
 

 

English	below	
Português	abaixo	
	

Claudinei	Silva	Claudio	
	

	
	
	

Español	
	

 Breve	biografía	del	candidato.	
	
Trabajo	 en	 telecomunicaciones	 hace	 20	 años	 y	 siempre	 he	 intentado	 ayudar	 a	 los	 intereses	 de	 nuestras	
organizaciones.	
	
Durante	este	período	fui	CEO	de	dos	entidades.	
	
Hoy	soy	director	administrativo	en	una	tercera	entidad.	
	

 Háblanos	de	ti.	La	persona	y	sus	intereses.	
	
Soy	 profesional	 en	 telecomunicaciones	 desde	 hace	 20	 años.	 Mi	 intención	 será	 contribuir	 para	 el	 crecimiento	 y	 la	
modernización	de	nuestra	comunidad,	siempre	actuando	con	ética.	
	

 Háblanos	de	tu	trayectoria,	tu	formación	y	desarrollo	profesional.	

Soy	graduado	en	Tecnología	de	 la	 Información,	anteriormente	 fui	CEO	de	dos	entidades	y	actualmente	soy	director	
administrativo	en	una	tercera	entidad.	
	
	

 Cuenta	cómo	nació	tu	interés	por	participar	en	LACNIC	y	cuál	es	tu	historia	con	LACNIC.	
	
Mi	interés	fue	siempre	sumar	junto	a	LACNIC,	colaborando	con	ideas	y	ayudando	al	crecimiento	de	la	comunidad.	
Conocí	a	LACNIC	a	través	de	varios	eventos	en	los	que	participé	en	Brasil	y	también	a	través	de	NIC	BRASIL.	
	

 ¿Cuál	es	tu	visión	de	LACNIC,	su	misión	y	el	papel	de	LACNIC	como	factor	de	desarrollo	y	crecimiento	de	la	
región?	

	
Mi	visión	de	 LACNIC	 se	 traduce	en	una	organización	 centrada	 siempre	en	 las	mejoras	 y	 el	 crecimiento	de	nuestras	
entidades,	contribuyendo	siempre	a	este	desarrollo.	LACNIC	tiene	 la	misión	de	administrar	y	asignar	 los	recursos	de	
numeración	de	Internet	de	América	Latina	y	el	Caribe,	participa	en	políticas,	y	trabaja	sobre	la	base	de	la	excelencia,	la	
transparencia	y	la	mejora	continua.	



 

 

LACNIC	trabaja	en	la	construcción	de	capacidades	en	la	comunidad	regional	mediante	la	capacitación,	la	cooperación	y	
la	 colaboración	 con	 organizaciones	 de	 cada	 región,	 generando	 desarrollo	 y	 crecimiento	 a	 través	 de	 foros	 de	 la	
industria	y	de	la	gobernanza	de	Internet.	
	
	

 ¿Qué	crees	que	es	lo	más	importante	que	aportarás	a	LACNIC	como	integrante	del	órgano	en	caso	de	ser	
elegido	y	qué	te	motiva	para	postularte	a	dicha	posición?	

	
Como	miembro	electo	de	la	comisión	fiscal,	siempre	contribuiré	al	buen	desempeño	de	la	documentación	contable	y	
asesorando	al	Directorio	y	a	las	asambleas	cuando	sea	necesario.	
	
Trabajar	fuertemente	con	todos	los	informes	anuales	de	forma	amplia	y	transparente.	También	estaré	presente	en	las	
operaciones	de	liquidación	de	LACNIC.	
	
	

Ø Criterios	de	Idoneidad	Deseables	
	
	
Respuestas	 enviadas	 por	 el/la	 candidato/a	 a	 través	 del	 cuestionario	 de	 Incompatibilidades,	 Capacidades	 e	
Idoneidades:	
	
	

 Que	tenga	o	haya	tenido	algún	nivel	de	participación	en	órganos	electivos	de	LACNIC.	
	
Ninguno		
	

 Que	participe	o	haya	participado	en	alguno	de	 los	 foros	 técnicos	de	 la	 región	 (FLIP6,	 Foro	de	Seguridad,	
Foro	de	Interconexión,	Foro	de	Operadores).		
	

Ninguno		
	

 Que	 participe	 o	 haya	 participado	 u	 organizado	 eventos	 auspiciados	 por	 LACNIC	 (LACNIC,	 LACNIC	
ONtheMOVE,	AMPARO,	etc.).		

	
Ninguno		
	

 Vínculo	 profesional	 o	 laboral	 (ya	 sea	 como	 empleado,	 asesor,	 consultor,	 directivo	 y/o	 accionista)	 con	
entidades	titulares	de	recursos	numéricos	en	la	región	(asociados	LACNIC).	

