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 Breve biografía del candidato. 

 
Gerente de Recursos de Numeración de Internet en NIC.br por más de diez años. 
Fuertemente involucrado en LACNIC, incluso antes de su creación. Autor de varias 
propuestas de políticas y muy involucrado con la comunidad de la región. Actualmente 
miembro del ASO AC, donde ha tenido un excelente nivel de participación y ha formado 
parte de su comité para la selección de directores para la ICANN durante varios ciclos. 
 

 Motivos de la nominación: 
 
Estoy dispuesto a continuar sirviendo como miembro del ASO AC en representación de esta 
comunidad. 
Creo que esta es una forma muy constructiva de representar a nuestra comunidad dentro 
del entorno de la ICANN. Y definitivamente seguiré dedicando toda mi energía para 
representar a nuestra comunidad de la mejor manera posible. 

 
 

 Brief biography of the candidate. 
 
Internet Number Resources manager at NIC.br for more then 10 years. Being deeply 
involved in LACNIC even before its formation. Author of several policy proposals in the 
region and very involved with its community. Currently member of the ASO/AC with 
excellent level of participation, being part of its committee for ICANN board selection for 
several rounds. 
 

 Reasons for the nomination: 
 
I am willing to keep serving as ASO/AC member representing this community 



 

 

I see this is a very constructive way to represent our community inside ICANN 
environment. And definitely I will keep dedicating all energy to best represent this 
community in that position. 
 

 Breve biografia do candidato. 
 

Gerente de Recursos de Numeração da Internet no NIC.br por mais de dez anos. Forte 
envolvimento com o LACNIC, antes mesmo de sua criação. Autor de várias propostas de 
políticas e muito engajado com a comunidade da região. Atualmente membro do ASO AC 
com excelente nível de participação, sendo parte de seu comitê de seleção da Diretoria da 
ICANN por várias rodadas. 
 

 Motivos da nomeação: 
 

Eu quero continuar servindo como membro do ASO AC em nome desta comunidade. 
Acho que essa é uma forma muito construtiva de representar nossa comunidade dentro do 
ambiente da ICANN. E com certeza vou continuar colocando toda a minha energia para 
representar nossa comunidade da melhor forma possível. 


