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Especial Por Rafael Paco

O que você faria ao ver um
filhote de macaco da espécie
Sagui, macho, desnutrido e amar-
rado pelos pés a uma corrente e
no ombro de uma pessoa
embriagada dentro de uma pada-
ria?

Muitas pessoas podem se re-
voltar ou apenas observar, e al-
gumas até achar bonito, mas a
ambientalista Lívia Botár foi
além e resolveu lutar pela vida do
primata, o que
originou há
quase 30 anos –
que serão com-
pletados em
2015 – o proje-
to Mucky.

Ex-produ-
tora gráfica e
formada em
Educação Físi-
ca e Ecologia/
Educação Ambiental, Lívia se de-
parou com essa cena na capital
paulista e começou a investigar e
acompanhar de perto a vida da-
quele primata: “tentei por diver-
sas vezes pedir o macaco para o
dono até que uma vez ele me deu.
Ali começou, sem prever o futu-
ro, o projeto Mucky, nome daque-

Projeto Mucky: o exemplo de amor e respeito com os macacos
le animal”, relembrou Lívia que
comemorou 10 anos do projeto
instalado na atual área.

Com o auxílio de profissio-
nais veterinários de diversas áre-
as, Lívia foi ampliando a partir
de Mucky o projeto que visava o
bem-estar dos primatas brasilei-
ros e hoje, a Ong cuida, trata e
preserva 218 macacos numa área
de 20 mil m², na divisa das cida-
des de Salto e Itu, às margens da
Rodovia Hilário Ferrari.

Com respeito e amor aos
primatas, o Projeto Mucky é con-
siderado uma ONG e de utilida-
de pública que, desde 1985, be-
neficia primatas de diversas es-
pécies, sendo o único órgão do gê-
nero no Brasil de acordo com o
IBAMA (568189), do Ministério
do Meio Ambiente, e registrado

como Mante-
nedor da Fauna
Silvestre na Se-
cretaria do
Meio Ambien-
te do Estado de
São Paulo, sob
o número
2452/2012.

O projeto
chegou a ser
sediado na ci-

dade de Jundiaí e posteriormente
foi realocado para o atual espa-
ço.

Os primatas brasileiros que
chegam ao Mucky recebem todo
o atendimento necessário para
retornar às plenas condições de
vida, até porque o projeto é co-
nhecido nacionalmente e interna-
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Estrada de acesso para o Projeto Mucky que não permite visitações

ao público para preservar o ambiente dos primatas

Ambientalista Lívia Botár demonstra o seu carinho e respeito pelos

218 macacos do Mucky

Equipe do Mucky tem atenções voltadas para os primatas 24 horas Mais de 100 viveiros estão espalhados por uma área de 20 mil m²

“Nunca duvide da

capacidade de um pequeno

grupo de dedicados

cidadãos para mudar os

rumos do Planeta. Na

verdade, eles são a única

esperança de que isso possa

ocorrer” (Margareth Mead)

cionalmente e recebe os animais
de todas as partes do país e víti-
mas de inúmeros tipos de maus-
tratos, seja de venda ilegal até
agressões e atropelamentos: “In-
felizmente, devido aos traumas
sofridos, estes animais não podem
retornar à natureza, então procu-
ramos reproduzir o máximo pos-
sível de seu habitat natural”, co-
mentou Lívia.

Saguis, sauás, micos de chei-
ro e bugios são algumas das es-
pécies que integram o grupo de
218 animais do “Hospital dos
Primatas” que também faz ques-
tão de combater incessantemente
através da educação e conscien-
tização o comércio de animais
silvestres.

Atualmente, o projeto possui
aproximadamente 20 funcionári-
os que residem no local e cuidam
24 horas dos primatas brasileiros
que estão alocados em 103 vivei-
ros espalhados pela chácara.

E os macacos possuem aten-
dimento de enfermaria; cozinha
para preparação dos alimentos
dos saguis e também para os fun-
cionários, sanitários, alojamento,
espaços para educação ambiental,
almoxarifado e também para ofi-
cina e alojamento para eco volun-
tários.
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Acidentes, maus-tratos,
agressões, comércio ilegal, ampu-
tações, doenças raras, má forma-
ção genética e outros tantos fato-
res levam os primatas ao Projeto
Mucky.

