Regulamento Programa Fiel
Doador da UPAC

A União Protetora dos Animais Carentes (Upac) é uma associação civil, de direito privado, de caráter
sócio-ambientalista, sem fins lucrativos que tem por princípios: estimular o amor e respeito à vida,
controle de natalidade de animais, a adoção de animais carentes, o equilíbrio ambiental e combater o
abandono de animais na capital do Ceará, Fortaleza. A Upac atua em Fortaleza desde 2006.
Anualmente, cerca de 600 animais são atendidos pela ONG, seja através de esterilizações a baixo
custo, resgates, tratamentos veterinários e adoções.
O Programa Fiel Doador foi desenvolvido com objetivo de garantir as necessidades básicas dos
animais atendidos pela Upac através de doações fixas mensais. Todos os serviços prestados a esses
animais abandonados são custeados pela ONG, que não possui nenhuma ajuda oficial, seja de
instituições públicas ou privadas. A Upac sobrevive unicamente de doações feitas por pessoas
sensíveis à causa e todo trabalho desenvolvido é voluntário, ou seja, sem nenhuma remuneração.
Hoje a Upac abriga cerca de 350 gatos e 40 cães em dois abrigos.
Além das despesas fixas como ração, aluguel, conta de energia, limpeza dos abrigos, existem os
gastos variáveis com medicamentos, despesas veterinárias (cirurgias, internamentos, exames,
consultas) e de infraestrutura (construção e reparos dos abrigos).
Você pode ajudar a Upac a continuar ajudando esses animais!
Leia os itens do regulamento do programa abaixo.
PARA AS DOAÇÕES EM RAÇÃO:
1. A doação mínima mensal em ração, para que o doador tenha direito aos prêmios, deve ser de 20kg
de ração para cães ou gatos das marcas pré-estabelecidas abaixo.
2. As marcas pré-estabelecidas foram selecionadas baseadas na sua palatabilidade e aceitação
pelos cães e gatos abrigados e tem o objetivo de evitar desperdício ou má qualidade na alimentação
dos animais:
Ração para Gatos: Magnus Cat Mix, Magnus Cat Mix com nuggts, Top Cat Peixe, Felina, Three Cats,
Monelo, Chanin, Fanny, Sabor e Vida, Cat Chow, Whiskas, Friskies.
Ração para Cães: Herói, Pedigree, Sabor e Vida, Dog Chow, Kanina, Natural, Three Dogs.
3. Serão válidas para o programa, as rações com prazo de validade superiores a 2 meses, contatos a
partir da data de doação.
PARA AS DOAÇÕES FINANCEIRAS:
1. O valor mínimo para doação mensal em dinheiro, para que o fiel doador tenha direito ao cartão
fidelidade, será de R$ 15,00.
2. Para as doações em valor igual ou maior a R$100,00, além do cartão fidelidade, o doador terá
direito a brindes conforme tabela 1.
3. As doações em dinheiro podem ser feitas das seguintes formas:
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3.1 Através de depósito ou transferência para a conta da UPAC:
Banco do Brasil
Nome: União Protetora dos Animais Carentes
Agência: 1295-5
Conta: 42.417-x
CNPJ: 106477890001-20
3.2 Através de boleto bancário, débito automático ou cartão de crédito, via sistema
PagSeguro. Pode ser enviado por email, caso o fiel doador desejar, através do sistema
PagSeguro, cobrança para geração de uma das formas acima listada de pagamento on-line.
4. Caso o fiel doador opte pelo depósito ou transferência para a conta da UPAC, será necessário que
o doador informe mensalmente sua doação, enviando email para doacoes@upac.org.br, para que
seja registrado sua doação e computada no programa.
PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA:
1. O doador deverá efetuar seu cadastro para participar do Programa Fiel Doador preenchendo o
formulário no link abaixo:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdKU2k0RzIyZllicmJzYWhlVGtIalE6MQ.
Após preenchimento do formulário, a Upac entrará em contato com o fiel doador por email para
confirmação da adesão e esclarecimento de quaisquer dúvidas. A data de entrada no programa será
a data da 1ª doação, que será estabelecida pelo próprio doador. Somente estarão participando
efetivamente do programa, os doadores previamente cadastrados.
2. A entrega dos brindes aos fieis doadores devidamente cadastrados e ativos no Programa, será
feita em até 15 dias após a quantidade mínima de doações, de acordo com a tabela abaixo:
Tabela 1 - Prêmios Fiel Doador

A CADA ANO NO PROGRAMA
Doando

Para

Doação mensal mínima de

A partir de

Para cão ou gato

20 kg

3 meses

Para cão

20 kg

1 ano

Para gato

20 kg

1 ano

R$ 15,00

3 meses

R$ 100,00

1 ano

Ração

Você ganha
1 Cartão Fidelidade1
Kit Fiel Doador Cão (Camisa exclusiva,
bloquinho, chaveiro, adesivo e calendário)

Kit Fiel Doador Gato (Camisa exclusiva,

Dinheiro
1

Para cão e gato

ecobag, bloquinho, chaveiro, adesivo e
calendário)

1 Cartão Fidelidade1
Kit Fiel Doador Max (Camisa exclusiva,
ecobag, bloquinho, chaveiro, adesivo e
calendário)

O cartão fidelidade dá direito a 10% de desconto nas compras na lojinha da Upac durante os eventos de adoção por 1 ano.
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O local de entrega dos brindes será previamente acordado com o doador. O fiel doador devidamente
ativo terá direito aos prêmios. Entende-se como doador ativo, aquele cuja doação mensal está em
dia. O cartão fidelidade tem 1 ano de validade. Caso o fiel doador saia do programa após
recebimento do cartão e antes de 1 ano no programa, este terá seu cartão cancelado. Para utilização
do cartão é necessário a apresentação da carteira de identificação com foto.
3. O fiel doador devidamente inserido no programa receberá mensalmente informativo sobre o
trabalho desenvolvido pela UPAC, assim como a prestação de contas da ONG.
4. O prazo limite de atraso na doação mensal é de 30 dias a contar da data mensal estipulada pelo
próprio doador. Após esse período, o doador que desejar continuar no programa terá sua contagem
de doações reiniciadas, a partir da data da próxima doação.
5. Os doadores cadastrados no programa como doadores de ração, têm a opção de comprar as
rações com descontos nas lojas conveniadas com a UPAC. A ração comprada nesses
estabelecimentos será entregue diretamente a UPAC pelas lojas. São elas: Fosfatec, Mercado da
Ração, Avipec, Etave, Pet Shop Vira-lata 1, Pet Shop Vira-lata 2. Para saber mais sobre os
descontos envie email para doacoes@upac.org.br
6. A cada ano ativo no programa, o Fiel Doador terá seu cartão Fidelidade renovado e terá direito aos
prêmios.
7. O programa Fiel Doador é válida somente para pessoas físicas.
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