
A EXPERIÊNCIA VALE OURO!
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viveiro conta com alguns itens de “acessibilidade”, como galhos mais grossos para reforçar o 
apoio e bichos de pelúcia colocados em locais estratégicos, perfumados com gotas de essências 
�orais para instigar o olfato e ajudá-los a reconhecer os diferentes pontos do viveiro. No dia a dia 
os cuidados e o convívio com os primatas são constantemente reavaliados para que o 
aprendizado com eles possa aprimorar o nosso trabalho e, consequentemente, melhorar a 
qualidade de vida da macacada. Essa experiência única vale ouro quando o assunto é 
conhecimento e, sobretudo, quando o conhecimento é acompanhado por sensibilidades!

 Saguis têm uma longevidade média 
de 10 a 12 anos, mas, eventualmente, 
alguns primatas da Instituição nos 
surpreendem ao superar todas as 
expectativas! Juntos desde 2007, Terra 
e Pikurrucho compartilham uma 
longa e linda trajetória. Terra chegou à 
Instituição há mais de 16 anos e 
Pikurrucho foi resgatado há 12 anos, 
ainda recém-nascido. Hoje, esses dois 
“vovôs” ainda conseguem se 
locomover pelo viveiro, mesmo 
estando com a visão comprometida 
devido à idade avançada. Para 
oferecer-lhes maior segurança o 
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O relato acima mostra alguns dos inúmeros cuidados oferecidos aos primatas 
acolhidos pela Instituição ao longo dos últimos 33 anos. Nosso cotidiano é tão 
intenso que, para nós, o ano de 2018 passou voando, mas só foi possível caminhar até 
aqui porque percorremos uma estrada solidária onde o seu suporte e participação 
foram imprescindíveis.  Apesar dos desa�os e di�culdades você esteve ao nosso lado 
e temos a certeza de que no próximo ano, sempre juntos, continuaremos trilhando 
por este caminho e alcançaremos a tão esperada estabilidade! ���������������
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FLAGRANTES DA VIDA REAL
Buiú, o linguarudo

Mostrar a língua pode não ser muito educado, mas é quase impossível passar pelo viveiro do Buiú, esse simpático 
bugio-ruivo, e não se encantar com o seu curioso hábito de �car com a ponta da língua para fora de sua 
boca-quase-sempre-entreaberta. Quando percebe a presença da câmera fotográ�ca, aí sim ele capricha! 

Ecovoluntariado
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- Esparadrapo de 10 cm x 4,5 m.
- Frigideiras antiaderentes,  diâmetro 24 e 40 cm.
- Itens de cesta básica: arroz, feijão, farinha de trigo, leite 
longa vida, óleo, açúcar, macarrão, molho de tomate, 
café,  papel higiênico (folha dupla).
- Produtos de limpeza em geral.
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Todos os �nais de ano o Projeto Mucky oferece aos seus 
colaboradores um merecido jantar de Natal e de Ano 
Novo, como forma de gratidão por tudo o que fazem pela 
Instituição. O cardápio desse ano já está pronto e foi 
sugerido pela própria equipe,  agora precisamos de 
apoiadores que nos auxiliem na compra dos 
ingredientes. Caso deseje participar dessa ação, entre em 
contato conosco ��������������
 para saber quais são os  
itens que precisam ser adquiridos.

Cantinho das necessidades

No mês de novembro, o Projeto Mucky teve o prazer de receber 
mais uma ecovoluntária. Absolutamente comprometida com o 
meio ambiente, a vegana Maysa Amato Santoro, cuja presença 
foi viabilizada com o apoio da nossa parceira biO2, esteve 
conosco durante uma semana, período em que pode ensinar, 
aprender, vivenciar o trabalho e conhecer as di�culdades 
diárias do Projeto Mucky. Maysa é uma pessoa vibrante, 
carregada de boas energias e que contagiou a todos com sua 
simpatia e humildade. Pessoas assim são essenciais para dar 
voz e dignidade a todos os animais vitimados pelo ser humano. 
Quando se foi, Maysa deixou para a nossa equipe de 
colaboradores a seguinte mensagem: 
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Compartilhe essa ideia! Conheça e divulgue o programa de 
ecovoluntariado do Projeto Mucky, uma experiência única de 
imersão no universo dos primatas. Para saber mais, acesse: 
   ������������������������������������� ��

Parte da equipe com 

os novos uniformes
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