
RONROM PARA
ADOÇÃO

M I M I



DADOS

Nome: Mimi
Idade: 8 anos
Sexo: fêmea

Castrada: sim
Vacinada: sim
FIV: negativa

FeLV: negativa



Mimi chegou ao Adote Um Ronrom no dia 28 de
setembro de 2014.

Ela vivia em uma grande colônia de gatos no
Centro de Florianópolis, da qual resgatamos mais
de 30 gatos.
De todos os gatos retirados deste local, alguns
deles ainda estão no Ronrom aguardando adoção.
São eles: Viola, Lia, Fefa (Mimi e Fefa são irmãs).

HISTÓRIA

Sua mãe, Filó, foi a primeira gata da
colônia a ser resgatada pelo Adote Um
Ronrom, em 13 de novembro de 2013. 
Após ser atacada por cães, uma moradora
que alimentava esses gatos, nos pediu
ajuda. 
Filó já foi adotada.

Filó



Como procedimento de cuidados, assim que
retiramos um gato da rua deixamos o mesmo
isolado em uma das baias que temos em nosso
espaço. Até que seja feita consulta com médico
veterinário, desvermifugação, teste de FIV / FeLV,
entre outros procedimentos que forem
necessários e/ou solicitados pelo médico
veterinário.

Após esse processo o gatinho é inserido no
espaço com os demais gatos. Claro que de acordo
com o atestado de saúde.
Se o gatinho for negativo para FIV/FeLV ele irá
para o espaço dos gatos negativos. Se ele for
positivo para FeLV ele irá para o espaço dos
gatinhos com FeLV. Se ele for positivo para FIV,
ele irá para o espaço dos gatinhos com FIV.

E durante esse processo de isolamento, em uma
manhã quando chegamos para realizar a limpeza
do espaço, mais precisamente no dia 14 de
outubro de 2014 a Mimi tinha uma surpresa para
nós. Ela havia dado à luz a 4 gatinhos. Por ser
muito arisca não foi possível que o médico
veterinário realizasse o exame de palpação, do
qual conseguiria identificar a gestação. E
aparentemente ela não estava com barriga de
prenha.

A moradora que alimentava os gatos desta
colônia nos pediu ajuda porque havia uma gata
com 4 filhotes e supostamente ela havia sido
envenenada.

Nós fomos ao local, conseguimos resgatar a Mimi,
sua irmã Mia (que não foi adotada e veio a falecer
no dia 03/01/2019) e os 4 filhotes. A gata mãe já
não estava mais no local e nas buscas não a
encontramos. Essa gata mãe é a Fefa, que
conseguimos resgatar no ano seguinte.

Mia



Os filhotes da Mimi receberam o nome de:
Abu, Ariel, Milo e Mogli. 
Todos eles já foram adotados

PERSONALIDADE

Extremamente arisca, não aceita que a
toque de jeito algum.
É uma gatinha para ser admirada de longe,
uma convivência de respeito com espaço
pessoal. 
Ela é super calma, adora brincar com
cordinhas, desde que esteja protegida por
algum móvel que só fique evidente
algumas partes do corpo.

Abu Ariel Milo Mogli



ADOÇÃO CONJUNTA

Mimi tem uma amizade muito forte com a
Lia (outra gata que está para adoção).

Elas fazem tudo junto, dormem, comem,
brincam.
Por isso, a adoção da Mimi é
obrigatoriamente conjunta com a Lia.

PARA ADOTAR

Leia com atenção nossa Política de
Adoção, clicando aqui

Se você está de acordo com a Política de
Adoção e quer adotar a Mimi e a Lia,
responda nosso formulário clicando aqui

https://www.adoteumronrom.com.br/politica-de-adocao
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB4HBzxxoKI-cgM8Nc54xknPBXr17OqsdoJmGji0qzUnnF1Q/viewform

