
CHEGA DE FICAR APAVORADA, TUTU!

Por conta dos traumas sofridos, hoje Tutu é uma macaquinha bastante assustada
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Finanças

Campanha #Socorro
No mês de março foram realizadas duas campanhas por e-mail 
com pedidos de #SOCORRO# para todos os padrinhos, 
madrinhas, colaboradores, parceiros e amigos, pois a situação 
�nanceira do Projeto Mucky chegou ao extremo. O cenário era 
desesperador, pois tínhamos muitas contas em atraso com 
fornecedores, companhia de energia elétrica e colaboradores. 
Mas em meio a tanto caos descobrimos que existem pessoas 
maravilhosas e muito especiais que prontamente atenderam o 
nosso grito de #SOCORRO# e nos ajudaram a quitar parte das 
pendências e das dívidas, participando de diversas formas, seja 
retomando o apadrinhamento, aumentando o valor da 
contribuição mensal, fazendo depósitos bancários ou mesmo 
pagando algumas contas. A todos que nos socorreram nesse 
momento tão difícil, nossa sincera gratidão em nome de toda 
equipe do Projeto Mucky e da macacadinha.  Sem vocês, o que 
seria de nós?
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Tutu é mais uma das muitas macaquinhas que 
chegaram ao Projeto depois de um forte trauma. 
No �nal de 2017, foi encontrada caída no quintal 
de uma casa e, antes que a moradora percebesse, 
seus cães a atacaram.  Ela foi socorrida, mas sofreu 
graves ferimentos no braço direito e ao longo de 
todo o seu corpinho. Como se não bastasse, a 
macaquinha ainda carregava um �lhote em seu 
ventre, mas tamanho foi o impacto que, no 
mesmo dia, ela o abortou. Muito debilitada, Tutu 
foi encaminhada ao Projeto Mucky pela unidade 
de Zoonoses da cidade onde foi encontrada e 
logo teve início um delicado tratamento à base de 
medicamentos, dieta balanceada, técnicas 
alternativas e muito aconchego. Assim como 
outros macaquinhos que moram aqui, até hoje o 
olhar de Tutu re�ete as marcas que o episódio 
deixou em sua mente, evidenciando a  
importância do carinho e dos cuidados oferecidos 
a essas criaturas tão especiais!
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Em cativeiro, a contaminação dos alimentos pode elevar o 
índice de óbito. Para evitar que isso aconteça, a cozinha de 
onde saem as refeições dos primatas é localizada num 
espaço separado, cujo acesso é restrito à cozinheira atuante. 
Os pratos, limpos e esterilizados, chegam à cozinha  por 
meio de uma passagem conectada à área de lavagem e 
esterilização. As janelas são protegidas por tela mosquiteiro 
e os alimentos, depois de preparados  e servidos nos pratos, 
são colocados em bandejas e entregues aos tratadores 
através de um balcão cuja tela só se abre no momento das 
refeições. Essa cozinha, no entanto, foi adaptada em 2004 e 
necessitava de reparos urgentes, pois estava com diversos  
problemas nas torneiras, ralos, encanamentos, azulejos, 
pintura, iluminação, armários, mesas, etc. Para isso, foi 
realizado o Projeto “Cozinha arrumada faz bem pra 
macacada”, viabilizado com o apoio do BNP Paribas, por 
meio do Programa “Mão Amiga”. A ação teve como objetivo 
fazer reparos e pequenas reformas na cozinha da 
macacadinha  e o resultado pode ser sentido na 
organização, limpeza e praticidade na utilização do espaço 
para o preparo dos alimentos. Ao BNP Paribas, nossa enorme 
gratidão. Agora, ao comer a comidinha tão apetitosa, a 
macacadinha olha para o prato e vai logo dizendo “Uhu!!!” 

Antes

Gratidão

Agradecimentos
À Wanilda M. Souza pelas botas, calças, roupas, cintos 
utilitários, bonés e capa de chuva; à Ana M. Toth pelas 
cestas básicas; Nadia de Castro Cecillon, Cristina e Juliana 
pelas seringas, luvas, produtos de limpeza; Elisabete 
Toreta pelos alimentos; à Solange Formiga de Albuquer-
que pelo leite de soja e Maria Cristina Ricardi pelo Ensure.
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FLAGRANTES DA VIDA REAL
13 de abril, Dia Internacional do beijo

Durante

Depois

Abril de 2018

“Se soubesses como eu gosto do 

teu cheiro,  teu jeito de �or, não 

negavas um beijinho a quem 

anda perdido de amor.”  

(Tom Jobim)

Revitalização da cozinha dos macacos
Projeto Mão Amiga

Cantinho das necessidades
Itens que não podemos comprar, mas que são 
essenciais para o bom funcionamento do Projeto 
Mucky:
•   Fogão de 6 bocas com forno
•  Re�l de tinta para impressora Epson Ecotank 664 (todas 
as quatro cores)
•   Adaptador de cartão SD para USB
•   Botas de segurança - números 34 a 38
•   Toalhas de rosto
•   Luvas de raspa para serralheiro (tamanho único)
•  Lona plástica carreteiro - 3,0 x 2,0 m (preferencialmente 
verde)
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