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CIRCULAR DE MARÇO DE 2019 
 
Amigos  suipanos e suipanas, 
 
E lá se foi o Carnaval! Sempre ouvimos que só agora o ano começa para os brasileiros! Na SUIPA 2019 começou 
há muito tempo! Já fizemos tantas coisas! Campanha de adoção, campanhas novas em redes sociais, conjuntos de 
novos gatis e canis, e ainda vem muita novidade e conquistas pela frente, aguardem! Como sempre lembramos, 
estas conquistas só são possíveis graças a vocês! Por isso não esqueçam de efetuar suas contribuições, ou doações 
ou outra forma de ajudar a SUIPA à se manter viva! Continuamos com problemas no correio físico,  que tem atrasado 
as entregas de nossas correspondências, por isso, mais uma vez, solicitamos a todos que puderem,  para optarem 
por receber boleto e circular por e-mail, e ou se preferirem, podem pagar suas mensalidades em nossos eventos do 
Adote um focinho carente, onde entregaremos a circular, já que sempre levamos uma pequena quantidade impressa  
para ser distribuída.  
 
Continuamos precisando muito de gaiolas (marca BRASMED de 
preferência). Estamos reformando mais um setor dos nossos 
gatinhos em tratamento de Esporotricose, as gaiolas que tínhamos 
não poderiam ser reutilizadas. Então se alguém puder doar, será 
fantástico! Eles merecem um lugar melhor, já sofrem tanto com a 
doença! Os pedidos de sempre continuam valendo: jornais, 
papelões, potinhos, tapetinhos, material de limpeza, descartáveis, 
ração seca e úmida (as latinhas são importantes para nossos idosos 
e doentes), potes e bacias.  
 
Falando em bacias, vocês devem perguntar: Como esse povo pede 
bacia! Mas, olhem o que nossos sobrinhos sapecas fazem!  No calor 
usam as bacias como uma refrescante piscina! Olhem a foto de um 
deles! Não tem preço que pague essa alegria não é mesmo? Por isso 
elas duram tão pouco!  E para secar esses “banhistas” hajam 
toalhas!! Os veterinários e enfermeiros do abrigo estão pedindo 
toalhas, aquelas velhinhas que vocês não usam mais!  Falando em 
calor, conseguimos 12 novos ventiladores para canis e gatis! Obrigado suipanos vocês são demais!   
 
UMA GRANDE NOTÍCIA! Mais um gatil reformado!!! Sendo assim pessoal, como vocês tem acompanhado, 
conseguimos finalizar a obra dos gatis 1, 2 e 3.  
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Esta  conquista é de todos nós, aos pouquinhos, com garra, fé, superação, vontade e amor no coração, vamos 
vencendo as dificuldades gigantescas, vivemos um dia de cada vez, e aos pouquinhos vamos  transformando a dura 
realidade dessa turminha, na maioria vítimas do abandono, descaso e maldade dos homens. Apesar das contas 
que sempre fecham no vermelho, com a ajuda de vocês que atendem a cada pedido extra de socorro, vamos 
somando pequenas vitórias! Por favor, continuem conosco, carregando esse coração azul suipano de amor pelos 
sobrinhos!  
 
Ainda não fechamos as contas para iniciar a obra dos canis do programa “Mãos à obra suipana” mas falta bem 
pouquinho! Queremos começar com a verba que permita finalizar a obra, assim vamos adiar o início para mais um 
mês! Aguardem! vamos informando tudo para vocês! Os interessados em contribuir com esse programa,  poderão 
entrar em contato com nossa funcionária Elisangela pelo telefone 21 3297-8769, que efetuará o cadastramento e 
passará as informações iniciais aos interessados.  
 
Datas do nosso “Adote um focinho carente” em março: dia 16/03 na Glória, em frente à antiga sede da TV Manchete, 
e no dia 30/ 03 no Pet Shop Bicho Bacana, localizado na Rua Paula Freitas nº 61- A em Copacabana, das 9:30 às 
15 hs em todos os eventos. Contamos com a presença de vocês! Estamos enviando abaixo a apresentação de 
alguns de nossos produtos que poderão ser adquiridos nos eventos e também pela nossa lojinha vitual do site da 
SUIPA  - www.suipa.org.br/loja. Até a próxima, lambeijos dos focinhos suipanos! 
A Diretoria        
 
 

 

http://www.suipa.org.br/loja

