
RONROM PARA
ADOÇÃO

E M M A



DADOS

Nome: Emma
Idade: 6 anos
Sexo: fêmea

Castrada: sim
Vacinada: sim
FIV: negativa

FeLV: negativa



Tivemos o conhecimento de uma grande
colônia de gatos no bairro Córrego Grande,
havia gatos adultos e filhotes. Nós
iniciamos o processo de resgate desses
gatos, os adultos ferais receberam
atendimento veterinário, foram castrados e
após a recuperação devolvidos a este local.
Os filhotes ficaram para adoção no Adote
Um Ronrom.

Emma chegou ao Adote Um Ronrom no dia 04 de
julho de 2017

Ela vivia em uma colônia de gatos no bairro
Córrego Grande em Florianópolis, da qual
resgatamos mais de 10 gatos.
De todos os gatos retirados deste local, alguns
deles ainda estão no Ronrom aguardando adoção.
São eles: Hugo, Negresco, Nutella (Hugo e Emma
são irmãos).

HISTÓRIA

Emma e Hugo



Emma é uma gata dócil mas reclusa,
prefere tirar longas sonecas e que escovem
sua linda pelagem longa. Não gosta de colo
e carinho só com sua permissão, prefere
ser apreciada com os olhos.

PERSONALIDADE

Com a Emma também vieram, Hugo (que está para
adoção) e Esther (que já foi adotada). Todos
tinham aproximadamente 3 meses de idade.

Deste mesmo local, vieram: Negresco (que está
para adoção), Nutella (que está para adoção),
Zelda (que já foi adotada), Canela (já foi adotada),
Lemmy (que já foi adotado), Caetano (que já foi
adotado) e Darwin (que já foi adotado).



Possui formação crônica de cristais na
bexiga. Indispensável o estímulo a ingestão
de água, com fontes e potes. 
Necessita de uma alimentação específica,
ração Urinary S/O.
A cada 6 meses deve ser realizado um 
 checkup.

CUIDADOS ESPECIAIS

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 Emma, clique aqui.

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

