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CIRCULAR DE JANEIRO DE 2018 

Queridos associados, 

Vamos entrar em 2018 com o coração cheio de esperança, apesar de tantas dificuldades pelas quais todos nós 

brasileiros temos passado!!!!! Os imensos obstáculos existem, para nos fortalecer e nos unir. A SUIPA conta sim 

com cada um de vocês para continuar viva! Por isso pensamos em começar o ano fazendo um pedido diferente à 

vocês: vamos buscar novos associados, conversem com amigos, vizinhos e familiares, falem do nosso trabalho, da 

importância da SUIPA em nossa cidade; mostrem nossa dura realidade, onde lutamos por eles, sem qualquer ajuda 

do poder público!!! Apresentem nosso ambulatório, que oferece assistência veterinária a preços populares!!! Cada 

associado novo é muito importante, não apenas pela contribuição mensal, por menor que seja; mas 

fundamentalmente para formarmos um grupo sólido que se faz presente sendo a voz dos animais abrigados e 

lutando com garra e determinação pelos seres tão indefesos. Depois do período de festas, as contribuições 

diminuem, mas as despesas do Abrigo continuam. 

Fechamos Dezembro com um ótimo índice de adoções; participamos do Evento Circuito Vegano e Orgânico no 

Lagoon e só lá 8 sobrinhos ganharam um lar!!!! Isso é maravilhoso, contudo, Janeiro é um mês cruel, o índice de 

abandono de animais também bate recordes; Aquele lindo filhotinho comprado para o Natal começa a crescer e 

começa a dar trabalho, roendo e sujando a casa. Ou chegam as férias, viagem marcada e o que fazer com aquele 

“presente”?  Resposta: É cruelmente abandonado nas ruas e abrigos. 

Por isso precisamos incentivar a adoção responsável e lutar contra o abandono! Em Janeiro teremos a campanha 

“Adote um Focinho Carente” no já tradicional ponto da Glória em frente à antiga sede da TV manchete no dia 13 e 

no dia 27 estaremos na loja 100% PET na avenida Abelardo Bueno nº 3.330 Barra da Tijuca dando continuidade ao 

“Sábado do Bem“com parte da venda da loja sendo doada à SUIPA,  sempre  das 9:30 hs  às 15:00 hs, nos dois 

eventos. 

 

Nosso calendário também está sendo um sucesso!!!!!  Eles contam lidas histórias de adoção, ilustradas com fotos 

dos peludinhos com suas novas famílias! Produzimos também nova coleção de produtos com novas estampas!! 

Venham conferir!! Continuem ajudando como sempre, levando doações; rações, jornais, potes de sorvete, bacias, 
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medicações e os funcionários do gatil pediram tapetinhos higiênicos para nossos idosinhos, o estoque está 

baixo!!!!!!! 

Atenção amigos!!! Falando em produtos SUIPA, gostaríamos de esclarecer que NÃO dispomos de nenhum 

funcionário ou voluntário independente vendendo nossos produtos em vias públicas ou oferecendo produtos via 

telefone ou outro qualquer meio de comunicação! Vocês podem adquirir os produtos da SUIPA em eventos que são 

sempre informados nas circulares ou mídias sociais, como Instagran, Facebook, site ou na na sede em Benfica, ou 

ainda no site da SUIPA no botão “LOJA VIRTUAL”. Alguns estabelecimentos que temos como parceiros (vejam 

estas parcerias no site www.suipa.org.br) estão disponibilizando calendários 2018 para venda. Se tiverem alguma 

dúvida entrem em contato conosco. Estamos informando isso porque, INFELIZMENTE, temos recebidos denúncias 

de que pessoas de má índole e aproveitadores, estão se passando por funcionários da SUIPA nas ruas, 

principalmente da Zona Sul, usando camiseta e crachá falso e apresentando produtos ditos suipanos, para venda 

em prol da SUIPA. Por favor, se passarem por essa situação denunciem, à fim de que possamos tomar as medidas 

cabíveis! 

Os associados que puderem, alterem as suas contribuições para envio de boletos por e-mail, pois os custos com 
correios são altos para a SUIPA. 

Na área do associado no site da SUIPA você pode a qualquer momento imprimir a segunda via do boleto de sua 
contribuição mensal, mas para isso acontecer, o associado deve ter e-mail preenchido em seu cadastro. 

Abaixo segue algumas maneiras de como vocês poderão nos ajudar para atualizar o seu cadastro. 

 Acessando a área do associado do site da SUIPA para completar e atualizar o seu cadastro  

 Enviando um e-mail para cac@suipa.org.br ou cadastro@suipa.org.br com os seus dados. 

 Telefonando para a Central de Atendimento ao Cadastro 
Tel.: (21)2261- 8715 - (21)98900-4586com a Rita Rocha  
Segunda à sexta-feira -13:00 às 18:00hs 

Qualquer dúvida podem falar com a Elis, Graça ou Manoel do Setor Administrativo Financeiro da SUIPA.  
Tel.: (21) 3297-8758. 

À partir do dia 15 de janeiro, nossa tabela de preços do ambulatório sofrerá um pequeno reajuste, mas ainda assim, 

continuaremos oferecendo nossos serviços à preços diferenciados, acessíveis à população em geral.  

Obrigado queridos amigos, todos os suipanos agradecem e vamos seguindo juntos em 2018, encarando montanhas 

imensas a serem vencidas, mas acreditando que estamos fazendo nosso melhor. 

A Diretoria 
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