
Código de Conduta do Sócio Criador Membro 

do 

Clube Ragdoll Brasil 

 

Este Código de Conduta destina-se para todos os criadores que desejam ser 

um membro do clube. É uma orientação para uma criação feita com ética e 

idoneidade. Não terá um policiamento mas esperamos que seja seguido por 

todos que respeitam os animais. Sendo assim, eu prometo: 

Que na minha criação de Ragdolls, vou enfatizar a boa saúde, temperamento e 

que vou seguir fielmente o Standard da Raça. Serei responsável socialmente, 

em todas as minhas atitudes. 

Que ao participar de todos os eventos do clube estarei atento e respeitarei 

todas as regras estabelecidas com respeito e educação e terei em mente que 

meu sucesso será uma preocupação secundária. 

Que vou registrar todas as ninhadas dos gatos de minha criação em 

Federações idôneas e que vou manter os registros fielmente corretos de todos 

os pedigrees dos gatos de minha criação. Darei também a todos os novos 

donos o pedigree ou blue slip, que é de direito, em tempo hábil. Farei meu 

programa de reprodução com preservação e proteção da raça acima de tudo. 

Que vou reproduzir tendo a certeza que sou capaz de encontrar bons lares para 

todos os meus gatinhos, dando preferência a qualidade e não quantidade. 

Concordo que minha criação será livre de doenças genéticas e para isso, farei 

tudo que tiver ao meu alcance e de meu médico veterinário dentro das 

tecnologias modernas existentes. Um gato que apresentar doença crônica ou 

problemas de saúde será castrado e retirado de minha criação. Pedirei 

necropsia (autópsia) em todos os gatos de minha criação que tenha uma morte 

suspeita. 

Que só irei reproduzir meus gatos quando estiverem com boa saúde e que uma 

fêmea não procrie antes de 12 meses de idade, a menos que ela tenha tido cios 

frequentes que afetariam sua saúde. Terei no máximo 3 ninhadas em 2 anos. 

Não cruzarei os machos seguidamente dando condições de recuperação da 

saúde. 

Que castrarei/esterilizarei meus gatos reprodutores quando estiverem em idade 

apropriada para ter uma vida tranquila depois de aposentados. 



Que darei atenção adequada para as fêmeas no momento do nascimento das 

ninhadas proporcionando um parto seguro e ao primeiro sinal de dificuldade 

levarei ao veterinário Que vou socializar os gatinhos, avaliar o seu 

temperamento individual para eles se adequem as situações novas nas famílias 

escolhidas. 

Falarei do gato Ragdoll de forma realista, sem mitos do passado, que não são 

gatos gigantes e que nem sempre ficam moles quando pegamos. Descreverei o 

Ragdoll de acordo com as qualidades e não causarei expectativas falsas. 

Vou entregar a partir de 12 semanas. Eu vou manter um alto padrão de saúde e 

cuidados para todos os gatos de minha criação proporcionando espaços 

adequado, limpos, confortáveis. Não deverei criá-los em gaiolas, baias ou 

jaulas. Vou fornecer sempre uma alimentação de qualidade equilibrada e água 

limpa. Vou dar aos meu Ragdolls vacinas anuais, cuidados veterinários, 

carinho e amor. Evitarei também a criação acidental. 

Que os gatos não deverão ter acesso a rua vivendo exclusivamente dentro de 

casa ou apartamentos, com janelas, varandas e basculantes teladas. Ao sair 

para ir ao veterinário ou exposições, deverão ser transportados em caixas de 

transporte adequadas para gatos. Com isso evitamos acidentes, fugas, roubos, 

atropelamentos, maus tratos ou mesmo de ser contaminado com o contato de 

gatos de procedência duvidosa. 

Que não vou retirar cruelmente as unhas de gatos de minha criação e que isso 

sempre estará escrito em todos os contratos de cessão de titularidade (contrato 

de compra e venda) para que essa pratica tão repulsiva e abominável nunca 

seja usada. 

Que eu não vou permitir nenhum que nenhum Ragdoll de minha criação seja 

vendido a uma loja de animais e a criadores que utilizem gaiolas bem como 

para pesquisas e experimentos. 

Que castração precoce é altamente recomendada e deve ser feita antes do 

gatinho deixar o gatil. Além disso, deverei entregar o gato com saúde, livre de 

vermes e parasitas, vacinado e com microchip. 

Vou ter contrato escrito em todas as vendas de filhotes e serviços de stud, com 

ambas as partes com uma cópia assinada. Vou incluir no meu contrato escrito 

os detalhes mínimos listados nos estatutos do clube. 

Vou explicar a diferença entre filhotes pet, show, breeder, antes de vender 

qualquer gato. Esta explicação poderá ser incluída no meu site para que os 

novos proprietários saibam. 



Estarei disponível para ajudar a todos os criadores novos que eu vender um 

Ragdoll dando apoio e orientação e farei qualquer coisa ao meu alcance para 

ajudar um Ragdoll de minha criação que está em necessidade de resgate. Se 

possível de outros criadores também. 

Que todas as vendas deverão ter um contrato. Poderei usar meu próprio 

contrato, mas que tenha os requisitos mínimos do contrato que o clube 

disponibiliza no site. 

Eu concordo em usar este código de conduta como meu guia em meu 

programa de criação e considerá-los como um mínimo ideal nas decisões e 

políticas que eu faço, sempre tendo em mente o bem-estar dos meus gatos, a 

proteção da raça e os direitos dos meus clientes. Concordo em incentivar e 

apoiar o clube e meus colegas nesse código de conduta e serei fiel a 

constituição do clube (clicar aqui para ver a constituição). 

Eu afirmo que tenho mais de 18 anos de idade, assim, dato e assino abaixo. 

 

 

 

 

_________________, ___ de _________________ de ___________. 

 

 

 

 

Nome:________________________________________ 

CPF: _________________________________ 

 


