
 

 

Sociedade União Internacional Protetora dos Animais 
Associação 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 - 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 

 

CIRCULAR DE JULHO DE 2020 
 

Queridos suipanos e suipanas, 
E chegamos mais um mês de incertezas! Realmente vamos aprendendo a viver um dia de cada vez e a reinventar 
nossas vidas! Na SUIPA não é diferente, todos os dias enfrentamos batalhas gigantescas! Até agora estamos 
conseguindo sobreviver graças a vocês, mesmo enfrentado dificuldades que se potencializaram com a pandemia! 
Só para exemplificar: muitos fornecedores (ração, medicamentos etc.) sempre nos dão prazo para pagamento de 
faturas, mas agora com a grave crise que chegou para todos, esse prazo acabou, ou seja, precisamos efetuar 
pagamentos à vista! Então mais uma vez pedimos ajuda, só podemos realmente contar com vocês!  
 
Mais uma vez pedimos que aqueles que puderem passar a receber o boleto por e-mail será ótima opção!  Para os 
associados que ainda não podem migrar para e-mail, é só nos contatar para ver como podemos fazer, cada 
contribuição é muito valiosa! Aqueles que desejarem pagar os boletos atrasados podem ligar para 3297-8758 /3297-
8760 e falar com Elis ou Graça, ou enviar e-mail através do site com a solicitação que iremos providenciar! Vocês 
também podem acessar a área do associado no nosso site e imprimir o boleto de contribuição mensal. Lembrem-
se se realizarem depósito na conta, por favor, nos enviar o comprovante para identificação. 
 
Como sempre repetimos, o cotidiano e rotina do abrigo e ambulatório não param! Mas se essa grave situação se 
prolongar há uma grande chance de reduzirmos o atendimento do ambulatório, infelizmente, precisamos do mínimo 
de material para funcionamento, e as contas não param de chegar, acreditem que será com o coração apertadinho, 
pois deixaremos de atender muitos bichinhos que precisam de cuidados! Por enquanto estamos atendendo com 
horário reduzido, as especialidades e exames também estão com atendimento diferenciado! Qualquer dúvida pode 
ligar para 3297-8766 ou 3297-8777. 
 
São muitos sobrinhos lutando pela vida e dependendo de todo nosso esforço! Estamos também com estoque baixo 
de descartáveis, principalmente tapetinhos higiênicos e luvas de procedimento (tamanho M é o mais usado), quem 
puder doar será uma ajuda maravilhosa! Continuamos precisando daqueles itens de sempre:  potinhos de sorvete, 
medicamentos, material de limpeza, bacias, caixinhas de transporte, ração, e gaiolas da marca Brasmed. Lâminas 
para máquina de tosa nº 40 da marca Oster, máscaras, álcool 70% líquido (atenção esse álcool tem que ser PURO, 
não pode ter qualquer mistura em sua fórmula), soro ringer. Inverno chegou e os jornais e papelões são muito 
usados, não esqueçam dos suipanos! Temos mais pedidos especiais: um micro-ondas que pode ser usado, e 
aqueles carrinhos plásticos chamados “container de lixo” são muitos usados aqui para retirada de lixo! Se souberem 
de alguém que tenha carrinho de compras (de supermercado) para doar, será útil também, eles facilitam a 
locomoção dos sobrinhos no abrigo! Às vezes até condomínios tem algum para doar! 
 
Continuamos também arrecadando as tampinhas de plástico para reciclagem! As nossas campanhas continuam: 
“Mamães a obra” para reformas na maternidade: conta para depósito conta Itaú - Ag 0584 CC 25340-5. Por favor, 
nos enviar o comprovante para identificação. E a campanha da Leishmaniose, que permite que nossos sobrinhos 
positivos para essa doença, continuem lutando pela vida!  Conta para depósito conta Itaú - Ag 0584 CC 25340-5. 
Por favor, nos enviar o comprovante para identificação. 
 
A prefeitura do Rio apresentou um plano de flexibilização das medidas de isolamento, para que a rotina da cidade 
vá lentamente voltando, e segundo a tabela apresentada nossos eventos externos devem ser retomados na última 
fase, em Agosto, mas tudo depende da diminuição da curva do covid-19, se a mesma voltar a crescer as medidas 
de isolamento poderão ser retomadas! Então mais uma vez em julho ficaremos à princípio sem nosso “Adote um 
focinho carente” mas se a normalidade voltar, segue  a programação para este mês,  mas por favor, acompanhem 
notícias por nossas mídias sociais:  dia 04/07 na Glória , em frente à antiga sede da TV Manchete ,dia 11/07  na  
Loja Pet Fun  em  Ipanema na rua Vinicius de Moraes nº 111; e  no dia 25/07 será a vez do Pet Shop Bicho Bacana, 
na Rua Paula Freitas nº 61-A em Copacabana. No dia marcado para o evento da Glória, dia 04/07 (caso ainda 
prevaleça a proibição da realização de eventos) estaremos lá no local apenas com dois funcionários (sem produtos 
à venda e sem animais), apenas para receber doações e pagamento de mensalidades, das 9:30 às 13:00 hs. Por 
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falar em eventos não esqueçam que aqueles produtos da marca SUIPA que tanto gostam estão disponíveis para 
compras no nosso site www.suipa.org.br/loja em nossa lojinha virtual, mas se tiverem alguma dúvida podem ligar 
para 3297-8769 e falar com a Luzimar, será um prazer atendê-los! Temos recebido também telefonemas com 
pedidos para retirada de doações, e alguns se queixam da demora em retirá-las, mais uma vez pedimos a  
compreensão de vocês, pois toda doação é sim muito bem-vinda, mas estamos tentando reduzir gastos com 
combustíveis e organizar roteiros, além disso a prioridade sempre será o resgate de animais em situação crítica, 
atendendo à pedidos de socorro! Então tenham por favor um pouquinho de paciência e compreensão, acreditem 
que todos nós estamos fazendo um esforço enorme para atender a todos!  
 
Não esqueçam que no Inverno, aquelas doenças típicas das temperaturas mais baixas chegam para nossos animais 
também! Então fiquem mais atentos e mantenham seus peludinhos bem aquecidos! Os idosinhos sentem mais frio 
e são bem mais frágeis no inverno! 
 
Então suipanos para finalizar, vamos mais uma vez pedir! Não esqueçam da gente! Precisamos de todos vocês 
ainda mais! A situação de fato se agravou, e manter a SUIPA VIVA depende de cada um de nós!! Vejam alguns 
sobrinhos lindos que ainda esperam por um lar!!   
 
No mês de junho tivemos uma pequena melhora no número de adoções. Como é gostoso receber boas notícias, 
não é? Saber que a vida pelo menos alguns deles vai mudar aconchega nossos corações tão castigados com 
notícias ruins!  Até a próxima! Lambeijos com muito carinho dos sobrinhos suipanos! 
 
A diretoria                                                                     
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