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CIRCULAR DE NOVEMBRO 2022
Queridos amigos suipanos
Novembro já chega sempre com a sensação de final de ano chegando, com as festas, balanço de vida e projetos
para o ano novo! E nesse ano, nosso mês se inicia também com um novo Presidente da República do Brasil! Seja
qual for o escolhido, democraticamente, desejamos que esse novo governo olhe para os animais! Crie políticas
públicas eficazes de proteção animal! Parece um sonho quase “impossível”, mas não podemos deixar de acreditar!
E vamos seguindo juntos, pois assim somos mais fortes!
Em Outubro realizamos mais um “Rabinhos Felizes” em abrigo de idosos! É
sempre um encontro maravilhoso, que aquece os corações de todos!
Vamos aos nossos eventos “Adote um Focinho Carente” em Novembro: Dia
05/11 na Glória em frente à antiga sede da TV manchete, dia 12/11 na Loja
Pet Fun em Ipanema na rua Vinicius de Moraes nº 111, dia 19/11 na
academia Marques Gym - Rua Adolfo Bergamini, 324 - Engenho de Dentro,
e dia 26/11 estaremos pet Shop Bicho Bacana, na Rua Paula Freitas nº 61
A em Copacabana, sempre das 9:30 às 15:00hs em todos os eventos. E
atenção voltaremos ao Tribunal de Justiça “FÓRUM CENTRO DO RIO” na
rua Dom Manuel s/nº entrada da Lâmina1 - Centro; nos dias 29/11 e 30/11
(das 11 às16hs com venda de produtos) e 01/12 (das 10 às 15hs com
campanha de adoção). Esperamos vocês! Também no dia 12/11
participaremos do lançamento de uma cerveja artesanal chamada
“TIJUCÃO”. Esse evento será realizado na Praça Saens Pena, estaremos lá
das 12 às 16hs, os organizadores arrecadarão doações para a SUIPA. Alô
tijucanos, essa é uma boa oportunidade para nos encontrarmos! Estaremos
com produtos à venda e animais para adoção! Este evento foi adiado pelos
organizadores durante a semana divulgaremos mais detalhes sobre o mesmo.
Sempre falamos aqui que são muitos os desafios a vencermos, e na SUIPA, vivemos sempre um dia de cada vez,
mas sempre carregamos nossos corações com muita esperança! Havia um projeto antigo, (existem muitos outros é
claro) de construir um pequeno galpão para armazenamento de rações, a fim de substituir o contêiner (alugado) que
usávamos para isso! Um associado soube desde projeto quando nos visitou um dia, e resolveu ajudar a realizar
mais essa obra! A economia do aluguel mensal deste container já ajuda bastante com nossas despesas mensais!
Estamos quase finalizando, nossa gratidão a ele, que pediu para não divulgar seu nome!
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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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Então falando em nossas campanhas não esqueçam daquelas que ainda estão na fila para em breve se realizarem:
Campanha da Leishmaniose! Para manter a luta pela vida desses animais portadores dessa terrível doença,
precisamos de muita ajuda, já que como sempre explicamos, esse tratamento é muito caro! Podem contribuir, Itaú
Ag 0584 cc 45500-0 disponibilizada para esta campanha.
Campanha da reforma da maternidade! A conta Itaú - Ag 0584 cc 25340-5 é destinada a essa campanha!
Tampinhas plásticas (podem ser de; garrafas pet, produtos de limpeza, produtos de higiene, leite, medicamentos
etc.)
Disponibilizamos a opção de PIX para quem já aderiu a esse sistema para suas transações financeiras: Banco Itaú
- PIX - 00.108.055/0001-10 / Banco do Brasil - PIX - pixbb@suipa.org.br / Banco Bradesco - PIX pixbradesco@suipa.org.br.
Lembrem-se que sempre que realizarem uma doação ou contribuição via depósito, transferência ou PIX, por
favor nos enviar o comprovante, assim podemos atualizar no seu cadastro o extrato de contribuições e ou
doações para a campanha que escolheu ajudar.
Sempre passamos aqui para vocês nossa “listinha” com os pedidos de doações, e por mais que às vezes fiquemos
sem graça de tantos pedidos lembramos que toda essa “bicharada” abrigada só tem mesmo os tios associados para
contar! Então vamos lá: O Soro (ringer ou comum) injetável preferência para embalagem de 250ml, continua difícil
demais, qualquer quantidade já ajuda bastante! Continuamos precisando muito de: jornais, papelões, fraldas pet,
potes e bacias, material de limpeza e descartáveis (luvas de procedimento e máscaras), ração seca, e as latinhas
de patê (ração úmida). Leitinho para os filhotes, (pet Milk, petmilk, orga Milk, Mama lac, pupy Milk). E os
medicamentos de uso contínuo aqui:
Bactrovet prata - Spray
Mata Bicheira - Pode ser spray ou pomada, Detmotrat, Neodexa, Crema6A
Antibióticos - Cefa Sid, Agemoxi, Duotril
Anti-inflamatórios: Vetaflan tópico, Flamavet, Cetoprofeno
Pomada Oftálmica: Regencel
Medicamentos: Capstar, Biocanis, Lactobac, Leucogen, Nutrifull, Promun dog, Sec lac, Contra lac, Alopurinol, Cefa
Cid, Doxiciclina, Iodeto de potássio, Domoperidona 10 mg, Marbofloxacino, Hertavita, Tramadol Injetável 7.5, B12
7.0, Dornil, Pradovit, Isoflurano, Tribrissen, Fetanil, Citoneurin 5000 injetável, Fentanil, Cetamin 3.0
Otológicos: Natalene, Otomax, Vetriderm, Epiotic, Sorusolve
Colírio: Tobrex, Maleato de Timolol, Still, Ciprovet
Pomada: Ungüento, Eptezan, Hipoglós
Materiais cirúrgicos descartáveis: Esparadrapo, Compressa de Gaze, Sonda Uretral, Scalp 21, Formol 10%,
Seringas 1ml/5ml/10ml, Sonda para Gatos, Lâmina de Bisturi, Lâmina de Barbear, Gel para Ultra, Fio de Nylon nº
0 e nº 3, Cateter 24, Caixa Descarbox 13
Mais uma vez nossa gratidão por continuarem conosco, e preparem seus corações pois nosso calendário 2023 dos
80 anos da SUIPA está chegando recheadinho de histórias lindas que compartilhamos ao longo desses anos!
“E o bonito desta vida, é poder costurar sonhos, bordar histórias e desatar os nós dos nossos dias”
Cidinha Araújo
Lambeijos no coração e até Dezembro!
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A diretoria
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