	
NIC	Brasil.	
Soy	socio	de	una	empresa	que	utiliza	recursos	de	Nic	Brasil.	
	

 Vínculo	 profesional	 o	 laboral	 (ya	 sea	 como	 empleado,	 asesor,	 consultor,	 directivo	 y/o	 accionista)	 con	
organizaciones	de	la	comunidad	técnica	de	la	región.	

	
Ninguno	
	
	
	
	
	
	



 

 

English	
	

 Brief	biography	of	the	candidate.	
	
I	 have	 worked	 in	 telecommunications	 for	 20	 years	 and	 have	 always	 tried	 to	 contribute	 to	 the	 interests	 of	 our	
organizations.	
	
During	this	period,	I	was	CEO	of	two	entities.	
	
Today,	I	am	administrative	director	for	a	third	entity.	
	

 Tell	us	about	yourself	and	your	interests.	
	
I	have	been	a	telecommunications	professional	for	20	years.	I	intend	to	contribute	to	the	growth	and	modernization	of	
our	community,	always	acting	ethically.	
	

 Tell	us	about	your	work	experience,	education	and	professional	development.	
	
I	 have	 a	 degree	 in	 Information	 Technology,	 I	 was	 previously	 the	 CEO	 of	 two	 entities,	 and	 I	 am	 currently	 the	
administrative	director	in	a	third	entity.	
	

 Tell	us	why	you	are	interested	in	participating	in	LACNIC	and	your	history	with	the	organization.	
	
I	have	always	been	interested	in	working	with	LACNIC,	contributing	with	ideas	and	helping	the	community	to	grow.	
I	 first	became	acquainted	with	LACNIC	through	several	events	 in	which	 I	participated	 in	Brazil	and	also	through	NIC	
BRASIL.	
	

 What	 do	 you	 think	 of	 LACNIC,	 its	 mission,	 and	 the	 organization’s	 role	 as	 a	 driver	 of	 growth	 and	
development	in	the	region?	

	
My	vision	of	LACNIC	is	that	of	an	organization	which	is	always	focused	on	the	improvement	and	growth	of	our	entities,	
always	 contributing	 to	 this	 development.	 LACNIC	 has	 the	 mission	 of	 managing	 and	 assigning	 Internet	 number	
resources	 in	 Latin	 America	 and	 the	 Caribbean,	 it	 participates	 in	 policies,	 and	 its	 work	 is	 based	 on	 excellence,	
transparency	and	continuous	improvement.	
LACNIC	works	 on	building	 capacity	 among	 the	 regional	 community	 through	 training,	 cooperation	 and	 collaboration	
with	different	organizations	 in	each	region,	generating	development	and	growth	by	participating	 in	 industry	 forums	
and	Internet	governance	issues.	
	

 In	your	opinion,	what	would	be	your	greatest	contribution	to	LACNIC	as	a	member	should	you	be	elected?	
What	motivated	you	to	run	for	a	position	on	the	elective	body?	

	
As	an	elected	member	of	the	fiscal	commission,	I	will	always	contribute	to	the	proper	performance	of	the	accounting	
documentation	and	advise	the	Board	and	the	assemblies	when	necessary.	
I	 will	 work	 hard	 on	 the	 annual	 reports	 in	 a	 transparent	manner.	 I	 will	 also	 be	 present	 during	 LACNIC's	 liquidation	
operations.	
	
	

Ø Desirable	Suitability	Criteria	
	
	
Answers	submitted	by	the	candidate	through	the	Questionnaire	on	Incompatibilities,	Capabilities	and	Suitability:	
	



 

 

 Having	or	having	had	some	level	of	participation	in	LACNIC's	elected	bodies.	
	
None		
	

 Participating	 or	 having	 participated	 in	 one	 of	 the	 regional	 technical	 forums	 (FLIP6,	 SecurityForum,	
Interconnection	Forum,	Network	Operators	Forum).	

	
None	
	

 Participating	 or	 having	 participated	 or	 organized	 events	 sponsored	 by	 LACNIC	 (LACNIC,	 LACNIC	 OnThe	
Move,	AMPARO,	etc.)	

	
None	
	

 Professional	 or	 employment	 ties	 (whether	 as	 an	 employee,	 advisor,	 consultant,	 manager	
and/orshareholder)	 to	 organizations	 which	 have	 been	 assigned	 number	 resources	 in	 theregion	 (LACNIC	
members).	

	
NIC	Brazil.	
I	am	a	partner	in	a	company	that	uses	resources	assigned	by	NIC	Brazil.	
	
	

 Professional	 or	 employment	 ties	 (whether	 as	 an	 employee,	 advisor,	 consultant,	 manager	
and/orshareholder)	to	organizations	that	are	part	of	the	regional	technicalcommunity.	

