
enorme preocupação com o estresse que os bugios apresentaram 
por estarem em locais tão apertados. Felizmente, nada de grave 
aconteceu e todos nós respiramos aliviados, principalmente eles! 
Para os bugios, o acesso a galhos altos e viveiros espaçosos (ainda 
que não seja tão glorioso quanto viver livremente) é, ao menos, 
satisfatório. De agora em diante, a vida segue o seu curso normal.

não podem - e nem devem - ser manipulados para a realização  de  alguns  exames, principalmente 
raio-x, pois um simples movimento para mudar sua posição corporal pode resultar em inúmeras fraturas, 
conhecidas como “fraturas em galho verde”.  Ao socorrer um primata, �que atento ao pro�ssional que irá 
atendê-lo, pois só assim você evitará dores e sofrimentos futuros a ele, além de sequelas que podem ser 
irreversíveis. Longe  dos  humanos, liberdade  é  tudo  o que os animais silvestres precisam para ser feliz!



Abril de 2018O SAGUI

Muitas crianças quando fazem aniversário sabem 
exatamente os brinquedos e mimos que desejam 
ganhar. Porém, esse não foi o caso do pequeno Jacob 
que, diferentemente da maioria, pediu aos seus 
convidados um único presente: “Ajudem os 
macaquinhos do Projeto Mucky”. Várias pessoas  
atenderam ao pedido do gentil aniversariante e no dia 
20 de maio tivemos o prazer de receber Jacob e sua 
família no Projeto Mucky para fazer a entrega do valor 
arrecadado e conhecer de perto o nosso trabalho. Nossa 
enorme gratidão ao Jacob, sua família e aos coleguinhas 
do Colégio St. Paul’s (SP) pela iniciantiva e solidariedade. 
Que tal seguir o exemplo de Jacob e realizar uma ação 
semelhante com seus amigos e familiares? Sua festa 
pode ser uma oportunidade para ajudar a macacadinha!

Junho de 2018

Aniversário solidário
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).

- Lona plástica carreteiro – 3,0 x 2,0 m (se possível, verde)
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FLAGRANTES DA VIDA REAL
Ai, que preguiça...

Durante o banho diário de sol, o saguizinho paraplégico Tuniquinho permanece um longo tempo debruçado sobre o seu 
bichinho de pelúcia favorito. A preguiça é tanta que ele nem se incomoda por estar sendo fotografado, muito pelo 
contrário, posa tranquilo e despreocupado , como quem diz: “Quer uma foto? Pode fazer!” 

Por determinação do Governo Estadual, e graças a 
uma ação do deputado Felíciano Filho, desde o dia 
1º de maio está de volta a arrecadação dos cupons 
�scais sem CPF ou CNPJ. Nossa meta é arrecadar 100 
mil notas por mês, por isso pedimos que voltem a 
juntá-las para o Projeto Mucky. É muito fácil: entre os 
dias 1 e 30 de cada mês você arrecada as notas nos 
comércios que frequenta e, em seguida, entra em 
contato conosco para que possamos orientá-lo 
sobre como proceder. Unidos, vamos fazer com que 
as notas cheguem aos digitadores até, no máximo, 
dia 13 de cada mês, pois elas precisam ser digitadas 
até o dia 20 do mês subsequente ao mês da compra. 
Sem tirar um centavo do bolso, você pode nos 
auxiliar a garantir uma boa renda. Divulgue, junte, 
entregue,  participe.  Reforce  a  nossa  arrecadação!

Programa Nota Fiscal Paulista

A arrecadação de notas �scais continua!
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Entrega do “presente” para a macacada e  visita para conhecer a ONG


