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• Início das atividades com cães de variadas raças em uma clínica veterinária em
Cutiriba/PR: ano de 1967, aos 9 anos de idade.
• Início do trabalho de adestramento de cães: ano de 1968.
• Um dos fundadores da Sociedade Joinvillense de Cães Pastores Alemães - SJCPA em
1972.
• Fundador e próprietário do Canil do Temar, registrado em 1973 e atualmente filiado à
ACACPARJ (Associação de Criadores e Amigos do Cão Pastor Alemão do Rio de Janeiro),
filiada ao CBPA.
• Criador de Cães Pastores Alemães desde 1973 com o Canil do Temar, já superou a
expressiva marca de mais de 2.400 filhotes registrados.
• Um dos fundadores da Sociedade Catarinense de Cães Pastores Alemães, em 1977 e
eleito como primeiro Diretor de Adestramento.
• Realizou a seleção de mais de 350 cães, sendo que mais de 60 deles com a prova de
CA (Cão Adestrado). Ao longo de toda a sua atividade como Adestrador já treinou mais
de 2.500 cães de todas as raças para cão de guarda, exposição e companhia para
particulares, também para o Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e empresas
como: Tigre, Cipla, Cônsul, Lumiere, Master, Schultz, entre outros
• Um dos fundadores do NUCPAMT (Núcleo de Cães Pastores Alemães do Município de
Teresópolis), em 1986, ocupando os cargos de Diretor de Adestramento e Exposições.
• Vencedor de diversos títulos tendo um acumulo de mais de 3.500 troféus, dentre os
seus titulos os que mais se destacam são os Campeonatos Brasileiro conquistados com
a cadela Brenna do Valle do Boiadeiro, Tetracampeã Brasileira: vencedora dos
Campeonatos Brasileiros de Cães Pastores Alemães de 1998, no Rio de Janeiro; de
1999, em São Paulo; de 2000, em Curitiba e de 2001, em Brasília.
• Um dos fundadores da ACACPARJ (Associação de Criadores e Amigos do Cão Pastor
Alemão do Rio de Janeiro) ocupando os cargos de Diretor de Adestramento e Criação.
• Em 2014 entrou para o seleto quadro de Juízes de Criação do CBPA, e em 2017 foi
homologado também Juiz de Seleçao.
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