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Um alô da macacada!
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Com a chegada de mais um ano, todos fazemos novos planos e renovamos 
nossas esperanças de que dias melhores estarão em nossos caminhos. O Projeto 
Mucky não é diferente e após um ano tão cheio de altos e baixos, agora 
restauramos nossas forças para trabalhar rumo a novas conquistas para a 
macacada. Nessa edição especial, eles vieram deixar um recado para você que 
nos apoia e compartilha do sonho de viver em um mundo mais seguro para eles: 
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“Eu vivo no Projeto Mucky há 
muitos anos e aprendi que tudo o 
que fazem aqui é para o meu bem. 
Entender isso me permite viver em 
paz, e é essa mesma  que paz
desejo a você para esse novo ano 
que se inicia!”

“Cada um de nós que vive na 
Instituição tem uma história 
de força e superação, e estou 
aqui  para desejar  essa 
mesma  para te ajudar força
a vencer todos os obstáculos 
que virão!” Fo
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“No último ano, eu enfrentei 
muitos desafios e perdas, mas 
assim como eu, que persisti 
para conseguir me recuperar, 
d e s e j o  q u e  v o c ê  t e n h a 
perseverança para alcançar os 
seus sonhos.”
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‘‘Flagrantes da Vida Real ’’
A curiosidade ganhou um nome
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“Perder os movimentos das minhas pernas não foi o 
suficiente para me fazer desistir, e hoje vivo aqui no 
Projeto com companheiros que me ajudam a prosseguir. 
Assim como eu ganhei novos amigos, desejo que esse 
novo ano reforce as suas  verdadeiras e você amizades
tenha por perto pessoas que te incentivem a lutar pelo 
que acredita!”

Fo
to

: T
ha

isa
 Lo

re
na

 

“Eu vivia em uma situação tão ruim para a minha saúde 
que cheguei ao ponto de não conseguir andar. Com 
muito cuidado, paciência, carinho e principalmente 
amor fui recuperado por pessoas que entendem o real 
significado da palavra cuidar. E meu desejo para o seu 
novo ano é ter em sua vida esse mesmo  com o amor
qual fui tratado, o amor que cuida e transforma!”Fo
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Além da macacadinha, a equipe do Projeto Mucky deseja a todos que o novo ano 
seja recebido com muita felicidade, que o otimismo seja seu guia em meio às 
novas conquistas e que o sucesso seja o destino final desta trilha cheia de 
obstáculos que solidificará ainda mais tudo de bom que for construído. Que 
sigamos juntos em mais uma jornada rumo à preservação da vida!

“Aqui no Projeto Mucky, nós ganhamos 
uma segunda chance para viver, um 
novo lar e uma nova família. Da mesma 
forma como fomos surpreendidos aqui, 
eu desejo que muitas  boas surpresas
alcancem sua vida, trazendo muita 
alegria!”

E ela se chama Willy! Essa pequena saguizinha vítima de tráfico chegou ao 
Projeto Mucky ainda filhote e bastante assustada. Mas, após alguns dias de 
adaptação, ela logo mostrou seu lado bisbilhoteiro e está sempre atenta a tudo o 
que acontece ao seu redor! É só chegar com a câmera e pronto, ganhamos sua 
atenção! Apesar de uma infância tão traumática, Willy nos mostra que é possível 
deixar o passado para trás e seguir confiante!
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A união faz a força!

Diário da Macacada

É inquestionável o fato de que a 
união de pessoas com os 
mesmos propósitos sempre 
levará ao surgimento de ações 
incríveis. Ao longo dos 35 anos 
de vida do Projeto Mucky, 
pudemos contar com o apoio e 
p a r t i c i p a ç ã o  d e  v á r i a s 
pessoas que se identificaram 
com a nossa missão: preservar 
a  v i d a  e  a  n a t u r e z a . 
Recentemente, recebemos o 
apoio de duas pessoas que 
tiveram um papel essencial no 
dia a dia da Instituição. Durante 

o período de incêndio que assolou o Projeto, a protetora Cristina Camargo de 
Itu/SP teve um papel fundamental frente a vários trabalhos e arrecadações, tão 
necessárias para os dias que se seguiram nas tentativas de deter o fogo. Além 
dela, o empresário Marcelo Greco, de Votorantim/SP, nos apoiou de diversas 
formas, identificando nossas necessidades e atuando no que fosse possível. O 
Projeto Mucky agradece a esses dois parceiros tão importantes por todo apoio e 
dedicação para com a Instituição e temos certeza que a continuidade de nossos 
trabalhos juntos trará frutos preciosos para a defesa da vida! 
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Eu sou a Blankyta, uma sagui fêmea 
leucística: não tenho pigmentação de 
cor em meu corpinho, o que me 
deixou toda branquinha. Fui entregue 
voluntariamente por um morador do 
município à Polícia Ambiental de 
Casa Branca/SP, e logo depois fui 
trazida ao Projeto Mucky. Ganhei um 
novo amigo chamado Chuvisco, com 
quem divido meu novo lar e passo 
meus dias brincando e descansando!
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CANTINHO DAS NECESSIDADES
Com uma propriedade de 20 mil m² e mais de 100 recintos 
e gaiolas existentes na Instituição, os colaboradores do 
setor têm serviço de sobra na constante manutenção 
requerida para os viveiros, as instalações e a limpeza do 
terreno .  Para realizar esses trabalhos é preciso 
ferramental de qualidade que seja resistente e duradouro. 
Atualmente estamos necessitando de uma Roçadeira à 
gasolina e Serra Tico-Tico (todos equipamentos 
profissionais). Se você pode colaborar com a aquisição 
desses itens, por favor, entre em contato através do e-mail 
atendimento@projetomucky.org.br ou pelo telefone
(11) 9 4012-2491. 

Silvia Eleonora Brabo, pelo panetone; Casa Aliança Gourmet, pelos alimentos para 
a ceia de Natal e Ano Novo; Tereza M. M. Lambert, Adriana Roldan, Armênia V. 
Ramos, Antônio Júlio de Menezes Montenegro Neto e Carmem Del Corona, pelo 
envio de cupons fiscais; Loja Ponto Natural, pelos produtos naturais; Riva Frutas, 
Varejão São Luiz, Supermercado São Roque (Salto), Sr. Klaus (Sítio Caritu) e Super 
Varejão da Economia JP, pelos itens de hortifrúti; Padaria Delícias da Vovó, pelos 
diversos alimentos; Granja Kumano, pelos ovos.
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