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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 

 

 

CIRCULAR DE NOVEMBRO DE 2017 

Queridos associados, 

O mês de outubro passado foi realmente especial para nós. Sendo o mês das crianças e também quando 
comemoramos o Dia Mundial dos Animais (4 de outubro), recebemos um presente maravilhoso dos alunos da 
Escola Americana do Rio de Janeiro; dois oxímetros (monitores de oxigênio), que serão importantíssimos em 
nossas cirurgias! Uma sócia, que pediu anonimato, também nos doou um monitor cardíaco, mais uma peça 
fundamental para nosso atendimento veterinário. A todos vocês a nossa eterna gratidão! Tivemos outros 
encontros maravilhosos com a criançada; o Educandário Syllabatim, em Maria da Graça, promoveu uma 
campanha para arrecadar ração para a SUIPA durante um mês. E o Grupo INEP, em Campo Grande, também 
realizou um evento de adoção com nossos animais! 
 
É extremamente gratificante ver essa nova geração despertar para a preocupação não só com os animais, mas 
com o planeta e o meio ambiente. Estivemos em todos esses eventos conversando e mostrando a eles a difícil 
realidade da SUIPA, e da importância do respeito à dignidade de toda forma de vida. Enfim, historicamente, a 
SUIPA teve o seu início com a atitude de crianças se preocupando em cuidar de animais na rua, por isso seu 
nome inicial era Sociedade União Infantil Protetora dos Animais (leiam a respeito no nosso site), e agora, quase 75 
anos depois, estamos nós ainda “semeando” amor aos seres vivos no coração da criançada!  
 
Amigos, apesar de adotarmos várias mudanças administrativas e operacionais para redução de gastos, a situação 
financeira da SUIPA é de fato GRAVÍSSIMA. Estamos continuamente buscando apoio de instituições privadas e 
agregando novos sócios, porém o retorno, em função do cenário nacional, tem representado uma contribuição 
aquém das necessidades. Os abandonos diminuíram, mas ainda temos diariamente novos bichinhos chegando: 
atropelados, amarrados e deixados sozinhos em nosso portão ou em ninhadas com mãezinha... Enfim, são 
situações para as quais não podemos fechar os olhos e nem o coração!  
 
Temos hoje quase 5.000 barriguinhas para alimentar e cuidar, enquanto que o Ministério Público reconhece que 
devemos abrigar apenas 3.000 animais. Porém, enquanto aqui estiverem, todos terão o nosso carinho, cuidado e 
atenção. A prefeitura já foi instada a cuidar dos que, segundo decisão judicial, foram considerados excedentes 
(2.000 animais), mas ainda não o fez, e nem demonstrou real interesse em fazer. Não se desconhecendo que na 
Fazenda Modelo, ligada à SUBEM – Subsecretaria de Bem Estar Animal da Prefeitura do Rio de Janeiro, a 
quantidade de animais abrigados deve estar em torno de 700.  
 
Para manter toda essa estrutura funcionando, contamos com quase 150 funcionários entre veterinários, 
enfermeiros, faxineiros, alimentadores, pessoal administrativo, entre outros. Todos contratados de forma regular, 
com carteira assinada e seus direitos trabalhistas. Além deste custo salarial e de encargos trabalhistas, arcamos 
com um consumo de ração para alimentar os animais que estão abrigados, que chega a 1300kg por dia, ou seja, 
quase 40 toneladas por mês!!! Lembremos que temos também custos de manutenção de nossa estrutura física, 
manutenção de equipamentos, custo de ações externas, etc. Como podem imaginar, o custo total é muito alto e, 
infelizmente, não contamos com qualquer apoio do poder público, apesar de parte da população que nos chega, 
imaginar que somos um órgão público da prefeitura. 
 
Pedimos que reflitam e, sendo possível, que tome a decisão imediata de aumentar um pouco a sua contribuição 
mensal. O que julga pouquinho, somado a decisão de outros bons corações, se tornará o muito que precisamos. 
Contamos com você e temos certeza que vamos juntos passar por essa “tempestade” !!! 
 
