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CIRCULAR DE OUTUBRO DE 2021
Queridos amigos suipanos
A pandemia, não deixou que no ano passado, comemorássemos o dia Mundial dos Animais, 04 de outubro, que
também é o dia de São Francisco de Assis, conhecido como o protetor dos animais, como sempre fizemos! Agora
em 2021, a pandemia ainda se faz presente, mas com o avanço da vacinação, já começamos a ver a vida voltando
à sua normalidade, mas lembrando que as medidas básicas de proteção ainda precisam ser mantidas! Nossos
eventos voltaram, sendo que como sempre lembramos; podem ser cancelados, caso novas medidas restritivas
sejam decretadas! Vamos juntos torcendo para que esse “fantasma” chamado covid-19 vá embora de vez!!! No dia
02 de outubro, quando estivermos na Glória, com nosso “Adote um Focinho Carente” vamos comemorar o dia deles,
e fazer nossas homenagens para nossos amados animais! Vamos participar levando doações para nossos
sobrinhos suipanos, que representam todos os 30 milhões de animais abandonados no Brasil! E, unindo nossos
corações, vamos juntos cantar a linda oração de São Francisco de Assis, fazendo chegar energia do mais puro
Amor a cada um desses indefesos, tão importantes em nossas vidas!
Vamos às datas de todos os eventos de outubro? dia 02/10 na Glória, em frente à antiga sede da TV Manchete, dia
09/10 estaremos mais uma vez na Loja Pet Fun em Ipanema na rua Vinicius de Moraes nº 111; e dia 16/10 será
a vez do Shopping Península Open Mall na Avenida Flamboyants da Península nº 855- Barra da Tijuca, no dia 23/10
estaremos na Academia Marques Gym, Rua Adolfo Bergamini, 324 - Engenho de Dentro; dia 30/10 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!
No mês dos animais, não vamos esquecer daquelas
campanhas permanentes, tão importantes para manter
nosso abrigo (que não parou com a pandemia) VIVO! São
elas: “MAMÃES A OBRA” para reformas na maternidade Conta para depósito Itaú - Ag 0584 CC 25340-5 e a
“CAMPANHA DA LEISHMANIOSE” que permite que nossos
sobrinhos positivos para essa doença, continuem lutando pela
vida! O tratamento deles é extremamente caro - Conta para
depósito Itaú - Ag 0584 CC 45500-0 é a conta disponibilizada
para esta campanha! Agora temos mais uma:” NOVO

TELHADO DO GATIL”, estamos precisando com máxima
urgência, trocar todo o madeiramento do telhado do gatil,
e para esta campanha será usada a Conta para depósito
Itaú - Ag 0584 CC 25340-5.

Nossa campanha das tampinhas para reciclagem, continua um sucesso!! O dinheiro arrecadado com a venda
desses itens tem nos auxiliado demais! Nosso muito obrigado! Vocês podem levar as tampinhas na sede ou nos
eventos! Em Botafogo, o nosso parceiro Pet Point Animal que fica na rua Arnaldo Quintela nº 64-A, também está
recebendo as doações de tampinhas para a SUIPA. E atenção nosso parceiro Pet Shop Bicho Bacana, onde
fazemos eventos mensalmente em Copacabana, não estará mais recolhendo tampinhas para a SUIPA, por isso se
você mora pertinho desta loja e sempre leva as tampinhas neste local, aguarde a data do “Adote um Focinho
Carente” quando estivermos lá para levar as tampinhas ok?
Temos ainda aqueles itens de sempre: potinhos de sorvete, medicamentos, material de limpeza, bacias, caixinhas
de transporte, ração, álcool 70% líquido (atenção esse álcool tem que ser PURO, não pode ter qualquer mistura em
sua fórmula), luvas de procedimento (tamanhos P e M são mais usadas), além de máscaras descartáveis, soro
ringer, soro fisiológico injetável! Atenção temos recebido muitas doações de garrafinhas de soro fisiológico, mas o
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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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que mais precisamos são os injetáveis, ou seja, aqueles usados em procedimentos, em que nossos bichinhos
recebem medicamentos de forma intravenosa!
Medicamentos:
•
•
•
•
•
•

