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PAINELDEVAGASDEESTÁGIOPARAESTUDANTESCOMDEFICIÊNCIA

Empresa na Vila Mariana oferece vaga de
estágio para estudantes comdeficiência fí-
sica cursando Biblioteconomia, Letras ou
História; oferece bolsa-auxílio de R$ 400,
vale-transporte e vale-refeição.

Empresa na Vila Olímpia oferece vaga de
estágio para estudantes comdeficiência fí-
sica cursandoCiênciasContábeis, comco-
nhecimento de informática e inglês; ofere-
ce bolsa-auxílio deR$ 800, vale-transpor-
te e vale-refeição.

EmpresaemCumbica (Guarulhos)oferece
vaga de estágio para estudantes com defi-
ciência física cursando Administração de
Empresas, comconhecimento de Informá-
tica e inglês; oferece bolsa-auxílio de R$
4,32 p/ hora, vale-transporte/refeição.

Empresa noReal Parque oferece vaga de
estágio para estudantes comdeficiência
física ou auditiva cursandoEnsinoMédio;
oferece bolsa-auxílio deR$ 400, vale-
transporte e vale-refeição.

Empresa na Sé oferece vaga de estágio
para estudantes comdeficiência física
cursandoCiências Contábeis; oferece
bolsa-auxílio deR$650 e vale-transpor-
te.

Empresa noSocorro oferece vaga de está-
gio para estudantes comdeficiência física
ou auditiva cursandoAdministração de
Empresas, Secretariado ou Comunicação
Social, com conhecimento de informática
e inglês; oferece bolsa-auxílio deR$
1.125,36, vale-transporte, refeitório, assis-
tênciamédica e odontológica.

Comparecer à Rua Tabapuã, 540, térreo, Itaim Bibi, ou enviar currículo para pro-
gramappd@ciee.org.br, especificando qual a deficiência e a vaga de interesse

ARARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

ENGENHARIA MECÂNICA ENGENHARIA CIVIL

Ano: 2º a 4º
Região: Jd. Aeroporto
Bolsa-auxílio: 752,50
Período: integral
Área: Engenharia de Motores
Benefícios: VR / VT / possibilidade de
prorrogar ou efetivar
Sigla: 197263/ ANG

Ano: formação 12/2003 a 12/2005
Região: Itaim Bibi
Bolsa-auxílio: 1.425
Período: Integral
Área: trainee em Obras
Benefícios: VR, VT
Requisitos: disponibilidade p/ viagem
Sigla: 198037/ LI

ADM. EMPRESAS/ COM EXTERIOR/
PUB. E PROPAGANDA/ MARKETING

ADM.DE EMPRESAS / ECONOMIA /
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Ano: formação 06/2005 a 12/2005
Região: Butantã
Bolsa-auxílio: 700
Período: integral
Área: trainee comercial
Benefícios: assist. médica / cesta bási-
ca / ajuda de custo / restaurante no
local
Requisitos: condução própria
Sigla: 210545/ ANG

Ano: 3º e 4º
Região: Guarulhos
Bolsa-auxílio: 1.232
Período: integral
Área: suprimentos e contratos
Benefícios: refeitório / fretado / as-
sist. médica e odontológica / cartão
alimentação
Requisitos: pacote office
Sigla: 212600/ SIL

EDUCAÇÃO FÍSICA ADM.DE EMPRESAS / HOTELARIA

Ano: penúltimo ano
Região: Guarulhos
Bolsa-auxílio: 1.232
Período: Integral
Área: saúde ocupacional
Benefícios: refeitório / fretado / as-
sist. médica e odontológica / cartão
alimentação
Sigla: 212591 / SIL

Ano: 2º e 3º
Região: Centro Empresarial, João Dias
Bolsa-auxílio: 937,41
Período: Integral
Área: Comercial
Benefícios: assist.médica / VT / VR
Requisitos: inglês fluente
Sigla: 2419/LI

Atendimento ao estudante e à empresa: Rua Tabapuã, 540, Itaim Bibi, São Paulo,
CEP 04533-001, Tel.: (0--11) 3046-8220 (estudantes), (0--11) 3046-8222) empre-
sas). Internet: www.ciee.org.br

ARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

Dúvidas comuns

A Secretaria da Administração
Penitenciária do Estado de São
Paulo oferece 500 vagas para
agente de segurança peniten-
ciária – 450 para homens e 50
para mulheres. É preciso ter no
mínimo 18 anos e ensino médio
completo. A taxa de inscrição
para o concurso é de R$ 35. Ins-
crições até as 16 horas de ama-
nhã, dia 9, no site www.vunesp.
com.br (edital disponível).

