
VOCÊ, NOSSO PRESENTE!

Terapia alternativa
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No mês de agosto o Projeto Mucky faz aniversário. 
Chegamos ao 33º ano de existência e nessa data tão 
importante é impossível não relembrar o passado e 
pensar sobre o futuro de maneira a perpetuar e 
multiplicar o aprendizado. Mais um ano se passou de 
forma turbulenta, mas, durante esse período, 
continuamos “remando contra a maré”, resistindo 
bravamente às di�culdades e desa�os do dia a dia. Só não 
sucumbimos a esse mar bravio porque existe alguém que 
sempre nos lança a bóia quando estamos nos afogando: 
você! Por isso, nosso maior presente de aniversário é tê-lo 
ao nosso lado, e se ainda nos resta alguma energia para 
contemplar e planejar o futuro é porque sabemos que 
não estamos sozinhos. Nossa enorme gratidão, 
Padrinhos, Madrinhas e Apoiadores, pois sem a sua 
participação teria sido ainda mais difícil chegar até aqui. 
Apaguem conosco essas 33 velinhas e continuem ao 
nosso lado para que possamos chegar ao 34º aniversário 
da forma como desejamos: aumentando nossa rede de 
apoiadores, tecendo novas parcerias e oferecendo uma 
vida digna para a macacadinha acolhida por nós.

A hidroterapia engloba todo tipo de terapia realizada na água a �m 
de obter benefícios das propriedades curativas desse meio líquido. 
Entre elas, podemos citar a força do empuxo, a pressão hidrostática, 
a temperatura e muitas outras. No Projeto Mucky há muitos 
primatinhas com di�culdades de locomoção resultantes dos mais 
diversos tipos de lesões. Hypnus, por exemplo, sofre com problemas 
neurológicos, condição que causa tremores que limitam os seus 
movimentos, di�cultam a sua alimentação e as demais atividades, 
afetando diretamente sua qualidade de vida.  Por conta disso, foi 
avaliado como um perfeito candidato à hidroterapia, e na água 
aquecida a 38° C são realizados movimentos em seu corpinho que 
auxiliam  a  toni�cação  dos  músculos,  melhorando  a  circulação e a 

Hidroterapia

estabilidade das articulações. Apoiamos as terapias alternativas e estamos sempre em busca das mais variadas 
técnicas capazes de assegurar a melhora no quadro de saúde desses animaizinhos.
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Cantinho das necessidades
Você já pensou que além do apadrihamento, é 
possível mobilizar outras pessoas para facilitar o 
funcionamento do Projeto Mucky? Que tal promover 
uma campanha para arrecadação dos itens abaixo? 
Precisamos de:
• Medidor de glicemia Accu-Chek Performa
• Açúcar re�nado ou cristal
• Pó de café
• Farináceos para o mingau: Mucilon, Neston, Farinha 
Láctea e farinha de aveia.
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FLAGRANTES DA VIDA REAL
Colinho de pai

Após passar pela avaliação inicial e receber os cuidados necessários, os �lhotes Gomi e Halib foram apresentados aos seus 
novos pais adotivos, Umbu e Papoula. A primeira coisa que Umbu fez ao ver Halib foi oferecer suas costas para carregar o 
pequeno. Halib, por sua vez, não hesitou e pulou rapidinho para o aconchego e proteção do seu novo papai. Assim como 
acontece com Umbu, desejamos a todos os papais humanos muitos momentos especiais com suas “crianças”  e que elas 
saibam expressar a mesma gratidão demonstrada por Habib. Queridos Padrinhos e Apoiadores, Feliz Dia dos Pais!

Em julho recebemos a visita de um grupo muito 
especial: as madrinhas Armênia Ramos, Adriana 
Roldan, Rosemary Aichele e Luciana Galvão, que foram 
à Instituição com alguns familiares para ver de perto o 
nosso trabalho e conhecer os seus a�lhadinhos. Após 
uma tarde muito agradável encerramos o encontro 
com uma atividade em prol dos primatinhas: as 
madrinhas confeccionaram lindos brinquedos com 
materiais reciclados para enriquecer o viveiro dos seus 
a�lhados. É claro que toda a macacadinha adorou!

Amadrinhamento

Encontro de madrinhas
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Quem acompanha nossas 
redes sociais já deve estar 
sabendo da ação “Livro 
solidário”, que tem como 
meta a venda de 650 
livros “Primatas no Brasil” 
para nos ajudar a quitar 
várias dívidas em atraso, 
como contas de consumo, 
pagamento de  boletos, 
parcelas  de  empréstimos 

Campanha

Livro Solidário

bancários, remuneração de colaboradores, entre 
outros. Se você ainda não tem essa obra, ou se tem, 
mas gostaria de presentear alguém com um exemplar, 
junte-se a nós nessa grande campanha e faça o seu 
pedido através do link abaixo. Basta pedir, fazer o 
depósito e você receberá o livro em sua casa!

Para comprar, acesse: 

www.projetomucky.org.br/livro-solidario


