
 

 

 

Termo de conhecimento sobre regras AGM/FFB/FIFe 
 
A AGM é filiado a Federação Felina Brasileira - FFB (www.fifebrasil.com.br) que por sua vez é 
filiada à FIFe. Uma vez filiado à AGM o criador passa a estar submetido a regras de criação 
destas três instâncias federadas concordando a partir da data de sua filiação a cumpri-las e 
estando sujeito a penalidades previstas nos seus estatutos. Caso discorde ou queira questionar 
qualquer das regras estamos abertos a quaisquer solicitações e sugestões, mas ressaltamos 
que estes questionamentos ou solicitações de mudança nas regras não abonam qualquer 
descumprimento das mesmas até que uma resposta oficial e definitiva seja dada ao pleito.  
 
Para ter acesso a todas as regras de registro e criação acesse: 
http://fifeweb.org/wp/lib/lib_current.php A FIFe mantém os seus regulamentos em 3 línguas 
oficiais uma vez que é uma Federação Internacional, não sendo admitido o desconhecimento 
das mesmas justificada pelo não conhecimento das línguas pelos associados. Estamos 
trabalhando na tradução das regras para o português, até que esta esteja concluída, caso 
necessite de ajuda, o criador deverá contatar o clube.  
 
Abaixo enumeramos e explicamos algumas delas que mais interferem no dia a dia da criação 
para seu conhecimento:  
 

1. Criadores membros da AGM/FFB/FIFe não podem vender filhote para Pet Shops, sites 
de leilões (ex. Mercado Livre), institutos de pesquisas, etc. (Breeding & Registrations 
Rules - 2.3.2)  

2. Fêmeas não podem ter mais do que 3 gestações no prazo de 2 anos. Filhotes nascidos 
de qualquer gestação excedente não terão pedigrees emitidos pela FFB... Um aviso 
será enviado para outras federações, para evitar que pedigrees sejam emitidos em 
outras entidades. (Breeding & Registrations Rules - 3.3). 

3. Todo gato branco utilizado em criação deve ser testado para audição antes de 
cruzarem. Não é permitido o cruzamento de dois gatos brancos. (Breeding & 
Registrations Rules - 3.6.4) 

4. TODOS os gatos de criação e para exposição (exceto SRD) devem ser identificados - 
microchip ou tatoo - e este código de identificação deve aparecer no pedigree e no 
catálogo de exposição. (Breeding & Registrations Rules - 3.4)  

5. Qualquer criador membro da AGM/FFB/FIFe deverá registrar suas ninhadas 
PRIMEIRAMENTE na FFB. Caso algum associado emita os pedigrees dos filhotes em 
outra federação, a FFB não aceitará homologação posterior (exceto gatos nascidos 
antes de 01.01.2011). (Breeding & Registrations Rules - 5.1.1)  

6. O limite pra solicitar pedigree dos filhotes é 4 meses (120 dias), dentro deste limite será 
cobrado o valor normal de LO. Entre 4 e 10 meses será cobrado o "dobro do Valor de 
LO". Após os 10 meses de idade não serão mais emitidos pedigrees pela FFB.  

7. Filhotes devem preferencialmente ser vendidos mediante contrato de compra e venda, 
aqueles vendidos para companhia sugere-se serem vendidos castrados.  

8. Filhotes para criação não podem ser vendidos/doados ou cedidos sendo positivos para 
doenças geneticamente testáveis e reconhecidamente frequentes em sua raça (por 
exemplo PKD nos Persas e HCM em Maine Coons e Ragdolls)  

9. Novos criadores devem ser orientados pelos atuais membros da melhor forma possível 
e/ou encaminhados à AGM para orientações  

10. Filhotes devem ser entregues com no mínimo 4 meses de idade, com pedigree FIFe, 
completamente vermifugados, vacinados e em bom estado de saúde.  

 
Belo Horizonte ____ de __________________________ de 20____.  
 
Ciente e de acordo,  
 
Nome: __________________________________________________ 
 
 
CPF: ___________________________________________________ 


