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CIRCULAR DE DEZEMBRO DE 2020 
 

Queridos suipanos, 

Acreditem se quiser, mas, não é que esse ano para lá de “diferente” chegou ao fim? Parece que a normalidade vai 
voltando também de um jeito novo. Muitos dizem que é melhor esquecer 2020 e focar em 2021! Foi sim um ano 
muito difícil, com momentos muitos desafiadores, mas também de muita superação e aprendizado! Será um final de 
ano diferente, mais do que nunca é sim tempo de refletir e repensar a vida! Nós suipanos apesar de tantas 
dificuldades estamos aqui juntos e tendo a certeza de que sim é possível acreditar e continuar lutando para manter 
a SUIPA VIVA!  A Covid-19  intensificou a  crise econômica ,agravando ainda mais a queda de nossa receita: 
contribuições de associados diminuiu, muitos que recebem boletos por correio não efetuaram pagamentos , já que 
a entrega dos correios foi suspensa, eventos cancelados provocou a queda de doações ( itens diversos como 
rações, medicamentos , jornais e etc..) bem como a diminuição das adoções! Pandemia gerou aumento de 
abandonos! Muitas vezes o desânimo, tristeza e preocupação surgiam, mas ao olhar nossos sobrinhos abrigados, 
ou a cada um abandonado que chegava ou ainda os tutores com seus bichinhos aguardando atendimento no 
ambulatório, todos eles nos erguiam, e incentivavam a seguir lutando! Por fim, conseguimos manter nossa SUIPA 
VIVA! Graças a vocês, que continuam acreditando neste trabalho árduo, apaixonante e gratificante! Vamos às boas 
notícias! 

Conseguimos finalmente nossos carrinhos de supermercado e forno micro-ondas! Nossa gratidão à querida 
protetora, ativista, suipana e AMANTE DOS ANIMAIS, Sheila Moura, fundadora da sociedade educacional “Fala 
Bicho” e do blog “O Grito do Bicho” que promovem a conscientização da importância do animal em nossas vidas! 
Sheila é a voz dos animais há muitos anos, lutando e dedicando sua vida a eles! Nossa querida amiga criou uma 
campanha entre amigos, e doou à SUIPA cinco carrinhos (três usados e dois novos) e dois micro-ondas usados em 
perfeito estado! Nossa gratidão! Falando em campanhas temos visto muitos amigos promovendo ações e 
conseguindo doações de rações, medicamentos, ficamos imensamente felizes! Cada item doado, vem recheado do 
amor de um gesto sincero, e essa energia chega à toda a SUIPA nos dando forças para prosseguir! Outra boa 
notícia: a Cruz Vermelha de Belford Roxo esteve na SUIPA fazendo a desinfecção de nossas instalações! Uma 
parceria maravilhosa! E teremos periodicamente esse procedimento de suma importância para garantir a saúde de 
todos nós! Esse ano a campanha de aniversário da COBASI foi um pouco diferente, beneficiou 70 ongs, dentre elas 
a SUIPA! E cada ONG receberá 1,8 toneladas de ração! Maravilha!! Tivemos também uma doação bastante 
significativa: 25 caixas da medicação ITRACONAZOL usada para o tratamento dos nossos gatinhos com 
esporotricose! Não temos palavras para agradecer à Dra. Maria Fernanda Gavazzoni Dias presidente da 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA REGIONAL FLUMINENSE! Nosso coração vibra à cada carinho 
demonstrado! Valeu pessoal! 

Datas do “Adote um Focinho Carente“ em dezembro: Dia 05/12 na Glória, em frente à antiga sede da TV Manchete, 
dia 12/12 teremos um novo parceiro: a  Loja Pet Point Animal  em  Botafogo,  na rua Arnaldo Quintela  nº 64-A; no 
dia 19/12 será a vez do pet Shop Bicho Bacana na Rua Paula Freitas nº 61-A em Copacabana. Das 9:30 às 15:00hs 
em todos os eventos. Venham aos nossos eventos, lá além de dar um chameguinho aos sobrinhos, como eles 
adoram ver vocês, podem comprar nossos produtos para suas lembrancinhas de Natal! Teremos novidades além 
do Calendário 2021! Que está muito bacana! Podem adquirir os produtos também em nossa loja virtual no site 
www.suipa.org.br/loja. 
 
Pessoal a campanha das tampinhas plásticas para reciclagem segue a todo vapor viu? Vamos continuar juntando! 
A campanha “mamães à obra” continua, apenas teve o início das obras para reforma da maternidade adiado, mas 
o sonho se mante vivo! Conta para depósito Itaú - Ag 0584 CC 25340-5. A campanha para o tratamento da 
leishmaniose continua também precisando muito de vocês! Como sempre explicamos trata-se de um tratamento 
muito caro e contínuo, permitindo que nossos sobrinhos continuem lutando pela vida, e NÃO sendo entregues à 

http://www.suipa.org.br/loja
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eutanásia como muitos que, infelizmente tem esse triste destino. Aqui lutamos sempre pela vida! Conta para 
depósito Itaú Ag 0584 CC 45500-0 é a conta disponibilizada para esta campanha da Leishmaniose!  
 
Continuamos precisando muitos dos itens para doação, por favor continuem nos ajudando sempre que possível, se 
ficar difícil comparecer aos eventos ou ir até a SUIPA para entregá-los, entrem em contato conosco, telefone 3297-
8777 / 3297-8758 faremos o possível para buscar as doações! Precisamos de; jornais e papelão, toalhas, materiais 
descartáveis como luvas de procedimento ( tamanho M é o mais usado), máscaras, soro ringer, álcool 70% líquido  
( atenção esse álcool tem que ser PURO , não pode ter qualquer mistura em sua fórmula) ,tapetinhos higiênico, leite 
em pó Nestogeno, materiais de limpeza , medicamentos, ração, latinhas de patê ( para cães e gatos), potinhos de 
sorvete, bacias e baldes plásticos. 
 
Pois é, resistimos a essa tempestade e estamos aqui prontinhos para as batalhas do próximo ano! Não conseguimos 
realizar todos os sonhos, AINDA, mas vamos que vamos que venha esse novo ano, vamos continuar juntos, como 
sugere nosso calendário 2021, abraçando a SUIPA plenamente, contemplando todas as causas que ela luta há 
quase 78 anos! Que novas esperanças brotem em nossos corações “azuis” suipanos, que a vida siga seu curso, 
ainda que com as dificuldades e obstáculos no percurso, mas seguindo firme! Vamos mais uma vez torcer e cobrar 
dos políticos eleitos que falaram da proteção animal em sua campanha, façam valer suas promessas!   
Feliz Natal, um Ano Novo Iluminado, lambeijos e abraços mais que apertados dos sobrinhos que amam vocês 
incondicionalmente, como disse Antoine de Saint-Exupéry no livro “O pequeno Príncipe”.  

“...sempre há uma outra chance, uma outra amizade, um outro amor, uma nova força. Para todo fim, um recomeço.” 
Vamos recomeçar? Juntos?” 

A Diretoria 

 

 


