O GATIL
O Gatil CatPlace mudou-se para Petrópolis. Está agora situado em Araras, bem
próximo à Mata Atlântica. Nossos gatos moram conosco e curtem o clima da
montanha, com ar fresco e o sol da manhã. Os gatinhos crescem fortes e
saudáveis, correndo e brincando bastante com muita interatividade conosco.
O Gatil CatPlace não é pessoa jurídica. É um hobby da família, fruto de trabalho de
amor, carinho e admiração para com os bichanos. Por isso nem sempre temos
filhotes que possam ser disponibilizados para adoção.
O gatil é registrado na Confederação de Felinos do Brasil – CFB
(www.cfelinosbrasil.org.br), filiado a World Cat Federation (WCF - www.wcfonline.de), com sede na Alemanha e na TICA (The International Cat Association),
com sede nos Estados Unidos, através do Allegro Cat Club. Todos os nossos gatos
são vacinados, têm pedigree, fizeram exame de DNA para PKD (todos negativos) e
exames de FIV e FELV (negativos) - pedigrees e laudos anexos em Nossos Gatos.
A história do Gatil CatPlace se iniciou em janeiro de 1996 com um casal de persas.
A felicidade com os gatinhos nos levou a uma exposição em 1999, na qual tivemos
o primeiro contato com a raça British Shorthair, recém-introduzida no Brasil: uma
paixão! Com o objetivo de criação, no ano seguinte adquirimos os primeiros British
Shorthair e o gatil foi registrado na FIFe como CatPlace, porque queríamos dizer
que o nosso lar é o local dos gatos (em inglês cat é gato e place é lugar). Em 2004,
a raça Scottish Fold e sua versão de pelo longo, o Highland Fold, foram adicionadas
ao plantel. Em 2005 o gatil foi registrado na CFB. Embora os Persas não façam
mais parte do plantel, o gatil conserva uma gatinha silver shaded aposentada: a
Julia, nascida em 2006.
O objetivo do gatil é ajudar a desenvolver, melhorar e divulgar as raças: British
Shorthair, British Longhair, Scottish Fold e Highland Fold (Scottish Fold Longhair),
ainda pouco conhecidas no Brasil, criando gatinhos que sejam companheiros
saudáveis e amorosos. Agora temos acrescidas ao plantel mais duas raças: Scottish
Straight e Scottish Straight Longhair.
O trabalho de aprimoramento das raças se dá através de seleção de exemplares de
qualidade nascidos no próprio gatil e também da introdução de novas linhas de
sangue com animais de qualidade importados de excelentes gatis dos seguintes
países: Espanha (Guajira - Gatil Canción de Cuña – nossos agradecimentos a
Carmen Mariscal), França (Passang e descendentes - Gatil Soleil Heureux – nossos
agradecimentos a Gabriel), Eslováquia (Ferrari - Gatil Silver Legend – nossos
agradecimentos a Maja) e Holanda (Kaylin – Gatil Lavangi’s, o nosso muito
obrigada à Linda), todos negativos para FELV (AIDS felina), FIV (leucemia felina) e
PKD (doença policística renal) por DNA. Como priorizamos a qualidade e não a
quantidade, temos poucas ninhadas por ano.
Os gatos adultos são revacinados todos os anos. Recebem uma dose da vacina
quádrupla (contra rinotraqueíte, panleucopenia, clamídia e calicivirose) e uma
antirrábica. Os filhotes recebem a primeira dose da vacina quádrupla aos 2 meses
de vida, segundo recomendações de nossa médica veterinária.
Quando as gatinhas envelhecem, são aposentadas e continuam morando conosco.
São tratadas sempre com muito carinho, mimo e atenção. Recebem alimentação
especial e convivem com todos.

Como parte de nosso programa de criação, o menu das refeições de todos os gatos
inclui basicamente ração seca SuperPremium de excelente qualidade e uma ampla
variedade de comidinhas que se alternam a cada dia: carne, frango ou peixe, todos
cozidos; creme de leite e leite de cabra; sachets e pastinhas. Além do leite da mãe,
os filhotes tomam suplementos vitamínicos e papinhas desde os primeiros dias de
vida para crescerem fortes e saudáveis.
O Gatil CatPlace não empresta, não hospeda, nem utiliza padreadores de outros
gatis para evitar qualquer risco à saúde dos bichanos.

