
RONROM PARA
ADOÇÃO

V I O L E T A



DADOS

Nome: Violeta
Idade: 5 anos
Sexo: fêmea

Castrada: sim
Vacinada: sim
FIV: negativa

FeLV: negativa



Através de nossa página no Facebook,
chegou um pedido de ajuda para uma
gatinha e um filhote, que estavam
abrigados embaixo de uma rampa do
condomínio.

Resgatamos Violeta e o filhote, ambos
foram diretamente para a clínica
veterinária, para receberem os cuidados
necessários, pois estavam muito
debilitados.

Violeta chegou ao Adote Um Ronrom no dia 02 de
novembro de 2017.

Ela estava em um condomínio no bairro Saco
Grande em Florianópolis.

HISTÓRIA



Violeta é uma gatinha bipolar, às vezes ama
carinho e de repente não quer mais e lasca
um tapinha ou uma mordidinha, nada
violento. Convive pacificamente com
outros gatos, mas às vezes se incomoda
com a presença deles pois é ciumenta com
atenção. Muito brincalhona, requer muitos
brinquedos e atenção. Usa tudo, desde
tocas, arranhadores, túneis e bolinhas,
qualquer coisa é brinquedo e a faz feliz.

Infelizmente o filhote não resistiu, e a Violeta foi
diagnosticada com carcinoma nas orelhas, no dia
12 de dezembro de 2017, foi realizada cirurgia
para retirada de parte de suas orelhas.
Violeta chegou com aproximadamente 2 anos de
idade.

PERSONALIDADE



Por ser albina ela não pode tomar sol, por
isso a preferência é doar para pessoas que
possam controlar o acesso dela ao sol. O
câncer de pele pode voltar caso não tenha
esse cuidado, precisa de atenção para a
pele principalmente na região facial,
orelhas e nariz.
Ficar atento à aparição de manchinhas é
fundamental. A ida ao veterinário precisa
ser o quanto antes para que não se espalhe
as células cancerígenas.

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 o Hugo, responda
nosso formulário clicando aqui

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

