
Um gato de raça tem seu preço!

Peço-lhes que compreendam os custos envolvidos com uma criação respeitável. 

Tempo, trabalho, coração e alma, calças e blusas rasgadas, plantas da casa massacradas, 

arranhões na mobília, e  férias aqui não existem!

Um criador respeitável é  membro de uma Federação Felina reconhecida 

internacionalmente  que lhe fará seguir regras, como por exemplo nunca casalar uma gata 

mais de 3 vezes no período de 2 anos. 

É sócio de um Clube Felino e paga por sua anuidade. Paga pedigrees, vacinas, exames de 

saúde, certificado de saúde, alimentação de qualidade, caminhas, brinquedos, 

arranhadores, fotografias, anúncios, custos de telefone, internet e investe rios de dinheiro 

em matrizes e padreadores para assegurar o melhor padrão da raça.

Quem quer comprar um gato de raça deve conhecer como os animais crescem e são 

mantidos. Quanto mais gatos, mais espaço, mais tempo e mais dinheiro. Toda a nossa casa 

está disponível para os nossos gatos.

Um criador respeitável também deve ter muito tempo para os animais. Muitas doenças 

podem ser detectadas através da observação rápida e tratadas. Por falta de tempo pode-se 

demorar para perceber os sinais e muitas vezes é será tarde para salvar o gato ou o mesmo 

pode já estar cronicamente doente (sem cura). Em uma criação respeitável os gatos nunca 

devem ser trancados sozinhos em qualquer cômodo (baias ou gaiolas).

A higiene na criação de animais também é muito importante,mesmo onde muitos gatos 

vivem, não deve ter cheiro e o local deve ser mantido limpo.

Portanto um gato de raça de um criador respeitável custará entre 4 e 5 mil reais. Se você 

não pode ou não quer investir esse dinheiro, ainda pode adotar um dos lindos e amorosos 

gatinhos sem raça definida que esperam por um lar em ONGs e abrigos públicos. Mas não 

alimente o comércio dos maus criadores comprando um gato de raça por um valor inferior, 

sites de leilão, pet shops, feiras, etc.

Adaptado do site Winerau Cattery.

1


