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CIRCULAR DE AGOSTO DE 2017 

Queridos associados, 

Começamos nossa circular lembrando a grande repercussão que tivemos nas mídias sociais ao 
contarmos a história do cãozinho idoso, cego e com um tumor na cabeça, abandonado numa lata de lixo 
próxima à SUIPA. Depois de resgatado, recebeu os primeiros cuidados, e foi batizado com o nome de 
São Francisco de Assis. 

Após dois meses de tratamento intenso, decidimos dividir com vocês essa linda história que comoveu a 
todos; em 48 horas de postagem, atingimos a marca de 11.000 visualizações!!!!!! E o melhor é que 
tivemos um final feliz; ele foi adotado por quem o salvou do lixo. Nosso querido veterinário Dr. João 
Wassita o adotou, e hoje São Chiquinho tem amor, carinho, uma família e terá, sim, um finalzinho de vida 
digno!!!!! Nosso sonho é que outros tantos São Chiquinhos, não só os da SUIPA, mas também os muitos 
outros espalhados por várias esquinas e abrigos, encontrem também uma família!! 

Alguns de nossos idosinhos especiais que ainda esperam por um LAR!!!!!!!!!! Vocês podem divulgar e 
compartilhar a nossa página do site www.suipa.org.br/adocao. 

         Baixinho                                  Bia                                     Fusion                             Panqueco 

Vamos acreditar !!!!!! Como disse Mahatma Gandhi: “SEJA A MUDANÇA QUE VOCÊ DESEJA VER NO 
MUNDO” 

Assim, vamos seguindo, melhorando nossas adoções a cada mês. Temos verificado que as adoções na 
nossa sede, em Benfica, também aumentaram. Então, resolvemos melhorar nosso setor de adoção. 
Vamos criar “um cantinho da adoção”, aonde cães e gatos aptos à adoção poderão ser visitados pelos 
pretendentes, tendo contato direto entre eles. Acreditamos que essa interação é muito importante. Uma 
associada, que prefere manter o anonimato, irá investir nesta área, e ficamos imensamente gratos. Toda 
ajuda, seja ela qual for, vinda do coração, nos dá forças para continuar vencendo as barreiras diárias.  

Teremos também a área de banho/tosa para nossos sobrinhos. Já temos banheira, mesa e sopradores, 
todos oriundos de doações. Precisaremos de mão-de-obra profissional (voluntária) para este serviço. 
Para isso estaremos lançando, em breve, uma campanha, convidando tosadores profissionais a doarem 
um dia de trabalho para nossos sobrinhos serem tosados !!!!!!  Ainda estamos na fase de organização, 
aguardem a nossa convocação!!!! 

mailto:cadastro@suipa.org.br
http://www.suipa.org.br/adocao


 

 

Sociedade União Internacional Protetora dos Animais 
Entidade particular, não eutanásica, sem fins lucrativos e de utilidade pública 
Fundada em 27 de abril de 1943 e mantida pelo Quadro Social 
CNPJ 00.108.055/0001-10 - www.suipa.org.br 
 

Av. Dom Hélder Câmara, 1801 - Benfica - 20973-010 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
Tel.: (21) 3297-8777 - Fax: 3297-8759 – email: cadastro@suipa.org.br 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
“Que os nossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos de que as grandes 
proezas da história foram conquistas daquilo que parecia impossível.” 

Charles Chaplin 

 

O “Adote Um Focinho Carente” estará na Glória, em frente ao prédio da antiga TV manchete, SEMPRE 

no primeiro sábado do mês, que em agosto cairá no dia 05. No dia 12/08, teremos nosso “Sábado do 

Bem”, na loja 100%PET, situada na Av. Abelardo Bueno nº 3.330, onde parte da venda da loja é revertida 

para a SUIPA. Na última edição deste evento na Barra, recebemos a visita de muitos associados que 

residem naquela área (Barra /Recreio/Jacarepaguá). Tivemos muitas doações e ficamos felizes, pois 

agora temos mais um ponto permanente para o “Adote Um Focinho Carente”; e em todos as campanhas 

lá na 100% PET, tivemos pelo menos uma adoção! No dia 19/08 será a vez de Copacabana! Estaremos 

na Praça Edmundo Bitencourt, no Bairro Peixoto, de 9:30 às 15 horas. Esperamos vocês em todos os 

eventos!!!!! 

No dia 26, haverá um evento das 18:30 até as 22:30, no local chamado Áudio Rebel, que fica em Botafogo, 

na Rua Visconde Silva nº 55.  Trata-se de um show com DJs e apresentação de uma banda de rock ao 

vivo. O ingresso terá desconto para quem doar ração para a SUIPA e estaremos lá falando sobre o nosso 

trabalho e sobre a luta pela causa animal. Contamos com o apoio e divulgação da galerinha mais jovem 

para essa noite “rock Animal”. 

Em agosto, voltaremos com nosso BAZARCÂO em nossa sede, todo segundo sábado do mês, das 

09:00 às 13:00 horas. 

Além dos nossos pedidos de sempre, como BACIAS PLÁSTICAS, potes de sorvete vazios, 
medicamentos, materiais de limpeza e potinhos de papinha salgada da Nestlé, temos um pedido especial: 
aparelho de AUTOCLAVE, que serve para esterilização de nossos instrumentos para atendimentos e 
cirurgia. Infelizmente, tivemos uma sobrecarga elétrica, que queimou nosso equipamento. Aliás, danificou 
não só o autoclave em uso como também o que tínhamos como reserva. Se souberem de alguém que 
esteja doando um será de grande valia. Outro item que necessitamos é pelo menos 2 monitores 
cardíacos. Perdoem os pedidos, mas, como sabem nossa sobrevivência depende UNICAMENTE dos 
nossos sócios queridos. Promessas existem, palavras bonitas também, mas é com orgulho que 
afirmamos que apesar da situação ainda ser, sim, desesperadora (as contas e despesas não tiram férias, 
nosso caixa fecha no VERMELHO todo dia), vemos sempre nossas “formiguinhas suipanas“ indo à luta. 

Nós precisamos salvar a SUIPA e vocês são a nossa força! 

Se conseguirem estes equipamentos podem entrar em contato por telefone (21) 3297-8768. 

Lembramos que qualquer assunto relativo ao cadastro (atualização de endereço/telefone/celular, inclusão 
de CPF, boleto não recebido) pode ser resolvido através do telefone (21) 2261-8715, das 13h00 às 18h00, 
com Rita Rocha - e-mail cac@suipa.org.br. 

Por fim, desejamos a todos um FELIZ DIA DOS PAIS!!!!!!!!!! 

Mais uma vez, OBRIGADO a todos e até a próxima. 

A Diretoria 
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