Apesar das grandes dificul-
dades, os profissionais da Ong se
desdobram para atender a deman-
da e conseguir reestabelecer o
máximo possível da independên-
cia dos primatas, mesmo que eles
não possam ser novamente inse-
ridos na natureza.

Os esforços dos profissionais
do Mucky acontecem também
graças a parcerias com universi-
dades para tratamentos de doen-
ças raras.

Inúmeros exemplos de pres-
teza e carinho com os primatas
podem ser retratados no caso de

Eles chegam em situações críticas
e Mucky monitora casos em todo o país

Bruma, sagui híbrida, que chegou
ao projeto em 2010 através da
Polícia Militar Ambiental de
Barueri. Em estado de coma, Bru-
ma realizou sessões de acupun-
tura, hidroterapia, fisioterapia,
musicoterapia e principalmente
“carinhoterapia” durante um lon-
go período para hoje ter uma vida
mais próxima a da natureza, ape-
sar das sequelas.

Outro exemplo do trabalho
intenso e comprometido pela vida
dos primatas é o caso de uma fê-
mea de bugio preto (Alouatta

caraya) denominada como
Fiona, resgatada pela Polícia
Ambiental de Araraquara.  Fiona
chegou com graves lesões na re-
gião do nariz e lábio superior, e
com o braço esquerdo apresen-
tando um ferimento profundo
cheio de larvas, mas após meses
de tratamento voltou a sua roti-
na normal num dos principais
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viveiros do projeto.
Já a macaquinha Leucena foi

atropelada na rodovia que liga as
cidades de Itatiba a Louveira, e
chegou ao Mucky através da As-
sociação Mata Ciliar. Leucena
recebeu tratamento intensivo com
medicamentos, musicoterapia,
massagem e acupuntura (trata-
mento que continua semanalmen-
te), e apesar de não ter os movi-
mentos das pernas, hoje tem uma
vida saudável.

Por outro lado o bugio Panda
foi localizado às margens de uma
rodovia próximo ao município de
Guaíra, interior de São Paulo e

escapou de ser atropelado.
Desorientado, Panda foi en-

caminhado ao Zoológico do mu-
nicípio e através da bióloga Sarah
Andrade chegou ao Projeto
Mucky em estado crítico. E após
cirurgias e cuidados intensivos,
convive com outro macaco de sua
espécie.

E às vezes mesmo com o
empenho dos profissionais do

Mucky, alguns primatas não es-
capam das sequelas. De pelos
negros e brilhantes, um bugio pre-
to foi encontrado em um canavi-
al e levado pela Polícia Ambiental
ao Hospital Veterinário da
UNESP de Jaboticabal. Com am-
putações de parte de seus dedos,
o bugio retoma o convívio com
outros macacos após atenção es-
pecial da equipe Mucky.

Macacos recebem todo o atendimento médico necessário

(fotos abaixo) para conseguirem se reestabelecer plenamente

e terem uma vida saudável
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Um projeto inovador e único
em todo o mundo como o Mucky
ainda não tem o reconhecimento
e a valorização necessária do Po-
der Público e automaticamente
depende exclusivamente do apoio
da iniciativa privada e também de
cidadãos que abraçam a causa dos
primatas.

De acordo com a fundadora
e coordenadora do projeto, Lívia,
a situação financeira da ONG é
delicada e precisa, urgentemen-
te, do apoio das empresas da re-
gião para sobreviver e ajudar a
resgatar essa espécie de primatas
brasileiros: “Sabemos das dificul-
dades e está complicado. O custo
de manutenção deles é alto, pois
o trabalho de recuperação é lento
e precisa de cuidados e tratamen-
tos específicos. Estamos lutando
para seguir em frente com o pro-
jeto”.

