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NASCIDO E CRIADO NO BRASIL, AMÉRICA DO SUL 
EDUCAÇÃO EM TI
CASADO COM CINTIA
PAIXÃO POR GATOS, MÚSICA E LITERATURA

 
MEMBRO TICA DESDE 1991
CRIADOR DE SAGRADOS DA BIRMÂNIA - GATIL 
CHATQUIRIT
MEMBRO DE VÁRIOS CLUBES EM SA E ES
SPECIALTY JUDGE EM TICA EM 1993
DISTINGUISHED JUDGE EM 2018
DIRETOR REGIONAL, AMÉRICA DO SUL
BOARD LIAISON DO COMITÊ DE JUÍZES
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DIRETORIA - 2014 ATÉ AGORA

BOARD LIAISION DO COMITÊ DE JUÍZES

Trabalhei na criação e desenvolvimento do Comitê

DIFERENÇAS CULTURAIS
COMUNICAÇÃO
TRADUÇÕES
REGISTRO
GENÉTICA APLICADA A REGISTRO

PERFIL

HISTÓRIA EM TICA

EXPERIÊNCIA

DESAFIOS TICA

HABILIDADES
MENTE ABERTA PARA O CRESCIMENTO / 
MUDANÇAS
DIÁLOGO COM OS MEMBROS
DISPOSIÇÃO
HISTÓRIA COM TICA E NA DIRETORIA



            

         

              

         

            

           

            

          

             

             

            

     

       

               

         

           

          

             

             

       

                

          

              

            

               

            

           

               

              

             

               

              

           

               

           

Sem dúvida, TICA cresceu e é hoje um dos atores mais importantes do mundo na gatofilia. 
Desenvolvemos substancialmente nossos negócios internacionais - e eu uso essa palavra 
aqui porque levamos tempo para entender o que somos essencialmente. Nossa estrutura 
operacional não suporta mais as demandas crescentes que temos. Nos últimos meses, sob a 
liderança de Vickie Fisher, a Diretoria tomou algumas decisões importantes. O primeiro passo 
foi remodelar a estrutura do Escritório Executivo, criando dois novos cargos: Diretor de 
Operações e Secretário Executivo. O segundo passo agora é reestruturar todo o sistema de 
automação e o website, a principal porta de entrada para nossos negócios. Estamos nos 
movendo em direção a outra realidade, pois queremos nos tornar "a autoridade mundial em 
gatos". A estrutura operacional estará pronta para apoiar nosso crescimento nos próximos 
dez meses.

Os maiores desafios que temos a partir daí:

    
         

            
     

           
         

       
            

           
          
     

     
     

   Atender satisfatoriamente à demanda das várias culturas diferentes de nossos membros 
internacionais, mantendo os valores norte-americanos que são a base e também o atrativo 
de nossa Associação para outras culturas. Comunicação é a palavra-chave aqui. O novo 
sistema permitirá vários idiomas, mas precisamos dialogar com os membros, não apenas 
informá-los em seus próprios idiomas. Há muito trabalho de apoio a ser feito, porque o novo 
sistema em si não resolverá a questão da falta de comunicação.

   Estabelecer uma ponte entre nossa tradição e as novas demandas trazidas pela 
contemporaneidade, incluindo a nova realidade após a pandemia da covid-19. Este é o mais 
desafiador. A gatofilia é toda construída sobre a tradição. É necessário um conhecimento 
específico e complexo para construir qualquer coisa em nossa atividade e simplificá-la (tente 
explicar a um novato como revisar um pedigree). Precisamos encontrar maneiras de manter 
nossa atividade interessante para as novas gerações e com todas as restrições impostas 
pela pandemia que seguirá nos atingindo por muitos meses.

   Aperfeiçoar nosso processo de registro usando ferramentas que a ciência fornece todos os 
dias, dentro do conceito de que somos um Registro Genético. Este é um ponto muito 
sensível. Somos um registro e, como tal, uma empresa que não recusa o registro de gatos. 
Mas também temos muito orgulho de ser um registro genético. Neste contexto, é legítimo 
pensar que devemos procurar qualificar nosso registro usando meios científicos. Deseja 
importar algo diferente para o seu programa de criação ou iniciar um programa para uma 
nova raça? TICA é muito aberta a essas iniciativas, mas você terá de usar testes genéticos e 
supervisão científica.



                

                  

              

               

                

       

                 

          

               

             

              

               

            

        

             

             

                

     

   

As habilidades que venho colocando em serviço de TICA e utilizarei para lidar com esses 
desafios:

   Meu profundo conhecimento das regras. Servindo na Diretoria por muitos anos, me tornei 
uma espécie de decano entre meus colegas. Conheço a história por trás das regras principais: 
como costumavam ser, como mudaram e por que precisavam ser mudadas. Sempre sou capaz 
de sugerir quando uma regra precisa ser aperfeiçoada. Regras são os pilares de qualquer 
organização democrática.

 Minha disposição de avançar sempre em direção ao novo. Tenho uma mente aberta e 
natural para a inovação, seja ela tecnológica, científica ou até mesmo de hábito, que é a mais 
difícil de se alcançar. Se queremos ser o Número Um amanhã, precisamos mirar dez anos no 
futuro. As coisas se movem muito rápido no mundo contemporâneo.

 Minha capacidade de dialogar com diferentes perspectivas para sempre encontrar um 
consenso. Sou um ouvinte muito bom, e isso é especialmente útil em momentos de grandes 
mudanças ou turbulências. Além disso, acredito realmente que dialogar é a palavra-chave 
para gerenciar conflitos e potencializar esforços em direção a um objetivo comum.

Acredito que meus pensamentos estejam completamente em sintonia com a filosofia proposta 
por Vicki Jo Harrison em sua plataforma e foi por isso que decidimos disputar juntos esta eleição.

É hora de mudar e dialogar, e sinto que sou a pessoa certa para o cargo de Vice-Presidente de 
TICA.

Fazendo TICA Melhor, Juntos!

Making TICA Better, Together!
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