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CIRCULAR DE JULHO DE 2021

Queridos suipanos e suipanas,
E nosso 2021 vai passado com pressa, não é? Chegamos ao mês de julho e com ele aquele ventinho gelado! Não
podemos esquecer que todas aquelas enfermidades que nos acometem no inverno atingem nossos peludos também
como gripe canina, rinites e sinusites! Fiquem atentos aos seus peludinhos, vamos mantê-los aquecidos!! Os
idosinhos sentem mais frio e são bem mais frágeis no inverno! Seguindo a temática de nosso calendário, vamos
falar em adoção? Como vocês sabem, ao longo do ano, são muitos os animais que chegam à SUIPA. Grande parte
deles são covardemente amarrados em nossos portões, outros, vítimas de maus-tratos ou acidentes em vias
públicas, são trazidos em situação crítica, ninhadas (com recém-nascidos) são deixadas em caixas de papelão! E
os acolhemos com muito carinho, apesar da situação crítica na qual nos encontramos! Após receberem atendimento
clínico, e estarem recuperados, são disponibilizados para adoção. E como ficamos felizes ao vê-los ganhar um LAR!
Adotar é um gesto de amor! Não compre adote! Faça a diferença na vida de um animal, e dê a você também a
chance de ser plenamente feliz ao lado de um peludo, que o amará incondicionalmente para o resto da vida! Olhem
alguns momentos de felicidade quando nossos amados ganham um lar!

Nossos eventos voltaram pessoal!! mas atenção! Como sempre alertamos, a pandemia não se foi por completo,
então as medidas restritivas mais severas podem voltar a qualquer momento e nós infelizmente poderemos nos ver
obrigados a cancelar eventos! Então fiquem atentos à nossas informações Ok?
Programação do “Adote um Focinho Carente” para julho (mas por favor, acompanhem notícias por nossas mídias
sociais): dia 03/07 na Glória, em frente à antiga sede da TV Manchete, dia 10/07 na Loja Pet Fun em Ipanema na
rua Vinicius de Moraes nº 111, dia 17/07 estaremos pela no Mello Tênis Club localizado na Rua Caroen nº 171 –
Penha, que promoverá uma festa Julina. No dia 24/07 no Pet Point em Botafogo na rua Arnaldo Quintela nº 64-A e
no dia 31/07 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! Por favor, não esqueçam de nós!
A situação tem se agravado muito! sabemos que as dificuldades são imensas para todos! 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
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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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pagamentos à vista! Então mais uma vez pedimos ajuda, só podemos realmente contar com vocês! 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 e
as especialidades e exames também estão com atendimento diferenciado! Qualquer dúvida pode ligar para 32978766 ou 3297-8777.
São muitos sobrinhos lutando pela vida e dependendo de todo nosso esforço! Estamos também com estoque baixo
de descartáveis, principalmente máscaras descartáveis 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, 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: colchão térmico
(preferência tamanho G) e algum computador ou Lap Top usado, às vezes não é mais útil para vocês e para nosso
dia a dia é bem importante! Atenção, estamos precisando destes 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

•

Otológicos: Natalene, Otomax, Vetriderm, Epiotic, Sorusolve

•

Colírio: Tobrex, Maleato de timolol, Still, Ciprovet

Continuamos também arrecadando as TAMPINHAS PLÁSTICAS PARA RECICLAGEM! As nossas campanhas
continuam: “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!

Com a atenuação das medidas restritivas impostas em razão da pandemia, finalmente poderemos realizar a nossa
AGO. Então, no dia 01 de agosto de 2021, às 11:00hs, em primeira convocação, será realizada mais uma
Assembléia Geral Ordinária - AGO, na sede da SUIPA, com a seguinte pauta: 1) Prestação de contas do ano
administrativo de junho de 2019 a maio de 2020; 2) Assuntos Gerais.
Continuamos acreditando na nossa força apesar de tantas dificuldades que persistem, mas não vamos desistir, por
vezes temos que recuar um pouco, dar passinhos menores, mas seguir na luta, por eles, sempre!
“Não venci todas as vezes que lutei, mas perdi todas as vezes que deixei de lutar.” Cecília Meireles
Lambeijos dos sobrinhos suipanos, que carregam cada um de vocês no coração transbordando de AMOR!
A diretoria
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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