Segundo Lívia Botár, a saída
mais rápida para equilibrar a si-
tuação financeira da Ong seria o
apoio em formato de cotas atra-
vés das empresas: “É uma forma
de as empresas colaborarem di-
retamente com o projeto, que
presta contas do uso da verba,
através de cotas. Com 25 empre-
sas doando mensalmente um va-
lor ‘x’ ajudaria o projeto a man-
ter a excelência do atendimento
e resgate dos primatas brasilei-
ros”, comentou Lívia.

Dedução do Imposto –

Uma das possibilidades de ajudar
o projeto seria através da dedu-
ção do Imposto de Renda, porém
o projeto não se enquadra nas le-
gislações federais, o que invia-
biliza esta forma de doação: “In-
felizmente não deduz no Im-
posto de Renda e é uma briga jun-
to ao Governo Federal para ten-
tar melhorar. Hoje, tudo o que
fazemos é com base em doação”,
disse Lívia.

As empresas interessadas em
apoiar e ajudar o projeto de algu-
ma forma podem entrar em con-
tato com a coordenação do

Situação financeira do projeto é delicada e macacos precisam de ajuda urgente
Mucky através dos telefones (11)
4023-0143, 7892-6130 e 7892-
6131, ou pelo email atendimento
@projetomucky.org.br

Atualmente, o projeto possui
os seguintes apoiadores: Funda-
ção Brigitte Bardot, Tempo Fil-
mes, Tetra Pak, Asseama, Clíni-

ca Odontovet, Clínica Green Pet,
Engecrol, Laboratório Buenos
Ayres, Folhas de Oliva, Sítio
Caritu, Sociedade Beneficente

Alemã, Itu.com, JMA, Salão
Mugen for you, DT!UP Photobar
e Universidade de Santo Amaro
(UNISA).

Confira como pode você pode ajudar o Projeto Mucky

“Pague um mico” e garanta o futuro do Mucky

Se para a maioria das pesso-
as a frase “Pague um mico” sig-
nifica uma brincadeira ou tirar um
sarro com um colega, para o Pro-
jeto Mucky é coisa séria e pode
significar a salvação da Ong.

Usando este jargão, o proje-
to divulgou em seu site oficial
( h t t p : / / w w w . p r o j e t o m u
cky.org.br) e também na fan page
do Facebook a campanha que es-
timula a adoção – apenas para
custeio - de macacos que inte-
gram o projeto: “Foi uma forma
de tentar atrair interessados em
adotar e custear no que for possí-
vel um de nossos macacos”, co-
mentou Lívia.

A campanha que também tem
o slogan “Seja Padrinho ou Ma-
drinha de um Primata” é simples:
“Nós continuamos com o ‘mico’
e você participa mensalmente
com qualquer quantia acima de
R$ 30,00. Como padrinho/madri-
nha, você receberá um certifica-
do, a foto do seu afilhado, infor-

mativos mensais e, com antece-
dência, poderá agendar uma visi-
ta para conhecer o Projeto
Mucky”, relata o convite estam-
pado no site do projeto.

Nota Fiscal – A possibilida-
de de se obter créditos de ICMS
por meio da Nota Fiscal Paulista
foi estendida agora a ONGs de
Proteção e Defesa Animal em
todo o Estado de São Paulo. Des-
tinar esses créditos ao Projeto
Mucky é muito fácil: basta que
nas compras do dia a dia você
peça o cupom fiscal. Mas, aten-
ção! Para que as notas possam ser
creditadas em benefício da nossa
instituição elas não devem con-
ter CPF ou CNPJ do consumidor.

E as notas fiscais sem CPF
ou CNPJ arrecadadas poderão ser
enviadas pelos correios para
a Caixa Postal 191 - Itu, SP. CEP
13300-970. Se preferir, você tam-
bém pode escaneá-las e mandá-
las para o e-mail financeiro@pro
jetomucky.org.br

Equipes de voluntários auxiliam na produção de alimentos

para os macaquinhos do projeto

Rafael Paco / Evelyn Pacheco

Não precisa ser somente um
profissional da área médica vete-
rinária para ajudar no projeto de
resgate e cuidados aos primatas
brasileiros.

O Mucky tem uma gama
enorme de possibilidades para que
os interessados possam ajudar a
manter o projeto em condições
ideais para continuar oferecendo
cuidados essenciais aos primatas.

