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 Breve biografía del candidato. 
 
Sus comienzos en TI datan desde el año 1997, año en que la Internet inicia despliegue en 
su país natal (Paraguay) laborando así para unos de los ISPs pioneros en el mercado. 
También ha trabajado como responsable TI para un proyecto de Naciones Unidas y como 
consultor TI para el proyecto GTZ de la Cooperación Técnica Alemana. 
Durante el periodo 2009-2020 se ha desempeñado como Líder del área de Servicio de 
Registros de LACNIC siendo una de sus tareas la administración de los recursos numéricos 
de Internet. 
Actualmente es uno de los co-moderadores del Proceso de Desarrollo de Políticas para la 
región de LACNIC, cuya función será ejercida hasta Mayo/2024. 
 

 Motivos de la nominación: 
 
Con más de 20 años trabajando en el ecosistema de Internet, soy consciente de de la 
importancia de seguir aportando al crecimiento de esta red, de mantenerla segura, estable 
y resiliente, y por sobre todo empoderada por la Comunidad, motivo por el cual me lleva a 
postularme de nuevo como integrante para el Comité de Revisión de los Servicios de 
Numeración de la IANA. 

 
 

 Brief biography of the candidate. 
 
Sergio Rojas began his relationship with IT back in 1997, when the Internet was first 
deployed in his native country (Paraguay), working for some of the market's pioneer ISPs. 
He has also served as IT manager for a United Nations project and IT consultant for GTZ, 
the German Technical Cooperation Agency. 
 



 

 

From 2009 to 2020, he served as Head of LACNIC's Registration Service department, where 
his tasks included the administration of Internet number resources. 
 
He is currently one of the co-chairs of the Policy Development Process for the LACNIC 
region, a position he will hold until May 2024. 
 

 Reasons for the nomination: 
 
With more than 20 years working within the Internet ecosystem, I am aware of the 
importance of continuing to contribute to the growth of this network, of keeping it safe, 
stable and resilient, and above all, empowered by the Community, which is the reason why 
I am applying once again to be part of the IANA Numbering Services Review Committee. 
 
 

 Breve biografia do candidato. 
 

Seus inícios na área de TI remontam a 1997, ano em que a Internet começou a se expandir 
em seu país natal (Paraguai), trabalhando assim para um dos ISP pioneiros no mercado. 
Também atuou como responsável TI para um projeto das Nações Unidas e como consultor 
TI para o projeto GTZ da Cooperação Técnica Alemã. 
No período 2009-2020, atuou como Líder da área de Serviço de Registros do LACNIC, sendo 
uma de suas tarefas a administração dos recursos de numeração da Internet.  
Hoje é um dos comoderadores do Processo de Desenvolvimento de Políticas para a região 
do LACNIC, cuja função será exercida até maio de 2024. 
 

 Motivos da nomeação: 
 

Com mais de 20 anos trabalhando no ecossistema da Internet, estou ciente da importância 
de continuar contribuindo para o crescimento desta rede, de mantê-la segura, estável e 
resiliente, e acima de tudo empoderada pela Comunidade, por isso decidi candidatar-me 
de novo como membro para o Comitê de Revisão dos Serviços de Numeração da IANA. 


