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CIRCULAR DE MARÇO DE 2020
Queridos amigos suipanos e suipanas,
Adoramos começar o mês com boas notícias! Principalmente quando ainda que no meio de tantas dificuldades, e
problemas cotidianos, fazemos os sonhos se realizarem! E todo esforço nos faz continuar acreditando que vale à
pena! Afinal o esforço é a ponte entre o sonho e a realidade! Vamos lá às boas notícias!
Lembram da Flor de Liz? Uma cadelinha
branquinha que chegou à SUIPA em estado
crítico! A patinha traseira toda cheia de miíase
(bicheira) e a situação clínica muito difícil!
Mas o olhar dessa bichinha tocou o coração
não apenas dos funcionários, mas de muitos
de nossos associados e seguidores das
mídias sociais, ao verem vídeo que postamos!
Os telefonemas e e-mails perguntando pela
nosso Flor eram constantes! Como sempre
dizem, a SUIPA opera milagres! Nossa
equipe é incansável, luta sempre por eles, e
dia após dia Flor de Liz foi reagindo
melhorando, e não poderia ter final mais feliz:
foi adotada por uma associada e hoje está
muito bem, plenamente feliz em sua nova família.
E perguntamos: não vale a pena? Salvar uma vida vale sim muito à pena!
É esse amor que nos move e nos dá forças para não desistir! Mais uma
vitória: finalizamos a construção de mais oito células de canis individuais
para cães que necessitam ficar separados, por motivos diversos:
tratamento clínico, período de adaptação, distúrbio comportamental,
agressividade etc. Agora nas novas instalações eles dispõem de mais
espaço e conforto! E já vamos em breve começar a construir mais oito
células!
A campanha “mamães à obra” segue com força total! Obrigado a muitos
que já contribuíram. Em março já começaremos a reforma de nossa
maternidade! A ideia é inaugurar em maio, mês das mamães! Contamos
como sempre com vocês! Conta para depósito conta Itaú - Ag 0584 CC
25340-5. Por favor, nos enviar o comprovante para identificação Campanha Mamães à Obra.
Por favor, não esqueçam dos nossos peludinhos com Leishmaniose, a sobrevida deles depende de nós! Quem
puder contribuir, será maravilhoso, como sempre explicamos o tratamento deles é extremamente caro! Conta para
depósito conta Itaú - Ag 0584 CC 25340-5. Por favor, nos enviar o comprovante para identificação - Campanha da
Leishmaniose.
Datas do nosso “adote um focinho carente” em Março: dia 07/03 na Glória, em frente à antiga sede da TV Manchete,
dia 14/03 estaremos mais uma vez na Loja Pet Fun em Ipanema na rua Vinicius de Moraes nº 111; no dia 21/03
estaremos mais uma vez na Cultura Inglesa unidade Tijuca, na Rua Almirante Cochrane nº 23, dia 28/03 será a vez
do pet Shop Bicho Bacana, na Rua Paula Freitas nº 61 A em Copacabana, sempre das 9:30 às 15:00hs em todos
os eventos .
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“Que os nossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos de que as grandes
proezas da história foram conquistas daquilo que parecia impossível.”
Charles Chaplin
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No dia 03/03 estaremos mais uma vez no Tribunal de justiça (Fórum) do Meier, na Rua Aristides Caire nº 53 das 10
às 15hs, com animais para adoção e venda de nossos produtos! Esperamos vocês em todos os nossos eventos!
Pessoal, continuem juntando as tampinhas, não apenas de refrigerante, pode ser de medicamentos, material de
limpeza etc. Vendemos para a reciclagem e conseguimos R$ 288,00 que foram direto garantir a barriguinha cheia
de ração para os nossos sobrinhos!!! Podem nos entregar nos eventos ou levar na nossa sede! Vamos lá juntar
tampinhas!
Continuamos precisando muito de jornais, potinhos de sorvete, tapetinhos higiênicos, material de limpeza,
descartáveis, bacias, caixinhas de transporte, ração e também gaiolas da marca Brasmed. Uma associada muito
querida nos doou no Natal gaiolas, mas ainda precisamos de mais, agora para o gatil! Precisamos também do Soro
Ringer que é muito utilizado no abrigo e lâminas para máquina de tosa nº 40 da marca Oster.
Obrigado família suipana, essas conquistas acontecem graças a vocês que continuam contribuindo para manter a
SUIPA VIVA, que fazem sim a total diferença na vida de lindezas como a Flor de Liz! Que ao ajudar na construção
de novas instalações, proporcionam uma vida menos cruel, aos que sofreram maus tratos e a crueldade do
abandono. Quando colaboram com o tratamento de Leishmaniose, garantem o futuro dos cães com essa terrível
doença! Então continuem acreditando no nosso trabalho! Vamos fazer 77 anos de existência em abril! Vocês são a
nossa força!
Gratidão a cada um de vocês!
Finalizamos com um trecho do discurso do ganhador do Oscar 2020 de melhor ator, Joaquim Phoenix, leiam, parem
e pensem! Beijos no coração de vocês!
A diretoria
“Acredito que nos desconectamos demais do mundo natural, e nos sentimos culpados por ter uma visão egocêntrica,
a crença de que estamos no centro do universo. Entramos no mundo natural, roubamos seus recursos. Nos sentimos
no direito de inseminar artificialmente uma vaca e então roubar seu bebê quando ele nasce, mesmo que seus gritos
de angústia sejam perceptíveis. E então bebemos o leite que é destinado ao bezerro e colocamos em nosso café e
cereal”, argumentou. “Quando usamos amor e compaixão como nossos princípios, podemos criar, desenvolver e
implementar sistemas de mudança que são benéficos para todos os seres e ao meio ambiente.”
Joaquim Phoenix
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