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A SUPERAÇÃO DA PEQUENA GIGI
A macaquinha Gigi é um forte exemplo de que 
animais silvestres jamais devem ser domesticados. 
A saguizinha chegou ao Projeto Mucky em outubro 
de 2017 com paresia (semi paralisia) nos membros 
inferiores, causada por deficiência nutricional e 
maus tratos. Apresentando um quadro de saúde 
bastante grave, recebeu os primeiros cuidados de 
uma veterinária e ficou sob a sua guarda até que 
fosse encontrado um local para a sua permanência. 
No Projeto Mucky Gigi foi submetida a um 
tratamento com polivitamínicos, recebeu uma dieta 
balanceada, banhos de sol, hidroterapia e passou 
por um rigoroso controle do seu peso. Os cuidados 
valeram a pena! Gigi respondeu muito bem às 
terapias e se recuperou rapidamente. Foi 
ressocializada, passando a morar com o seu 
companheiro Tampinha. Apesar das sequelas, a 
alegria de Gigi e a vivacidade do seu olhar 
transmitem  a  gratidão  pelos  cuidados  recebidos.

Tratadores

Mesmo chegando ao Mucky com paresia, hoje Gigi vive pulando pelo viveiro.

Macacos

Proibido para insetos!
A colocação de telas-mosquiteiro nos recintos tem como 
objetivo principal impedir que os mosquitos 
transmissores da febre amarela cheguem aos primatas, 
principalmente os bugios, espécies mais vulneráveis à 
doença. A responsabilidade desse trabalho está nas 
mãos da esforçada equipe de manutenção, que trabalha 
de forma árdua e contínua. Os gastos, que já ultrapassam 
a casa dos 18 mil reais, não estavam previstos no 
orçamento e abrem mais um rombo em nossa tão 
complicada situação financeira. No mês de fevereiro 
mais um recinto foi concluído, dessa vez para a família 
Barney, Pedrita, Bambam e Ingá, que finalmente estão 
protegidos da doença. Xô! Inseto aqui não entra!

O que acontece enquanto você dorme?
Pouca gente sabe, mas os 
cuidados com os primatas 
abrigados no Projeto Mucky 
são incessantes. Nossa 
dedicada equipe de 
tratadores está, a qualquer 
momento, acompanhando 
indivíduo por indivíduo, 
inclusive  durante  o  período 

noturno.  Os  primatas  têm, fora do horário de verão, 
sua última refeição servida às 15h, mas é importante 
que o trabalho se estenda noite adentro para que, 
além dos cuidados personalizados, os macacos 
sejam observados, medicados quando necessário e, 
no caso dos macaquinhos paraplégicos, sejam 
estimulados com  massagens  para  fazer  xixi. É  
também  no  período noturno que os prontuários 
médicos são atualizados e os diversos materiais são 
esterilizados para serem usados no dia seguinte. A 
enfermaria, muitas vezes, acaba sendo diminuta para 
tantos necessitados, mas o amor e a dedicação de 
seus cuidadores  são imensos! 
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Obrigado ao Sr. Helio Amaral Farias e à 
Evelyn Vieira F. de Amorim pela  grande 
quantidade de alimentos doados para a 
equipe; à Ana M. Toth pelas cestas básicas; 
ao laboratório Buenos Ayres pelos repelen-
tes e homeopatia; à Sr.ª Elisabete Toretta 
pelos alimentos não-perecíveis; à Maria 
Ricardi pelas lousas e rádio e à Ana Maria 
Marques pelo excelente ebulidor.
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FLAGRANTES DA VIDA REAL
De irmã para irmã

A implicância entre irmãos não é exclusividade das famílias humanas. Esse curioso e, por vezes, engraçado comportamen-

to foi registrado em uma sequência de fotos nas quais Felícia desfere um tapinha na cabeça de sua irmã Borboleta que, 

claro, resultou num instantâneo corretivo de sua mãe Fiona. Bem feito, Felícia! Vê se deixa a sua maninha em paz!

Tratamento

Cuidados indispensáveis 
Nas rondas realizadas pelos tratadores, qualquer 
anormalidade constatada em algum primata, 
desde a presença de diarreia nos recintos até 
pequenas indisposições, são motivos para 
transferi-los para a enfermaria para serem 
examinados e permaneçam em observação. Quase 
sempre são coletadas amostras das fezes ou urina 
e, quando necessário, são realizados exames de 
sangue e imagem. Após avaliados, os primatas 
recebem a medicação adequada, porém, o 
atendimento imediato é determinante para o 
sucesso do tratamento.  Os macacos enfermos 
recebem, ainda, alimentação diferenciada e muitas 
vezes são utilizadas técnicas  alternativas como 
florais, homeopatia, musicoterapia, acupuntura, 
hidroterapia e cromoterapia. A aplicação de reiki - 
captação da energia vital e harmonização 
energética dos chacras por meio da imposição das 
mãos de um reikiano - também é utilizada. Os 
macaquinhos Taiô, Rosquinha e Amy são alguns 
dos saguis que, recentemente,  passaram muito 
mal, receberam o tratamento e tiveram uma 
melhora imediata e supreendente. No Projeto 
Mucky acreditamos na força da natureza e no fluxo 
benéfico das boas energias, celebrando juntos os 
ótimos resultados e a melhora da macacadinha!

Dia Internacional da Mulher

Um toque feminino
No dia 8 de março é comemorado o Dia 
Internacional da Mulher e aqui no Mucky a força 
das mulheres está presente em todos os setores: 
nos cuidados dos primatas, nas cozinhas e 
limpeza, veterinárias, voluntárias, administração 
e diretoria. Elas são a ação, a alma e o amor de 
que todos os macaquinhos precisam! No reino 
animal existem muitas comunidades matriarcais:  
das abelhas, formigas, elefantes e alguns prima-
tas, como os saguis. As fêmeas dominantes do 
grupo escolhem seus parceiros e podem até 
inter ferir na ovulação das outras fêmeas. Em 
vida livre, elas determinam a área de uso e o 
local de dormida. Em cativeiro, mesmo as  
fêmeas com limitações físicas estão sempre no 
comando, e sua garra é uma grande inspiração 
para todos nós. Nosso abraço carinhoso às madrinhas, 
colaboradoras e parceiras por este dia!    

Agradecimentos Cantinho das necessidades
- Rastelos de plástico 4, 6 e 8 dentes (2 de cada)
- Bichos de pelúcias (enriquecimento dos  
  viveiros)
- Rolos de corda sisal (diversas espessuras)
- Botas de segurança (tamanhos variados)
- Seringas de 1ml (insulina) com agulha 
  removível
- Caixas de arquivo morto


