
 

Retrospectiva de 2022 

Veja como foi o último ano na Confraria 

Olá, Confrade! Tudo bem? Esperamos que sim!

Todo início de ano desperta na gente aquela vontade de olhar para trás, fazer um balanço do que passou, planejar o que está por vir... E olhando para 2022, são tantos os marcos, tantas as conquistas, tantas
coisas para se alegrar, que acabamos demorando para vir trazer a retrospectiva do ano.

Começa que completamos 15 anos de atuação - com festa e um bolo especial para os gatinhos 

Esse número nos enche de orgulho, pois a cada ano procuramos fazer melhor e fazer mais (nessa ordem) - e fazer isso por uma década e meia é digno de celebração.

Fazer melhor a gente faz estudando, se atualizando, observando os benchmarks dentro e fora do Brasil. Olha só quanta coisa melhoramos em 2022:

 

CORPO CLÍNICO
Contamos com quatro veterinárias em nosso corpo clínico: duas especializadas em medicina felina e duas pós-graduandas, quatro estagiárias, uma auxiliar veterinária e cinco profissionais na limpeza, de modo
que todos os procedimentos obedeçam às melhores práticas. Isso impacta diretamente na qualidade de vida dos nossos gatinhos, bem como na redução de doenças e contaminações - o que permite que eles
sejam adotados mais rapidamente e evita desperdício de recursos com tratamentos.

Por fim, fechamos uma parceria com a Dra. Débora Paulino da Mais Gato, que é médica veterinária especializada em medicina felina e comportamental, que trabalhou em conjunto com nosso corpo clínico para
promover a reabilitação de gatinhos "bravinhos". Graças a isso, diversos filhotes e adultos caipiras foram socializados e puderam ganhar um lar só deles.

 

CAPACITAÇÃO
Passamos por uma formação de capacitação oferecida pela Phomenta - pela qual já somos certificados desde o ano passado, em Transparência e Gestão. Esse ano, pudemos desenvolver ferramentas que
elevaram nossas estratégias de captação e utilização de recursos, tudo oferecido pelo programa Adote Petz.

 

PARCERIAS
Oficializamos nosso departamento jurídico voluntário, que foi uma mão na roda em diversas situações no decorrer do ano, além de fornecer informações valiosas sobre como agir em casos de maus tratos.

 

E aí, uma vez que a gente coloca a barra da qualidade do atendimento lá em cima, começa o trabalho por fazer MAIS. E como podemos fazer mais? Com mais recursos, é claro! E, quanto a isso, nosso coração se
enche de alegria em relembrar que:

• Terminamos o ano com QUATROCENTOS doadores da Nota Fiscal Paulista! Comparado com o início da campanha, em 2021, são quatro vezes mais pessoas consumindo, direcionando seus créditos (sem
gastar um real a mais) e apoiando a Confraria.

• 130 doadores assíduos, padrinhos e madrinhas contribuem mensalmente para apoiar os gatinhos com menor chance de adoção. Começamos o ano com 53 e a meta era 100! 😍

• Recrutamos 60 voluntários que nos apoiam em eventos (como as exposições do CBG) e semanalmente promovendo adoções dos nossos gatinhos do programa Adote Petz.

• Acrescentamos mais uma loja na parceria com o Adote Petz (que completou 2 anos em 2022, inclusive!) e agora estamos no Anália Franco e no Bosque Maia!

• 329 gatinhos encontraram um lar em 2022, 17,9% a mais que no ano passado!

• Castramos 682 animais, contribuindo para que menos animais nasçam para o abandono.

• Acrescentamos mais de 5.000 novos seguidores na nossa página do IG e abrimos uma página no Linkedin, para contatos corporativos. Também entramos no portal Para Quem Doar, patrocinado pela Rede
Globo.

• Levamos o trabalho de CED realizado na SABESP (vocês lembram, né?) a mais duas outras empresas, disseminando o conceito de que a sociedade civil deve compartilhar a responsabilidade no cuidado
com os animais que vivem em suas dependências, fazendo com que esse ônus deixe de ser 100% das ONGs. Colônias de gatos nas dependências da Gol Linhas Aéreas e da DASA foram controladas e
estão sendo monitoradas. 

E não podíamos deixar de relembrar, nessa retrospectiva, nossos resgates e adoções mais marcantes! Confira:

https://www.miadoselatidos.org.br/post/conhe%C3%A7a-a-cartilha-de-defesa-animal
https://www.instagram.com/p/Cdl_MyIocQ5/


 

RITINHA

Resgatamos a Ritinha em fevereiro de 2022. Ela estava com carcinoma no nariz, então passou por um longo tratamento, com cirurgia e sessões de eletroquimioterapia para se recuperar - fizemos até uma rifa para
arrecadar recursos para custear todo o tratamento, que ficou bem caro.

E deu certo! Ritinha viveu bons meses com a gente. Eis que, no dia 13 de maio, Ritinha não acordou bem. Fizemos tudo o que era possível, mas ela não resistiu. Agora, Ritinha mora em nossos corações.