	
None	
	
	

Português	
	

 Breve	biografia	do	candidato.	
	

Trabalho	com	telecom	há	20	anos	e	sempre	tentando	ajudar	nos	interesses	de	nossas	organizações.  Fui	CEO	de	duas	

entidades	durante	este	período.  Hoje	sou	diretor	administrativo	em	uma	terceira	entidade.		

 Conte-nos	sobre	você,	a	pessoa	e	seus	interesses.		
	

Sou	prossional	em	telecom	há	20	anos,	minha	intenção	será	contribuir	para	o	crescimento	e	modernização	de	nossa	

comunidade	sempre	agindo	com	ética.		

 Conte-nos	sua	trajetória,	formação	e	desenvolvimento	profissional.		
	

Sou	 formado	 em	 TI,	 fui	 CEO	 de	 duas	 entidades	 anteriormente	 e	 atualmente	 sou	 diretor	 administrativo	 em	 uma	

terceira	entidade.		

 Conte	como	nasceu	seu	interesse	em	participar	em	LACNIC	e	qual	é	a	sua	história	com	LACNIC.	
	

Meu	 interesse	 sempre	 foi	 somar	 junto	 há	 LACNIC,	 colaborando	 com	 ideias	 e	 ajudando	 no	 crescimento	 da	

comunidade.  Conheci	LACNIC	através	de	vários	eventos	onde	participei	no	Brasil	e	também	através	do	NIC	BRASIL.		



 

 

 Qual	 é	 a	 sua	 visão	 de	 LACNIC,	 sua	 missão	 e	 o	 papel	 de	 LACNIC	 como	 fator	 de	 desenvolvimento	 e	
crescimento	da	região?		

	

Minha	 visão	 do	 LACNIC	 se	 traduz	 em	 uma	 organização	 centrada	 sempre	 em	 melhorias	 e	 crescimento	 de	 nossas	

entidades,	contribuindo	sempre	para	tal	desenvolvimento.	LACNIC	tem	a	missão	de	administrar	e	designar	recursos	de	

numeração	de	internet	da	América	Latina	e	Caribe,	onde	participa	de	políticas,	baseadas	em	excelência,	transparência	

e	melhoria	contínua.		

LACNIC	 trabalha	 na	 construção	 de	 capacidades	 na	 comunidade	 regional	 através	 de	 formação,	 cooperação	 e	

colaboração	com	organizações	de	cada	região,	gerando	desenvolvimento	e	crescimento	através	de	fóruns	da	indústria	

e	da	governança	da	internet.		

	
 Qual	será	sua	contribuição	mais	importante	a	LACNIC	como	integrante	do	órgão	em	caso	de	ser	escolhido	e	

o	quê	te	motiva	a	nomear-se	para	dita	posição?	
	

Como	membro	se	eleito	da	comissão	scal	contribuirei	sempre	com	o	bom	desempenho	de	documentações	contábeis	e	

dando	assessoria	a	Diretoria	e	assembleias	quando	se	houver	necessidade.		

Trabalharei	fortemente	com	todos	os	relatórios	anuais	de	forma	ampla	e	transparente,	onde	também	estarei	presente	

nas	operações	de	liquidação	do	LACNIC.		

	
	

Ø Critérios	de	Idoneidade	Desejáveis	
	
	
Respostas	enviadas	pelo/a	candidato/a	através	do	questionário	de	Incompatibilidades,	Capacidades	e	Idoneidades:	
	

 Que	tenha	o	teve	algum	nível	de	participação	em	órgãos	eletivos	de	LACNIC.	
	
Nenhum	
	

 Que	 participe	 ou	 tenha	 participado	 de	 qualquer	 um	 dos	 fóruns	 técnicos	 da	 região	 (FLIP6,	 Fórum	 de	
Segurança,	Fórum	de	Interconexão,	Fórum	de	Operadores).	

	
Nenhum	
	

 Que	participe	ou	 tenha	participado	ou	organizado	eventos	patrocinados	por	 LACNIC	 (LACNIC,	 LACNICON	
the	MOVE,	AMPARO,	etc.).	

	
Nenhum	
	

 Relação	profissional	ou	de	trabalho	(seja	como	funcionário,	assessor,	consultor,	gerente	e	/	ou	acionista)	
com	organizações	titulares	de	recursos	de	numeração	na	região	(associados	LACNIC).	

	

NIC	Brasil.  	



 

 

Sou	sócio	de	uma	empresa	que	faz	uso	de	recursos	do	Nic	Brasil.		

	
 Relação	profissional	ou	de	trabalho	(seja	como	funcionário,	assessor,	consultor,	gerente	e	/	ou	acionista)	

com	organizações	da	comunidade	técnica	da	região.	
	
Não	faço	parte.	


