
 Algumas considerações sobre gatos SRD e gatos de raça  
 

Nós amamos animais, especialmente gatos, independentemente de serem 
de raça ou SRD (sem raça definida). Sempre convivemos com esses 
adoráveis felinos, sendo que vários deles foram resgatados por nós das ruas 
e integraram nossa família. Mas também amamos os gatos de raça, em 
especial os encantadores Ragdolls, e não concordamos com quem diz que 
“quem gosta de gato de verdade, adota e não compra”. Não é crime algum 
gostar de gato de raça e as pessoas que adquirem esses gatos devem ser 
respeitadas!  

Há diversos motivos para uma pessoa querer adotar um animal da rua 
(cuidar de um animal abandonado é realmente uma atitude linda e nobre!), 
mas também há motivos para se querer um gato de raça (beleza, 
temperamento, garantia de saúde, etc). A escolha de cada um (SRD ou raça) 
deve ser respeitada! Além do mais, uma coisa não exclui a outra! Há várias 
pessoas que possuem animais de raça, mas também adotam animais SRD! 
Assim como há pessoas que tem animais de raça, mas são preocupadas em 
ajudar ONG´s de proteção aos animais!  

Somos a favor da criação de gatos pois, obviamente, ela é essencial para a 
continuidade da existência das diversas raças. No entanto, defendemos 
somente a criação séria e responsável, realizada dentro de criteriosos 
padrões de ética, saúde, higiene, controle de população e, principalmente, 
bem estar e qualidade de vida dos padreadores e das matrizes.  

Reconhecemos que, infelizmente, nem todos os criadores trabalham assim. 
No entanto, não respondemos por eles. Respondemos pelo nosso trabalho! 
Cabe ao comprador escolher bem o gatil, pedir referências, consultar os 
clubes/associações aos quais o criador se diz afiliado, etc.  

Encerramos esse texto dizendo que, na condição de criadores e defensores 
dos animais (uma coisa não exclui a outra!), desejamos uma convivência 
pacífica, harmoniosa e construtiva entre todas as pessoas que, 
independentemente da divergência de opiniões, amam os animais. 

 