 

RINCÓN

 

Rincón chegou para nós na sexta-feira da paixão, 15 de abril. Ele quase foi eutanasiado, pois foi brutalmente agredido e sofreu, entre outras coisas, traumatismo cranioencefalico. Por sorte, conseguimos interferir e
iniciar o tratamento que ele tanto precisava (fizemos até transfusão de sangue).

Tivemos muita ajuda dos nossos apoiadores, que foram cruciais para a recuperação do Rincón. Hoje, ele vive bem no nosso escritório e tem o Karpov (o gatinho branco na foto) como seu melhor amigo.
Gostaríamos muito que ele fosse adotado, porque é um gato incrível, super dócil e ama ficar perto das pessoas. Porém, por ele ser FeLV+, infelizmente ainda não teve a sua chance. Seguimos na esperança! 

 

ODISSEU

Resgatamos o Odisseu, no dia 9 de agosto, agonizando de dor devido ao envenenamento por chumbinho que sofreu.

Fizemos uma força tarefa para recebê-lo, estabilizá-lo e medicá-lo. O tratamento durou alguns dias e ele conseguiu se recuperar 100%. Logo que foi liberado para adoção, ficou um tempo na Petz da Anália Franco,
mas logo foi encontrado pela sua atual tutora.   

 

IGNÁCIO

Encontramos o Ignácio no final de setembro, abandonado na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello. Ele estava muito magro e cheio de feridas, mas ainda assim foi super dócil com a gente no momento do
resgate. Após os exames adequados, foi constatado que ele estava com esporotricose e logo foi submetido aos tratamentos necessários.

Ele ainda continua em tratamento (que pode durar até março), mas está se mostrando cada vez mais saudável e feliz. Logo será liberado para adoção.



 

KASSANDRA

Kassandra foi resgatada no início de outubro, num estado difícil de acreditar. Ela estava com o olhinho pendurado, maxilar quebrado, problemas seríssimos nos dentes... o seu tratamento durou várias semanas e
contou com uma cirurgia e medicações.

Recorremos, novamente, aos nossos apoiadores, pois o custo aproximado do tratamento passou dos R$ 3.500. No final, deu tudo certo! Kassandra se recuperou totalmente (mesmo sem o olhinho direito) e foi
adotada poucos dias depois de ser liberada. 

 

BEBÊS DA GAIOLA

Os bebês da gaiola receberam esse nome por terem sido resgatados dentro de uma gaiola de passarinho, dia 10 de novembro. Eles não podiam nem se mexer e estavam super debilitados, então fizemos uma
força tarefa para cuidar de todos eles até ficarem 100% saudáveis.

Na semana passada, eles foram liberados para adoção responsável, mas temos certeza que todos eles irão ganhar um lar maravilhoso muito em breve.

 

Esses foram os resgates mais marcantes e delicados de 2022. Porém, tivemos tantos outros que, se contássemos como foram e de onde vieram detalhadamente, daria um livro.

De fato, muitos gatinhos precisaram de nós esse ano. A parte boa é que tivemos muitas adoções também. 😊

Dentre as adoções mais marcantes, as de idosos, adultos e FeLV+ foram as que deixaram a gente mais emocionada. Kahlea Cooper (de 10 anos), Majestade e Gabriel (os Angelinos) finalmente tiveram o seu
novo lar, após tantos anos de espera - ambos estavam conosco desde 2017. 

Na foto, o Majestade, com 8 anos de idade

 

Whitney, Syd, Lurdinha, Voldemort, Jonas, Mikkel, Astrud Gilberto, Contardo Calligaris, Raja, Dorian Gray, Boris, Mireya, Professora Lu, Roseli... Todos eles eram adultos e estavam conosco há meses
(alguns até anos) e finalmente foram adotados em 2022. Uma alegria imensa para a gente quando gatos adultos ganham um lar 😍

Além deles, ainda tivemos o Deocleciano e o Noblesse, ambos positivos para FeLV, que quebraram paradigmas (por serem maravilhosos) e agora têm um lar. Ficamos extremamente contentes, ainda mais
sabendo o quanto é difícil as pessoas adotarem um gatinho positivo. Entretanto, nossa meta para 2023 é fazer com que cada vez mais felinos nessas condições possam ter a sua chance 🙏



Na foto, Deocleciano (à esquerda) e Noblesse (à direita). 

E, nesse tom de alegria e dever cumprido de ter levado nossa missão a cabo mais um ano, encerramos nossa retrospectiva com um agradecimento especial a VOCÊ! Você que adotou conosco, que segue e
interage com nossas postagens, que contribui com dinheiro, tempo, talentos. Você é peça chave nessa nossa engrenagem.

Nosso MUITÍSSIMO OBRIGADA!

 

Com carinho, 
Tatiana, Adriana e Equipe da Confraria dos Miados e Latidos

 

http://www.facebook.com/confraria.miados.e.latidos
http://www.instagram.com/cmiadoselatidos
https://www.linkedin.com/company/confraria-dos-miados-e-latidos
http://miadoselatidos.org.br/como-ajudar

