
RONROM PARA
ADOÇÃO

V I O L A



DADOS

Nome: Viola
Idade: 9 anos
Sexo: fêmea

Castrada: sim
Vacinada: sim
FIV: negativa

FeLV: negativa



Viola chegou ao Adote Um Ronrom no dia 20 de
julho 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: Lia e Fefa.

Viola 
no local onde vivia

HISTÓRIA

A senhora que alimentava os gatos desta colônia
nos pediu ajuda porque havia a suspeita de uma
gata prenha.
Havia três gatas para resgatar, mas só conseguimos
resgatar a Viola. As outras duas gatas fugiram para
outro local, mas 2 meses depois conseguimos
resgatá-las (que são Lia e Fefa). Viola chegou com
aproximadamente 2 anos de idade.



Extremamente arisca, não aceita que a
toque em nenhum momento. Se forçar o
contato, ela ataca.
Brincadeiras devem ser realizadas a
distância, utilizando cordinhas. Mas não é
todo momento que ela gosta de brincar.
Costuma ficar escondida no arranhador
quando tem pessoas estranhas no
ambiente.
Convive muito bem com outros gatos, sua
melhor amiga é a Fefa

PERSONALIDADE

CUIDADOS ESPECIAIS

Viola possui formação 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.



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

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 Viola e a Fefa,
clique aqui.

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

