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METAMORFOSE

 “A alma é uma borboleta... Há um instante em que uma voz nos diz 
que chegou o momento de uma grande metamorfose.” 
(Rubem Alves)

Com muito pesar, o Projeto Mucky comunica a chegada de um 
importante momento de mudanças. É preciso “descontinuar". 

Para chegar até aqui caminhamos e trabalhamos arduamente, 
mas é necessário ter humildade para aceitar os caminhos que a 
vida indica. A insustentável situação �nanceira na qual a 
Instituição se encontra, motivada pela crise atual do país e pela 
crescente queda nas doações e parcerias, nos fez re�etir e 
entender que seria irresponsabilidade deixar de buscar
 novos rumos. Quando é pra dar certo, até os ventos sopram a 
favor, mas, infelizmente, isso não tem acontecido.

A macacadinha que está sob nossos cuidados, aos poucos,  precisará ser realocada. Sabemos que esse processo será doloroso e 
gradativo, exigindo discernimento e atenção de nossa parte no que se refere ao futuro desses primatas. Até que isso seja possível 
os cuidados continuarão, os gastos serão os mesmos e a equipe precisará permanecer unida para garantir que nada falte a esses 
“pequenos”. 

Noites escuras produzem as estrelas mais brilhantes, sendo o sofrimento um intervalo entre duas alegrias. Por isso, nunca é tarde 
para reescrever um novo �nal para uma velha história. 

Todos vocês, parceiros, apoiadores, padrinhos, madrinhas, amigos e colaboradores, são essenciais para que esse processo 
transcorra de maneira tranquila, durando o tempo que for necessário. Por isso, rogamos a todos que mantenham as suas 
doações, apoio e participação ativa, pois somente assim será possível garantir uma boa qualidade de vida a esses macacos que 
tanto sofreram as consequências de ações causadas por pessoas que pouco se importam com o planeta e com o outro, seja ele 
quem for.

Impossível não sentir imenso orgulho de tudo o que �zemos até aqui. Tantas vidas salvas, tantas lições ensinadas e aprendidas... 
Cada ato de amor e solidariedade que recebemos das pessoas que acreditaram em nosso trabalho nos permitiu conduzi-lo de 
forma resistente, inovadora e honesta. Esperamos, sinceramente, que sintam nossa in�nita gratidão!

A partir de agora, a estrada que trilharemos será árdua e difícil, mas, juntos, conseguiremos percorrê-la. Por favor, permaneçam 
conosco!

Um grande abraço, 

Lívia Botár e Diretoria do Projeto Mucky
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