Bactrovet prata - spray
Mata bicheira - pode ser spray ou pomada
Pomada oftálmica: Regencel
Medicamento: Capstar, Biocanis, Lactobac, Leucogen, Nutrifull, Promun dog, Sec Lac, Contra Lac,
alopurinol, Cefa SID, Simparic, Nexgard, Bravecto
Otológicos: Natalene, Otomax, Vetriderm, Epiotic, Sorusolve
Colírio: Tobrex, Maleato de timolol, Still, Ciprovet

Muitas pessoas têm nos procurado, buscando notícias a respeito dos efeitos positivos gerados pela nossa
“Cãominhada”. Podemos dizer que nossa situação ainda é de fato crítica, mesmo que tenhamos recebido diversas
doações vindas de ações isoladas de vários grupos sociais, além da adesão de novos associados!! Como é bom
ver que não estamos sozinhos!! A Prefeitura através da SMPDA (secretaria municipal de proteção e defesa dos
animais) nos doou 21 toneladas de ração, sem promessa de mais doações futuras à curto prazo. Lembrando que
nosso consumo diário de ração cão chega quase a uma tonelada. Nenhum outro ato ou resposta do PODER
PÚBLICO (ESFERA FEDERAL, ESTADUAL ou MUNICIPAL). Quanto ao perdão de dívida Federal (já está próxima
a 54 milhões de reais) e a retomada do título de Filantropia, infelizmente nenhuma resposta nos foi dada até agora!
Mas sigamos em frente, enfrentando as muitas batalhas diárias!
Estamos sempre falando aqui como toda ajuda é sempre importante e faz a diferença na vida dos nossos peludinhos!
Temos um novo parceiro em Ipanema onde podem levar suas doações! É o brechó Catherine Labouré, na Rua
Visconde de Pirajá 207 Lj 212 - Ipanema. Temos também mais um novo parceiro: O personagem “Cavaleiro Rubro
Negro”, que nos visitou à fim de conhecer o trabalho, esteve presente em nossa “Cãominhada” e em outros eventos
e está buscando promover ações de ajuda e apoio para SUIPA! Assim nosso time vai crescendo, buscando vitórias,
e lutando juntos, e sempre por nossos animais! Nossa gratidão a todos que formam esse time maravilhoso de
guerreiros suipanos!
E não é que já estão perguntando por nosso calendário 2022? Ele já está sendo produzido com o carinho de sempre!
Em breve já estará disponível para vocês! Falando em calendário, agora no mês de outubro estamos lembrando a
vocês em nosso calendário atual, a importância da campanha “Outubro Rosa” que não é só direcionada às mulheres,
mas à todas as fêmeas em espécies diversas! Se você é tutor de uma cadela ou gata, deve se preocupar com o
câncer de mama, principalmente se essas fêmeas não forem esterilizadas! Nem todo tumor é maligno, mas é
importante estar atento! O sinal clínico mais visível, são nódulos nas mamas ou entre elas. Pode senti-las ao
pressionar delicadamente a região. É importante estar sempre atento e fazer visitas periódicas ao médico
veterinário! Quem ama cuida!
É isso queridos amigos, não poderíamos finalizar nossa circular de outubro, mês dos animais, mês das crianças e
mês de Francisco, com lindas mensagens que ele nos deixou: “Todas as coisas da criação são filhos do Pai e irmãos
do homem... Deus quer que ajudemos aos animais, se necessitam de ajuda. Toda criatura em desgraça tem o
mesmo direito a ser protegida.”
“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível.”
Francisco de Assis
Lambeijos recheadinhos de carinho e Amor dos sobrinhos suipanos e até novembro!!
A diretoria
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