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Que os nossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos de que as grandes proezas 
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CIRCULAR DE MARÇO DE 2023 
Queridos amigos Suipanos, 
Março chegou, e já começamos a contagem regressiva para os 80 anos da SUIPA, que serão completados no dia 
27 de Abril!! Estamos programando um evento comemorativo, e algumas campanhas que terão início em Abril, e 
poderão se estender no decorrer do ano! Com certeza diante das dificuldades nas quais todos nós estamos vivendo, 
essa comemoração talvez seja simples, diante da grandiosidade destes 80 anos de trabalho que a SUIPA vem 
realizando pelos animais! Todo mês lembramos vocês das nossas campanhas bem como, apresentamos lista com 
nossas necessidades básicas! PARTICIPAR DA VIDA SUIPANA, ajudando dentro das suas possibilidades é o maior 
presente que podemos dar à nossa SUIPA. É assim que mantemos vivo o desejo de luta pela vida dos animais ditos 
“não-humanos”, que teve início há 80 anos atrás. Falando em comemoração, nosso calendário 2023 é alusivo aos 
nossos 80 anos, e a cada mês conta uma pequena 
história de alguns animais “especiais” que passaram 
pela SUIPA e por aqui deixaram lindas lições de 
força e superação! Em Março mostramos Pelé um 
pitbull idoso e doce, que estava sempre buscando 
alguém para receber um denguinho, e Pantera um 
gato idoso, abusado que invadia mesas dos 
funcionários e sempre que possível, adorava 
“bisbilhotar” bolsas e sacolas dos clientes do 
ambulatório! Essa dupla, passeava pelos cantinhos 
da SUIPA! Se tornaram conhecidos! Nos ensinaram 
que seres ditos “diferentes” seja fisicamente, ou no 
temperamento ou ainda na maneira de ver o mundo 
podem sim conviver pacificamente, respeitosamente 
e serem felizes! Podem até mesmo se tornar 
grandes amigos como nossos inesquecíveis Pelé e 
Pantera! 
 
Vamos à nossa lista de itens para doações, muito importantes para nosso cotidiano, tão difícil e desafiador, quando 
cada ajuda de vocês vale muito! Vamos lá: Soro (ringer ou comum) injetável preferência para embalagem de 250 
ml, 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, 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, Ungüento de Pirson do pote grande 
 
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. 
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Pessoal, continuamos precisando muito dos potinhos para nossos sobrinhos beberem água!! E mais um pedido 
muito especial: ventiladores de parede (sugestão da marca Ventisol) com 60 cm para o abrigo, temos vivido um 
verão terrível!  

Continuem a juntar as tampinhas plásticas! Pode ser tampas diversas como: bebidas, materiais de limpeza e 
cosméticos, alimentos etc. Podem levar todas as doações nos eventos ou na sede da SUIPA, ou ainda nos ligar que 
tentaremos buscar o mais rápido “possível”. Temos agora mais dois pontos parceiros que receberão doações: 
Pet Shop DOCG. Localizado na Rua Senador Vergueiro nº 182- Flamengo e a Pet Shop MEE e AU, na Rua do 
Russel nº 344 loja A - Glória. 

Não esqueçam de nossas campanhas permanentes, muito importantes para manter a SUIPA Viva! Campanha da 
Leishmaniose! Para manter a luta pela vida desses animais portadores dessa terrível doença, precisamos de muita 
ajuda, já que como sempre explicamos, esses tratamentos são muito caro! Podem contribuir, através da conta: 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!  
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. 
 
Vamos as datas do nosso “Adote um focinho carente” em Março:  Dia 04/03  na  Glória em frente à antiga sede da 
TV manchete,  dia 11/03  na Loja PET FUN em Ipanema na rua Vinicius de Moraes nº 111, dia 18/03 no pet shop 
“PET FOOD” em Laranjeiras, na Rua das laranjeiras nº 43 lojas 23 e 25  Pet, dia 25/03  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 . 
 
A obra do nosso “Depósito de rações”, está quase terminando! Olhem como está ficando bacana!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mês que vem mostraremos mais essa conquista finalizada, graças à cada um de vocês! Não cansamos de 
agradecer sempre!  
 

“Suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor, as suas atitudes sim.” Chico Xavier 
 
Até Abril, vamos comemorar muito juntos, e que venham mais 80 anos da nossa amada SUIPA! 
 
A diretoria 


