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CIRCULAR DE DEZEMBRO DE 2017 

Amigos suipanos e suipanas, 

Olha aí o final do ano!!!!! Passou rápido não é? Época das confraternizações e também de reflexões: o 

que foi positivo, o que e aonde podemos melhorar! E na SUIPA não é diferente; tivemos sim muitas 

batalhas diárias, não vencemos todas, mas a guerra continua!!!!!! Implementamos muitas mudanças que 

proporcionaram resultados positivos, e continuamos acreditando que vamos melhorar ainda mais! 

Vivemos histórias tristes, mas também como foi gostoso dividir finais felizes com vocês 

!!!!!!! Nosso calendário está aí para confirmarem essas alegrias! Lindas e emocionantes adoções! 

Esperamos vocês em nossos eventos com nosso novos produtos e bazar para as lembrancinhas de 

Natal !!!!!!!! “Adote um Focinho Carente” estará no dia 02/12 na Glória, em frente à antiga sede da TV 

Manchete, dia 09/12 estaremos na loja 100% Pet na Barra, Av. Abelardo Bueno nº 3330, e no dia 16/12, 

vamos repetir o evento em Copacabana, na Pracinha do Bairro do Peixoto, sempre das 9:30 às 15hs. Se 

não puderem ir, podem adquirir nossos produtos pela nossa lojinha virtual em www.suipa.org.br/loja. Não 

deixe de nos visitar, mesmo que virtualmente sempre temos novidades para vocês. 

Com a colaboração de todos vocês e para reforçar que a UNIÃO FAZ A FORÇA, a SUIPA ganhou as 

duas toneladas de ração como a ONG mais votada na campanha de aniversário da COBASI!! Iremos 

receber este presente em JANEIRO. Vocês votaram e o resultado mostrou que os suipanos são unidos 

e podemos vencer. Assim como iremos vencer todas as batalhas que possam surgir em favor de todos 

os nossos abrigados.  
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Tivemos um dia maravilhoso na SUIPA no último dia 10/11 o evento “Banho da Esperança” promovido 

por mais um parceiro querido, a escola de tosa e banho Bicho Limpinho. Pudemos ver jovens animados 

e felizes cuidando com muito carinho dos nossos peludinhos, que foram lindos para o evento de adoção 

na Glória! Ano que vem vamos repetir! Aliás, a participação da juventude, interagindo com a SUIPA, foi 

constante no decorrer do ano, com vários eventos em colégios, aonde vimos alunos se emocionarem e 

vibrarem ao conseguirem adoção de um animal, ou doação de um pequeno saquinho de ração! 

Acreditamos na força desta nova geração!  

ATENÇÃO!!!  A loja 100% PET que já é uma grande parceira, está com uma campanha muito legal que 

irá até 31 de Dezembro. A CADA KG DE RAÇÃO DA TOTAL ALIMENTOS QUE VOCÊ COMPRAR NA 

LOJA 100% PET PARA DOAR PARA A SUIPA, A TOTAL ALIMENTOS DOARÁ A MESMA QUANTIDADE 

PARA OS SUIPANOS. Exemplo: Se você comprar 10 kg de ração na loja informando, “EU QUERO DOAR 

PARA A SUIPA”, a Total Alimentos nos doará mais 10 kg. Então, vamos ajudar, vamos compartilhar!!! 

Quando você doar envie para SUIPA um e-mail para elis@suipa.org.br com a cópia da nota da sua 

doação de ração. Qualquer dúvida podem entrar em contato pelos telefones da loja 100%PET: 21-3593-

1315, 21-3593-1142 ou 21-96889-9559. 

Recebemos muitos presentes neste ano de 2017, como sempre, nossos pedidos são atendidos, a SUIPA 

realmente sobrevive por causa do amor verdadeiro que vocês tem pelos animais! Temos agora dois 

últimos pedidos do ano: um aparelho HOMOGENEIZADOR, que usamos em nosso laboratório. O nosso 

se foi. A marca que tínhamos era da “Hemoquímica”. E necessitamos de IMPRESSORA se possível do 

MODELO DCP-L5502DN multifuncional laser da marca Brother facilmente encontrada em vários sites de 

lojas. 

Lembrando: Este mês vocês estão recebendo o boleto de contribuição com o valor dobrado, conforme 

explicamos na circular de Novembro, devido ao 13º dos funcionários. Caso queiram colaborar com mais 

ou menos do valor que está no seu boleto, basta colocar em deduções e ou acréscimos no seu boleto e 

totalizar o valor que gostaria de colaborar. A sua AJUDA sempre será muito importante para nós!!! 

 

Continuamos precisando de potes de sorvetes, baldes, jornais, material de limpeza. Ração também é 

sempre muito bem-vinda. PEDIMOS MAIS UMA VEZ A COLABORAÇÃO COM O BOLETO EXTRA 

PARA O 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, VAI AJUDAR BASTANTE!!! E assim nossa vida na 

SUIPA segue, 2017 indo embora e 2018 chegando com nossos corações cheios de esperança de que a 

vida pode ser melhor sim, como diz a linda música do Ivan Lins: “... Depende de nós, se o mundo ainda 

tem jeito apesar do que o homem tem feito, e se a vida sobreviverá ...” Sim depende de cada um de nós, 

vamos juntos em frente e nos vemos em Janeiro. Desejamos à todos vocês um Feliz Natal, e um Ano 

Novo iluminado!!! 

A Diretoria        
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