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Marciano Grein Beninca 

 
 Breve biografía del candidato. 

 
Trabajar en beneficio de los pequeños ISP, abrir nuevos horizontes, recuperar grandes bloques de direcciones 
IP asignadas a grandes operadores que no las utilizan y luchar por un gran futuro para los pequeños 
proveedores. 
 

 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 
 

Trabajar en beneficio de los pequeños ISP, abrir nuevos horizontes, recuperar grandes bloques de direcciones 
IP asignadas a grandes operadores que no las utilizan y luchar por un gran futuro para los pequeños 
proveedores. 
 

 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

Técnico electrotécnico con 20 años de experiencia en telecomunicaciones. 
Gran experiencia en el área. 
 

 Cuenta cómo nació tu interés por participar en LACNIC y cuál es tu historia con LACNIC. 
 

Mi gran conocimiento de los pequeños ISP y de numerosos reclamos sobre los bloques de direcciones IP me 
llevaron a la decisión de pelear por los pequeños ISP. 
 

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

 
Trabajar en recuperar grandes bloques de direcciones IP de los grandes operadores que están inactivos y 
brindarle una oportunidad a los pequeños ISP. 
 

 ¿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? 

 
Desarrollar un trabajo sin escatimar esfuerzos y demostrar que LACNIC no solo está presente en otros países. 
Mostrar que en Brasil está para trabajar y no escatimar esfuerzos. 
 
 
 
 

 



 

 

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). 
 
Proveedor de servicios de Internet. 
 

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

 
Proveedor de servicios de Internet. 
 

 
 Brief biography of the candidate. 

 
Working for the benefit of small ISPs, opening new horizons, recovering large, unused IP address blocks from 
major operators, and fighting for a great future for small providers. 
 

 Tell us about yourself and your interests. 
 

Working for the benefit of small ISPs, opening new horizons, recovering large, unused IP address blocks from 
major operators, and fighting for a great future for small providers. 
 

 Tell us about your work experience, education and professional development. 
 

Electrical technician with 20 years of experience in the field of telecommunications. 
Extensive experience in the area. 

 
 Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization. 

 
My extensive knowledge of small ISPs and multiple complaints regarding IP address blocks led me to decide 
to fight for small ISPs. 

 
 



 

 

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

 
To work on recovering large, unused IP address blocks from large operators and provide an opportunity to 
small ISPs. 

 
 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? 
 

To work tirelessly and prove that LACNIC is not only present in other countries. To show that it is present in 
Brazil to work and spare no effort. 
 
 

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). 

 
Internet service provider 

 
 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 

and/orshareholder) to organizations that are part of the regional technicalcommunity. 
 
Internet service provider 

 
 

 Breve biografia do candidato. 
 

Trabalhar em prol dos pequenos ISP, abrir novos horizontes, desalocar grandes blocos de ip de grandes 
operadoras que estão sem uso, e brigar por um grande futuro dos pequenos provedores 

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

 
Trabalhar em prol dos pequenos ISP, abrir novos horizontes, desalocar grandes blocos de ip de grandes 
operadoras que estão sem uso, e brigar por um grande futuro dos pequenos provedores 



 

 

 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  
 

Formado em técnico em eletrotécnica, a 20 anos em telecomunicações. Grande experiência no ramo 
 

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

Devido a um grande conhecimento com os pequenos ISP e muitas reclamações sobre bloco de ip, decidir 
brigar pelo pequeno ISP. 
 

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

 
Trabalhar em desalocar grandes blocos de IP das grandes operadoras que estão inativos. E proporcionar uma 
oportunidade para o pequeno ISP 
 

 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? 

 
Desenvolver um trabalho sem medir esforços e mostrar que a LACNIC, não está só presente nos outros 
países. Mostrar que no Brasil está aqui a trabalho e não medir esforços 
 
 

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). 
 

Comprimento em provedor de internet 
 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista) 
com organizações da comunidade técnica da região. 

 
Comprimento em provedor de internet 


