
Oi , tudo bem com você? Esperamos que sim!   
 
Podemos concordar que 2021 foi um ano para lá de cheio, não é?   
Um ano inteiro de pandemia, muita luta e mudanças necessárias. Todo mundo precisou
se virar nos 30, 40 e 50 e aqui na Confraria não foi diferente. 
Mas, em meio a tantas tribulações, tivemos um de nossos anos de maior crescimento
em toda a nossa existência. E claro, vamos compartilhar tudo aqui, nesta retrô! 
 
REALIZAMOS UM SONHO! 
 
Um sonho de ANOS e que demandou muito planejamento e trabalho: nosso
próprio centro cirúrgico, feito sob medida e do jeito que sempre
imaginamos: equipamentos de primeira linha, ambientes separados e
organizados para pré e pós operatório, cirurgia e recepção das pessoas e
animais  
 
Com o centro cirúrgico inaugurado e pronto, demos mais um passo para
apoiar um de nossos principais pilares: castração! Iniciamos nossos mutirões
de castração a baixo custo, a fim de proporcionar castração segura e
acessível ao maior número possível de cães e gatos! 
Foram mais de 600 animais castrados neste primeiro ano  
 
 
MUITOS GATINHOS RESGATADOS E ACOLHIDOS 
 
Foram mais de 280 animais resgatados, tratados e acolhidos em nossas duas sedes de

 



São Paulo. Tivemos resgates de idosos, filhotes, ninhadas inteiras de uma única vez. 
Todos passaram por avaliação veterinária, cuidados específicos – de acordo com a
necessidade de cada resgate – e socialização. 
 
Vamos relembrar alguns casos marcantes?   
 
“Os independêncios” 
 
No dia 7 de setembro recebemos um pedido de resgate urgente, pois 2 gatas estavam
em uma caixa de papelão no sol junto aos seus 17 filhotes de pouco menos de 1
semana de vida. 
Todos foram acolhidos, suplementados e cuidados   E agora temos somente 3
gatinhos conosco a espera de um lar. 
 

 
 
 
“Boris” 
 
Esse gatinho foi brutalmente agredido e estava muito debilitado. Apesar de tudo o que
passou, sempre foi extremamente dócil e carinhoso . Precisou de cirurgia, banhos
constantes e alimentação especial. Mas, hoje está 100% recuperado e pronto para
encontrar seu lar. 
 



 
 
“Gregory House” 
 
Mais um gatinho vítima do abandono, Greg House procurou abrigo dentro do motor de
um carro e quebrou suas patas dianteiras durante o resgate. Mas, ficou muito bem
após a cirurgia (foi necessário colocar pinos e placas em suas patinhas) e nem parece
que passou por tudo aquilo. Ele encontrou um lar seguro, responsável e é muito feliz

 ! 
 

 
 
FINAIS FELIZES 
 
2021 também foi um ano repleto finais felizes por aqui. Tivemos 279 adoções! 
Em comparação com 2020, houve um aumento de 49,2%   Demais, não é? 
 
O melhor é saber que todos os gatinhos foram para lares responsáveis, que os queriam
e os escolheram  
Foram tantos casos que nos emocionamos só de lembrar. Bora se emocionar com a
gente?   Pegue a caixa de lenços! 
 



“Torvi” 
 
A Torvi chegou para a gente quando era filhote e por ser medrosa, acabou não
recebendo chance de adoção. Viveu 3 anos conosco, aprendendo a confiar pouco a
pouco, dia a dia. Mas, apareceu uma pessoa que nunca teve gatos e além de ama-la,
decidiu aceita-la do jeitinho que ela é. Foram alguns meses de adaptação, mas a Torvi
cedeu e mostrou quem realmente é: uma gatinha manhosa, fofa e que ama amor e
carinho, só precisava aprender a confiar. 
 

 
 
“Maya e La Morocha” 
 
Duas gatas vindas de lugares completamente diferentes em épocas distintas. Se
encontraram aqui na ong e resolveram que se amavam. Uma era o apoio, a confiança e
o suporte da outra . 
O que precisávamos? De adotantes que aceitassem as duas. 
Além de serem gatas adultas com histórico, uma delas não aceitava muita manipulação. 
Mas, nós encontramos os adotantes perfeitos para essas duas  Com paciência, amor
e muita dedicação. 
 
Agora Maya e La Morocha tem a vida que sempre mereceram: de rainhas! 
 



 
 
 
FOMOS CERTIFICADOS   
 
Após um longo processo, conseguimos a nossa certificação Phomenta de gestão e
Transparência . 
Além de participar de treinamentos de aperfeiçoamento e aceleração profissional,
podemos oferecer a você, que nos acompanha e apoia, mais uma garantia da seriedade
de nosso trabalho! 
 

 
 
COMPLETAMOS 1 ANO DE PARCERIA COM A PETZ

 E FOMOS PREMIADOS! 
 
Siiiim! Foi um ano de uma super parceria e que abriu muitas portas pra gente, inclusive
um aumento de animais adotados com segurança e responsabilidade. 
 
Devido ao nosso ótimo desempenho, fomos premiados <3 com uma quantia em
dinheiro para ser revertida em melhorias na ONG, e a utilizamos para construir uma ala
nova em nossa clínica: Ala infectocontagiosa, para tratar gatinhos com qualquer tipo de



vírus ou doenças infectocontagiosas. Desse jeito, diminuímos ainda mais as chances de
contaminação. 
 
INICIAMOS O MOVIMENTO #GATONÃOÉPRAGA  
 
Um movimento que começou com muita correria e desespero, teve um excelente
desfecho: Fechamos um contrato com a Sabesp Guarapiranga após o resgate,
acolhimento e adoção de um monte de gatinhos que estavam por lá <3 
Além dos gatinhos ferais poderem voltar ao local de origem (com manejo seguro
e ético), está sendo feito um trabalho completo de conscientização dos trabalhadores! 
 
Também fazemos o acompanhamento das colônias ferais – que permanecerão em
segurança e paz, em seus locais de origem! 
 
O Movimento fez tanto sucesso que fomos matéria da Vejinha, você viu?   
(https://vejasp.abril.com.br/coluna/bichos/a-saga-dos-55-gatos-achados-na-sabesp-os-animais-

recebem-protecao-antes/) 
 
Essa é uma conquista ENORME  e não teríamos conseguido sem a nossa super rede
de apoio. 
 

 
Foto: Gato Levi - acolhido da Sabesp Guarapiranga. 
 
DEMOS MAIS UM PASSO PARA MELHORAR O BEM
ESTAR DE NOSSOS GATINHOS 
 
Agora nós temos uma equipe veterinária (Veterinárias e estagiárias) que atuam TODOS
OS DIAS em nossa clínica interna, promovendo os cuidados necessários para os nossos
gatinhos 
E claro, trabalho feito em parceria com a nossa querida Dra. Fernanda Conde, que cuida
da gente há mais de 10 anos . 
 



Foi um ano de muito trabalho por aqui, não é mesmo?  
E pode ter certeza que em 2022 trabalharemos ainda mais  
 
Obrigada por TODO o seu apoio e continue apoiando a gente em um novo ano de
muitos resgates, adoções e amor! 
 
 
 

Equipe Confraria dos Miados e Latidos.

 

Já nos segue em todas as redes sociais? 

 
 
 
 


