
SEMPRE É TEMPO DE ACEROLA
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Um caminhão pipa estacionado numa 
estradinha de terra, algumas gotas de água 
pingando da carroceria. O motorista que havia 
descido para veri�car os pneus avistou uma 
caixa de sapatos abandonada de onde, com 
muita di�culdade, saiam dois pequenos saguis 
em direção às gotas que escorriam. Indignado, 
porém sem pensar duas vezes, resgatou os 
macaquinhos e os conduziu à primeira clínica 
veterinária que encontrou pela frente. Graças ao 
fato da médica veterinária de plantão ter 
conhecimento sobre o nosso trabalho, as saguis

A falta de repasse dos valores da Nota Fiscal Paulista para as instituições está potencializando as 
di�culdades para manter o bom funcionamento do Projeto Mucky. Diversos itens de cesta básica estão 
em falta, por isso, pedimos a todos que, além de �����������
	�������������������������������
	�, 
realizem campanhas para arrecadação de arroz, feijão, farinha de trigo, leite longa vida, óleo, açúcar, 
macarrão, molho de tomate, papel higiênico e produtos de limpeza em geral. Nunca deixamos faltar 
nada para a macacadinha, mas, nesse momento, as pessoas que compõem a equipe do Projeto Mucky 
também precisam de ajuda, pois estão com os ��������������������. Nossos colaboradores e os 213 
primatas de nossa Instituição agradecem!
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Acerola e Laranjinha foram rapidamente atendidas no Projeto Mucky. Acerola estava mais forte 
e conseguiu se recuperar. Já Laranjinha, apesar de ter recebido muitos cuidados, �cou com 
graves sequelas e faleceu um ano depois.  Acerola cresceu e durante mais de onze anos teve 
como companheiro o sagui Zequinha. Hoje, a doce “vovó Acerola”, já com movimentos limitados 
devido à idade avançada,  caminha lentamente pelos galhos de seu viveiro, que �ca próximo à 
enfermaria, onde recebe alimentação especial, tratamentos homeopáticos e atenção constante. 
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FLAGRANTES DA VIDA REAL
Brincando de comer

Enriquecimento alimentar é uma maneira de simular a oferta de alimentos na natureza, sendo uma das atividades favoritas 
dos macaquinhos do Projeto Mucky. Nesse �agrante é possível ver o quanto todos se divertiram ao receber uvinhas e 
maçãs colocadas nos galhos!

Evento

Uma experiência nada agradável
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Atendendo ao convite do 
grupo de teatro “As 
Satyrianas”, em 13 de 
outubro o Projeto Mucky 
marcou presença na Praça 
Roosevelt, em São Paulo, 
onde  levou  a  sua  gaiola de 

Ciência no Mucky
Nos dias 17 e 18 de outubro, o Projeto Mucky recebeu o 
mestrando José Otávio Venâncio Ferreira, aluno da 
UNICAMP, cujo projeto de pesquisa tem como título a 
“Dispersão induzida de sementes por vertebrados 
frugívoros como técnica de enriquecimento numa área 
em restauração.” Uma das etapas do trabalho foi um teste 
de germinação: para avaliar se a passagem pelo trato 
digestivo dos frugívoros causa alguma alteração na 
germinabilidade das sementes de embaúba (���������
����������, elas foram oferecidas para os saguis em 
polpas de banana  e, posteriormente, recuperadas nas 
fezes para a realização de testes de germinação ��������, 
por meio da comparação de sementes sob tratamento 
(com passagem pelo trato digestivo) e controle (sem 
passagem pelo trato digestivo). Agradecemos à presença 
atenta e serena do José Otávio e torcemos para que os 
resultados sejam positivos no auxílio da restauração de 
áreas �orestais fragmentadas ou degradadas, provando a 
íntima relação da fauna na recuperação da �ora.

Formação universitária

educação ambiental. Diversas pessoas tiveram a oportunidade 
de entrar na gaiola e ouvir um áudio que conta a trajetória de 
um primata comercializado e retirado de seu grupo social.  O 
resultado foi como havíamos esperado: um público 
sensibilizado e, consequentemente, muito mais aberto às 
re�exões sobre a importância de qualquer ser vivo no 
equilíbrio do meio ambiente e às possibilidades de se 
estabelecer relações harmônicas com as outras espécies sem 
que, para isso, o “outro” precise ser escravizado. Esperamos que 
essa ação dê frutos e, de alguma forma, ajude a mudar o 
destino de muitos animais silvestres. Agradecemos a todos que 
participaram  do evento e ao convite feito pelas “As Satyrianas”.


