
RONROM PARA
ADOÇÃO

N E G R E S C O



DADOS

Nome: Negresco
Idade: 6 anos
Sexo: macho
Castrado: sim
Vacinado: sim
FIV: negativo

FeLV: negativo



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.

Negresco chegou ao Adote Um Ronrom no dia 15
de maio de 2017.

Ele 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: Emma, Hugo e Nutella.

HISTÓRIA



Negresco é um gatinho bem ativo, gosta de
carinho mas é bipolar. Às vezes está
amando o carinho e do nada dá uma patada
pra parar, e não é delicado pra dizer que
não quer. Mas ele demonstra claramente
sinais que indicam quando está disponível
para ser acariciado e quando não quer.
Geralmente ele vem até o humano quando
está se sentindo disposto a ser acariciado,
e quando está dormindo não gosta de ser
incomodado. É bem ativo e precisa de
prateleiras altas, poleiros, arranhadores, é
um gato bem esbelto e muito ágil. Aceita
bem outros gatos desde que ele seja o alfa.

Com o Negresco também vieram, Nutella, Zelda (já
foi adotada), Lemmy (já foi adotado) e Canela (já
foi adotada). Todos tinham aproximadamente 3
meses de idade.

Deste mesmo local, resgatamos outros gatos:
Hugo (que está para adoção), Emma (que está
para adoção), Esther (que já foi adotada), Caetano
(que já foi adotado) e Darwin (que já foi adotado).

PARA ADOTAR

PERSONALIDADE

Leia com atenção nossa Política de
Adoção, clicando aqui

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

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

