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CIRCULAR DE SETEMBRO DE 2020 
Queridos suipanos e suipanas, 
 
Setembro chegou, com nossas esperanças renovadas de que aos poucos a normalidade vai se restabelecendo!  
Esperamos que todos estejam com saúde e que possamos seguir com nossa vida, cada dia que amanhece nasce 
uma nova oportunidade. Mês passado conseguimos retornar com nosso evento “Adote um focinho carente” na Glória 
após a liberação da prefeitura! Realizamos nosso evento buscando obedecer a todas as medidas de segurança 
exigidas e foi muito bom rever nossos associados! Tivemos quatro adoções vejam fotos de nosso “Focinho da 
Glória”. 

Estamos aguardando ainda o retorno dos eventos nos quais somos convidados de nossos parceiros (Pet Shops) 
entendemos que nesses locais a questão de segurança fica mais comprometida até porque, dispomos de espaço 
físico reduzido! O importante é preservarmos a saúde de todos! Seguem os dias previstos para o nosso “Adote um 
focinho carente” do mês de setembro. Dia 12/09 na Glória, em frente à antiga sede da TV Manchete, dia 19/09 na 
Loja Pet Fun em Ipanema na rua Vinicius de Moraes nº 111 e no dia 28/09 será a vez do pet Shop Bicho Bacana, 
na Rua Paula Freitas nº 61-A em Copacabana. Acompanhem sempre pelas nossas redes sociais a confirmação 
dos eventos. Em nosso site em www.suipa.org.br/adocao vocês também poderão conhecer e compartilhar alguns 
dos suipanos que estão para adoção. Os peludos idosos que se encontram na SUIPA merecem nossa admiração 
e são apaixonantes. Estamos torcendo para que consigam uma família amorosa e responsável.  

http://www.suipa.org.br/adocao
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Com toda esta pandemia, não foi possível ainda realizar nossa Assembleia Anual, mas na área reservada do site 
da SUIPA os associados que contribuem regularmente poderão a qualquer tempo acessar os balancetes mensais 
de 2020 que serão disponibilizados a partir de 31 de agosto. Assim que possível iremos divulgar o mês e dia da 
Assembleia Anual. Qualquer dúvida não hesite em contatar o setor administrativo financeiro da SUIPA no telefone 
3297-8758. 
 
Diante de todos os acontecimentos, tivemos muitos problemas com a entrega dos boletos de contribuição mensal 
pelos correios nos meses de maio, junho e julho, mas lembrem-se que podem solicitar os boletos dos meses 
passados através do e-mail cadastro@suipa.org.br, elis@suipa.org.br ou pelo telefone 3297-8758, isso irá nos 
ajudar e muito. 
 
O abandono de filhotes e de cadelas prenhas é uma realidade no abrigo. Nossa estrutura ainda não é adequada 
para receber tantos e cuidar desses pequeninos até que fiquem aptos para adoção. Eles precisam de atenção 
especial, mamadeiras, vermífugos, vacinas e outros. Nossa campanha “Mamães a Obra” é para reformas da 
maternidade e visa a melhoria do ambiente que temos para dispormos de mais recursos e assim poder ajudar a 
todos que chegam até nós. NÃO ESQUEÇAM DA GENTE! A conta para depósito para esta campanha é: Banco 
Itaú - Ag 0584 CC 25340-5.  
 
Falando em cuidados com os focinhos, anotem, o mês de agosto foi batizado como o mês da conscientização da 
prevenção da leishmaniose visceral canina, que é a principal arma no combate à doença causada por um 
protozoário. Por muito tempo a Leishmaniose Visceral era tida como uma doença do mundo antigo e de áreas rurais. 
Com o avanço da urbanização de áreas rurais os casos de Leishmaniose vêm avançando significativamente em 
centros urbanos. Por se tratar de uma Zoonose, é muito importante que seja diagnosticada e controlada. É uma 
doença que para se propagar, necessita de um vetor, neste caso um inseto, assim como a Dengue e condições 
favoráveis, matéria orgânica, por exemplo e hospedeiros como cães, gatos, homem, mamíferos no geral. 
Infelizmente é uma condição clínica que até o momento não há cura. Hoje temos como prevenir com uso de 
repelentes em coleira ou pipetas e vacinas (ainda em estudos) e tratamentos a fim de controlar as lesões que o 
protozoário faz no organismo do animal. Sendo assim, a eutanásia não é a escolha. 
 
Em nossa instituição, os animais diagnosticados, são encaminhados para canis telados, usam coleira repelente e 
tomam medicação para o controle da Leishmania, visando sempre a saúde dos animais, funcionários e de pessoas 
que estão no perímetro da SUIPA. Além destas medidas, exames periódicos são necessários para 
acompanhamento do tratamento e bem estar de nossos focinhos. Nossa campanha da Leishmaniose continua, pois, 
a medicação e o tratamento são para sempre permitindo assim que nossos sobrinhos positivos para essa doença, 
continuem a viver dignamente. Se preferirem doar coleiras Scalibour ou Seresto e ou o medicamento que é 
específico, é só falar com a Elis no 3297-8758. A conta para depósito para esta campanha é a conta Itaú - Ag 0584 
CC 45500-0. Por favor, nos enviar sempre o comprovante para identificação dos depósitos. 
 
O ABRIGO da SUIPA NÃO PARA, sempre estamos precisando de doações de diversos materiais sendo que alguns 
itens são de uso contínuo como: jornais e papelão, toalhas, materiais descartáveis como luvas de procedimento 
( tamanho M ), máscaras, o soro ringer com lactato, soro fisiológico, álcool 70% líquido ( atenção esse álcool tem 
que ser PURO, não pode ter qualquer mistura em sua fórmula ), tapetinhos higiênico, materiais de limpeza, 
medicamentos, ração, potinhos de sorvete, bacias plásticas. Outros itens são bem específicos como: uma Máquina 
de tosa, modelo Oster Golden A5 e ou Andis de uma velocidade de 127 volts, assim como as Lâminas de tosa: 
número 40 ou 50 para cirurgias e número 10 para tosa. Para transportar os animais abrigados, estamos precisando 
de “carrinho de supermercado”. O “carrinho” também nos ajuda quando temos de deslocar dentro do abrigo um 
animal resgatado. 
 
Que setembro venha com NOVAS ESPERANÇAS, NOVAS CONQUISTAS, trazendo MUITA PAZ, AMOR e 
renovem as nossas energias. OBRIGADO queridos amigos POR TUDO e até a próxima!!! 
A diretoria 
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