
Visitas ao Canil Golden Calli 
 
 
Você é muito bem vindo para conhecer nossos cães, nosso espaço, nossa família! 
É importante conhecer o Canil de onde você está adquirindo um filhote pois além de poder 
observar os bons tratos com os animais (aparência física do cães, estado nutricional, 
temperamento, alimento utilizado no canil), você pode conversar e tirar dúvidas com o criador 
sobre temperamento de cada cão, cada filhote, objetivos do acasalamento e o que esperar desse 
novo filhotinho. Desconfie de canis que não mostram os cães ou o espaço, pois geralmente 
querem esconder alguma coisa. 
 
Visitar um Canil hobby breeder (criação que busca melhoramento genético e não apenas 
relações comerciais) e bem diferente de visitar um pet shop ou uma empresa, portanto vamos 
esclarecer como funciona a visita no nosso espaço! 
 

1- O criador mora com os cães, então vc está visitando também a sua casa, portanto não 
espere que o criador esteja disponível para lhe atender 7 dias por semanas, em qualquer 
horário, as visitas são com hora e dia pre agendado. Por favor confirme ou cancele sua 
visita sempre com antecedência, e chegue no horário agendado. 

2- O Canil não é um zoológico para passeio em família, e a casa do criador e as visitas são 
restritas a 4 pessoas no máximo, para que os cães não se estressem e o criador possa te 
mostrar e explicar tudo de forma adequada. 

3- As visitas duram em torno de 45 – 60 minutos, e tempo suficiente para esclarecer as 
dúvidas e permitir contato com os cães, pra que você possa avaliar temperamento dos 
cães, conhecer como são tratados. 

4- Não é permitido a entrada de nenhum outro cão ou animal no Canil, o  Canil e um local 
de filhotes que ainda não estão imunizados, portanto se vc já tem um companheiro 
canino ele não deve vir na visita. 

5- Aproveite para tirar suas dúvidas, não tenha medo de perguntar sobre os cães, 
temperamento, de interagir com eles. 

6- Por questões de segurança o endereço e mapa de localização e passado somente no dia 
da visita, pela manhã através do WhatsApp ou outro meio de comunicação. 
 

Aproveite a experiência de conhecer mais a fundo o trabalho do criador. 
 
 

 


