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CIRCULAR DE MAIO DE 2017 

Queridos suipanos e suipanas, 

Nossa SUIPA recebeu muitos presentes de aniversário. Obrigado de coração pelos que contribuíram com a taxa 

extra e também aos que, mesmo não tendo condições de fazê-lo, continuam acreditando e ajudando da maneira 

que lhes é possível. 

Tivemos um elevado índice de adoção: 25 animais ganharam um lar, mesmo com 

poucos eventos de rua (em decorrência de 3 feriados prolongados no mês de Abril). 

Esses peludos foram adotados por pessoas que procuraram nossa sede e muitos 

deles escolheram o bichinho pelo site e outros apenas chegam com o coração 

aberto querendo um novo amigo. Por isso estamos trabalhando para inserir mais 

sobrinhos na galeria de adoção (http://www.suipa.org.br/adocao). É uma felicidade 

indescritível pensar que eles terão a chance de ter uma vida feliz com uma família, 

um lar !!!!!!!  “Adote um focinho carente” estará na Glória, em frente ao prédio da 

antiga TV manchete no dia 06 de Maio e dia 20 na Praça Jardim do Méier, das 9 às 

15 horas em ambos. Esperamos vocês! 

Com o frio chegando, usamos bastante JORNAIS e PAPELÕES! Não adianta 
cobertores no abrigo, porque acabam sendo rasgados e não são higiênicos para a 
limpeza diária. Então, quanto mais JORNAIS e PAPELÕES melhor! BACIAS 
PLÁSTICAS tamanhos médio e grande, potes de sorvete vazios, precisamos muito, 
pois servem para eles se alimentarem. Além de medicamentos, materiais de 
limpeza e potinhos de papinha Nestlé salgada.  

Outro presente de aniversário foi o início da construção do nosso muro!!!!!! 

Finalmente ele começou a ser erguido e deverá ser concluído em 1 mês e meio.  

Falando em presentes...o Dia das mães está chegando!!! A lojinha da 

SUIPA tem vários produtos que as Mães irão adorar! Além de presentear 

nossas queridas Mães, vocês estarão nos ajudando também. Vejam a 

ecobag “Adote essa ideia” e a baby look “Adote um Amigo”! Confiram 

outros produtos no site http://www.suipa.org.br/loja. 

Estamos precisando de um associado voluntário para realizar a tradução 

do conteúdo do nosso site para o inglês. Pedimos que nos enviem um  

e-mail com os contatos para suporte@suipa.org.br. 

 

 No dia 25 de junho de 2017, às onze horas da manhã, será realizada na sede da SUIPA, mais uma A.G.O. - 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, para prestação de contas e demais assuntos em pauta, a serem 

apresentados pelos membros da DIRETORIA, CONSELHO FISCAL e SETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 

DA SUIPA.  

mailto:cadastro@suipa.org.br
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As mudanças nos bancos para emissão dos boletos já começaram e estamos em processo de adaptação. É 
importante esclarecer que o pagamento de todo boleto enviado pela SUIPA, o valor sugerido pode ser 
substituído por qualquer outro, conforme a preferência do contribuinte. 

Vocês estão recebendo os boletos com os valores e data de vencimento preenchidos. Os valores podem ser 
acrescidos ou subtraídos. Um exemplo: se no seu boleto consta o valor de R$30,00 mas, você gostaria de contribuir 
com R$ 60,00, então basta que preencha em acréscimos + R$30,00 e colocar na soma do valor total R$60,00. Ou, 
se for para menos, coloque em deduções o valor a ser subtraído. A data de vencimento será sempre no dia 30 do 
mês, assim todos terão os prazos mais folgados caso ocorra atraso dos Correios ou outras situações. Contamos 
sempre com a contribuição de todos mensalmente.  

Precisamos que os associados atualizem seus dados, não só do CPF mas também dados de telefone, celular, 
endereço e e-mail. Desta forma a nossa comunicação ficará melhor e mais rápida. Os associados que puderem, 
alterem também as suas contribuições para envio de boletos por e-mail, pois os custos com os Correios são altos 
para a SUIPA.  

Se você já enviou seus dados e fez sua atualização cadastral não é necessário fazê-lo novamente. 

Na área do associado no site da SUIPA você pode a qualquer momento imprimir a segunda via do boleto de sua 
contribuição mensal, mas para isso acontecer, o associado deve ter e-mail preenchido em seu cadastro. 

Abaixo segue algumas maneiras de como vocês poderão nos ajudar para atualizar o seu cadastro. 

 Acessando a área do associado do site da SUIPA para completar e atualizar o seu cadastro  

 Enviando um e-mail para cac@suipa.org.br ou cadastro@suipa.org.br 

 Telefonando para a Central de atendimento ao cadastro 
Tel.: (21)2261- 8715 falar com a Rita Rocha  
Segunda à sexta-feira - 13:00 às 18:00hs 
Tel.: (21)2261- 0214 falar com a Fernanda Botelho 
Segunda à sexta-feira - 09:00 às 13:00hs 

Link para a área do associado é https://www.suipa.org.br/minhaSUIPA  

Qualquer dúvida podem falar com a Elis, Graça ou Manoel do Setor 
Administrativo Financeiro da SUIPA. Tel.: (21) 3297-8758.  

Maio é o mês das mães. Gostaríamos de terminar deixando aqui nossos beijos 

à todas elas: mães de gente e mães de bicho, sim como coração de mãe é 

grande !!!!!!!! Toda mulher é mãe em potencial, já nascem mães para proteger 

cuidar e amar, aqueles que nascem do ventre e os que nascem do coração!! 

Fica aqui então uma imagem de mais uma mãezinha abandonada e resgatada 

pela SUIPA, mais uma vítima de abandono, e crueldade; mas também símbolo 

do amor incondicional, puro e maravilhoso! Eduarda Paz agora está protegida! 

FELIZ DIA DE TODAS AS MÃES!  

 

A Diretoria 
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