Vamos em frente então. “Adote um Focinhos carente” será nos dias: 
11/11 - na Glória em frente ao prédio da antiga TV Manchete - das 9:30 às 15hs 
25/11 - na loja 100%PET - Av. Abelardo Bueno nº 3.330 – Barra da Tijuca - das 10 às 15hs 
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No dia 10 de Novembro, a escola de banho e tosa - Bicho Limpinho - irá promover um aulão de banho em cães na 
sede da SUIPA, onde os suipanos serão os beneficiados. O curso terá certificado e o melhor, os suipanos sairão 
de banho tomado e maravilhosos. Depois irão para o evento "Adote um Focinho Carente" na Glória. Então! Mais 
chance de serem adotados!!! 
 
Mais apelos ao seu nobre coração:                                                                                                     

 Estamos precisando urgentemente de 2 computadores com configuração básica, para serem usados pelos 
veterinários no atendimento das consultas do ambulatório.  

 Com o verão chegando e o calor começando, necessitamos também de ventiladores de teto para gatil e canil. 

 Levamos um susto ao ver nosso estoque de material descartável diminuir muito, e como ainda estávamos em 
dívida com os fornecedores um anjo bom apareceu para ajudar e efetivamos as compras. Quem mais puder 
ajudar segue a lista com alguns itens básicos: Luva procedimento tamanhos P, M, G, Equipo macro com 
injetor lateral e entrada de ar, Atadura crepom 15 x 1.20 cm, Lâmina de barbear, Água oxigenada 10 volumes, 
Seringas 3ml - 5ml - 20 ml, Agulha 0,80x 25mm, Avental cirúrgico, Esparadrapo 10x4,5cm e Álcool 70%. 

 
Temos ainda muitas informações importantes para esclarecer, qualquer dúvida não hesitem em contatar nosso 

setor administrativo-financeiro. Como já vínhamos informando em circulares passadas, a FEBRABAN –

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, ditou novas regras para serem seguidas pelos bancos no que toca ao 

recebimento de boletos. A SUIPA teve que se adequar a essas novas normas da FEBRABAN para que pudesse 

continuar a receber através de boletos. Abaixo informaremos como funciona para que todos possam continuar a 

ajudar a SUIPA em sua luta diária na proteção animal. 

 A partir de agora, TODOS os boletos gerados pela SUIPA deverão ser OBRIGATORIAMENTE registrados 

no banco para que possam ser creditados na conta da SUIPA. 

 Caso o boleto não seja pago até a data de vencimento, o banco dará BAIXA AUTOMÁTICA desses 

boletos. 

 O boleto vencido (BAIXADO PELO BANCO), NÃO SERÁ ACEITO para pagamento. A SUIPA terá que 

emitir outro boleto com outro vencimento. 

 O banco cobra uma taxa da SUIPA no valor de R$ 1,39 por cada boleto QUE É PAGO. 

 O banco cobra uma taxa da SUIPA no valor de R$ 1,00 por cada boleto QUE NÃO É PAGO. 

 O banco cobra uma taxa da SUIPA no valor de R$ 2,78 por cada boleto que não consta o CPF. 

 Boletos que não têm o CPF do sacado não serão mais aceitos pelos bancos a partir de 11/12/2017. 

 

Os custos são pesados e a SUIPA precisa muito de sua ajuda para otimizar e minimizá-los. Pensando dessa 

forma, e para que a SUIPA não tenha mais custos com impressão e tarifas bancárias, o boleto extra enviado em 

dezembro, quando normalmente pedimos a colaboração de todos vocês no pagamento do 13º salário dos 

funcionários, será emitido juntamente com a mensalidade de dezembro. 

 

Temos consciência de que é um esforço enorme de todos ao contribuírem, mas, entendemos que todos juntos 

podemos fazer melhor pelos SUIPANOS. Caso não possam arcar com o valor integral do boleto, basta que 

coloquem um valor no campo DESCONTO e paguem o que puderem para ajudar-nos nesse fim de ano. A SUIPA 

e os sobrinhos abrigados agradecerão profundamente de coração cada centavo de sua contribuição, seu afeto e 

garra para nos ajudar nessa luta pela proteção dos animais. 

 

Mais uma vez nosso muito obrigado por tudo e contamos sempre com seu apoio. Juntos sempre mantendo nossa 
SUIPA VIVA. 

A Diretoria                                  
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