FEFA

RONROM PARA
ADOÇÃO

DADOS

Nome: Fefa
Idade: 9 anos
Sexo: fêmea
Castrada: sim
Vacinada: sim
FIV: negativa
FeLV: negativa

HISTÓRIA
Fefa chegou ao Adote Um Ronrom no dia 25 de
setembro de 2015.

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 e Lia.

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

No dia 28 de setembro de 2014 quando
resgatamos a Mimi e Mia, nós fomos ao local para
socorrer a Fefa, que estava com 4 filhotes e
supostamente havia sido envenenada. Quando
chegamos no local a Fefa já não estava mais lá e
havia deixado seus 4 filhotes.
Neste dia conseguimos resgatar seus filhotes,
Mimi (que não foi adotada e veio a falecer no dia
14/11/2021) e Mia (que não foi adotada e veio a
falecer no dia 03/01/2019).

Mia

Mimi
Os filhotes da Fefa receberam o nome de:
Fefo, Fifi, Noah e Pepe.
Todos foram adotados.

Fefo

Fifi

Noah

Pepe

Após 1 ano do resgate de seus filhotes, da Mimi e
Mia, a senhora que alimentava os gatos desta
colônia nos pediu ajuda porque havia a suspeita
de uma gata prenha.
Nossa primeira tentativa foi em Julho de 2015,
quando conseguimos resgatar apenas a Viola,
após dois meses, a mesma senhora, comunicou
que uma das gatas havia dado cria a 4 filhotes.
Conseguimos resgatar as duas gatas e os 4
filhotes. Uma dessas gatas era a Fefa mãe dos
filhotes, e a outra era a Lia. Fefa chegou com
aproximadamente 2 anos de idade.
Fefa
escondidada com seus filhotes

Os filhotes da Fefa receberam o nome de:
Artur, Agata, Lucca e Luiza.
Três foram adotados, menos a Luiza que
faleceu antes de ser adotada.

Artur

Agata

Lucca

Luiza

PERSONALIDADE

É uma gata arisca, não aceita toque
humano, mas ama receber um petisco na
boca, é o contato mais próximo que ela
permite com uma pessoa. Ela não gosta de
brincar.

ADOÇÃO CONJUNTA
Fefa tem uma amizade muito forte com a
Viola (outra gata que está para adoção).
Elas sempre estão juntas.
Por
isso,
a
adoção
da
Fefa
obrigatoriamente conjunta com a Viola.

é

PARA ADOTAR
Leia com atenção nossa
Adoção, clicando aqui

Política

de

Se você está de acordo com a Política de
Adoção e quer adotar a Fefa e a Viola,
clique aqui.