Se você é um estudante de
administração, marketing, medi-
cina veterinária ou até de outra
área pode propor a realização de
um estágio no projeto e além do
conhecimento adquirido terá aju-
dado a Ong.

Outra possibilidade é através
do voluntariado que será avalia-
do pela coordenação do projeto,
pois por se tratar de uma espécie
de “Hospital dos Primatas” algu-

Viveiros para

abrigar

primatas são

construídos

com o auxílio

de doações

mas regras e exigências precisam
ser seguidas com o objetivo de
manter o trabalho sendo referên-
cia no mundo.

Já o Ecovoluntariado é uma
forma diferente de contato com
novas culturas, locais, ecossis-te-
mas, espécies animais e vegetais
por meio de trabalho voluntário
pago pelo candidato que, dessa
forma, contribui para a sus-
tentabilidade da instituição esco-
lhida. No projeto, o Ecovolun-
tário atua em todas as atividades
relacionadas ao resgate e trata-
mento dos primatas, vivenciando
uma experiência transformadora
e gratificante em que ambos os
lados são beneficiados.

Outras formas de ajudar o
projeto podem ser conferidas no
site http://www.projetomucky.-
org.br.



Opinião
TAPERÁ EDIÇÃO DE QUARTA ::  SALTO, 17 DE DEZEMBRO DE 2014

O projeto criado, desenvol-
vido e mantido sob a gestão da
ex-produtora gráfica, formada
em Educação Física e Ecolo-
gia/Educação Ambiental e
ambientalista ativa Lívia Botár,
na divisa entre Salto e Itu, de-
nominado de “Mucky”, pode
ser uma excelente oportunida-
de para que cidadãos e empre-
sas invistam parte do seu Im-
posto de Renda.

Em casos como esse, a ope-
ração é muito simples: em vez
de enviar o IR integral ao go-
verno federal, as pessoas que
simpatizarem com o projeto e
com seus propósitos podem des-
tinar parte do seu imposto como
doação. O dinheiro vai ajudar
a cuidar, tratar e preservar 218
macacos, que hoje sobrevivem
apenas com recursos de pesso-
as e empresas privadas.

Por que ajudar? Porque a
ONG é uma instituição séria,
com bons propósitos e porque
o recurso certamente será bem
empregado, o que não se pode
dizer com a mesma segurança
em relação ao governo. Além
disso, o IR é pagamento obri-
gatório que o cidadão e as em-
presas têm de fazer e, se po-
dem empregá-lo bem, por que
não?

Para ajudar nessa propos-
ta, Taperá traz nesta edição
uma reportagem especial com
ampla cobertura sobre a ori-
gem, as atividades, os objetivos

Pague um mico
e a forma como atua a ONG.
Mostra também de forma deta-
lhada a importância de se cui-
dar de animais como esses
saguis, sauás, micos de cheiro
e bugios, entre outros.

Esses macacos foram res-
gatados nos últimos 30 anos de
acidentes, de comércio ilegal e
também são vítimas de maus-
tratos, agressões, doenças ra-
ras, amputações e até de má
formação genética. Ou seja, são
animais que não têm condição
de voltar para o seu habitat na-
tural por causa da intervenção
perniciosa do homem em suas
vidas.

Há cerca de dez anos, a
ambientalista iniciadora do
projeto conseguiu uma área de
20 mil m², na divisa das cida-
des de Salto e Itu, as margens
da Rodovia Hilário Ferrari, e
lá vem cuidando da sobrevivên-
cia dessa espécie com o cari-
nho necessário e com os cuida-
dos de que precisam, mas falta
dinheiro para tudo isto.

Enfim, além do Imposto de
Renda, é possível ajudar como
voluntário usando a profissão
em favor da ONG, ou como pa-
drinho e madrinha fazendo do-
ações a partir de R$ 30,00. Há
outras maneiras ainda e todas
elas levam a um retorno impor-
tante não só para a ONG, mas
principalmente para que se dis-
por pela causa.

Então, pague esse mico.
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