Terciane Alves

Peregrinar pela Tailândia,
Camboja, Vietnã ou Laos. Não
ter endereço ou paradeiro para
o dia seguinte entre trilhas do
continente asiático. Dormir?
Em qualquer lugar barato, pas-
síveldeforrarumpanono chão.
Comer?Entrepescadores,com
o mínimo de subsistência.

Essas são algumas das lem-
branças da viagem do adminis-
trador de empresas Maurice
Mancioli, vice-presidente da
BSP Business School, escola de
MBA e cursos de especializa-
ção de São Paulo. Por oito me-
ses, ele apartou-se da rotina de
gestor, dos compromissos ad-
ministrativos e partiu com mo-
chila e câmera em punho por
países desconhecidos da Ásia.
Dormiu em casas de barro, com
minúsculas chaminés, sem
energia elétrica. Sua paisagem,
lembra, eram as inesquecíveis
imagens de vales.

Objetivo? “Viver sem plane-
jarnada, tertempopararefletir
sem a certeza de voltar e se des-
colar do ambiente conhecido.”
Por inóspito que tenha sido o
percurso, conta Mancioli, o ro-
teiro o ajudou a rever vários as-
pectos de sua vida, primordial-
mente no campo profissional.
Eleatépensouquenãomaisvol-
taria à vida administrativa.

Por que o distanciamento?
“Nosúltimostempos,tinhamui-
tadificuldadedeaceitarodia-a-
diadasminhasocupações”,con-
ta Mancioli, que responde por
MaurizioMancioli,emsuaatua-
ção como artista plástico. “No
distanciamento, vem à tona a
sua verdadeira personalidade.
De fato, você vê com clareza do
que realmente sente falta.”

Apósaviagem,voltouconvic-
to de que não poderia mais vi-
ver sem seu trabalho como ar-
tistaplástico,tampoucodoestu-
do de Filosofia e da prática da
fotografia. Ele fez estágiocom o
artista plástico Antonio Peti-
cov,emSãoPaulo,etambémna
USP, fez exposições, perdeu o
receio de mostrar seu trabalho.
Hoje, à frente da escola, ele ten-
ta unir todas as coisa, arrumou
tempo para tudo e estuda como
as artes podem ajudar a admi-
nistração e esta à primeira. “Is-
sodemandaumaginásticaemo-
cional e tanto.”

Seu sócio, o presidente da
BSP, Heitor Peixoto, trata a
experiência de Mancioli com
bom humor e respeito. “Che-
gouumtempoemqueeleaca-
bava se dedicando mais ao
que não era prioritário, co-
mo a confecção do material
dedivulgação”, lembra.“Per-
cebíamos o quanto ele so-
fria.” Peixoto também ade-
riu ao sabático e por um pe-
ríodo mais longo. Tirou 2, 5
anos para estudo. Foi para a
Suíça fazer doutorado. “Per-
cebi que estava quase explo-
dindo”, relembra, com natu-
ralidade. Questões pessoais
reforçaram a decisão.

“Tinhamedodeserengoli-
do pela vida de empreende-
dor e deixar de lado a voca-
ção para uma dedicação aca-
dêmica, intelectual”, conta
Peixoto.Nãolhefaltavaman-
tecedentes que o puxavam
para uma vida mais ativa.
“Joguei pólo aquático e cara-
tê, atividades que sempre
mederamequilíbrio.”Navol-
ta, retomou sua atividade. O
que mudou? “Passei a ter
uma visão mais holística.”

A visão de ambos traz mu-
danças significativas ao per-
fil da BSP, que abre cada vez
mais espaço às disciplinas e
discussões humanísticas em
seus cursos. Peixoto debru-
çou-sesobreum doutorado a
respeitodosucessodepeque-
nas empresas bem sucedi-
das. Quer estimular o tema
no País. Hoje, diz que é preci-
sozelarpelaharmoniaemto-
dos os campos da vida. ●

PROGRAMASCIEE

Agentedesegurança:
inscriçõesatéamanhã

Respostasfreqüentementedadas
peloprofessorHerbertSteinberg:

●●●Duraçãodosabático:otempo
necessárioparaproduzirmudan-
ça.Vaidependerdecadaprojeto
específico.Tradicionalmenteas
políticasdesabáticonasuniversi-
dadesoferecemumanointeiroa
cadaseisanostrabalhados.No
meioempresarial,nãohárazão
paraseateraessesprazos.

●●●Resultado:apósumsabático,
oprofissionalsabemelhoroque
quereémaiscomprometidocom
oquefaz. Issointeressaàsempre-
sascomvisãodefuturo.

●●●Companhia?Claro.Sabático
nãoimplicaisolamento.Aconvivên-
ciacomafamíliapodeserpartees-
sencialdeleeatéumadesuasra-
zõesdeser.Éocasodapessoaque
estásentindoapremênciaderequa-
lificarocontatocomosfilhos.●

PROCESSOS ESPECIAIS DE SELEÇÃO

CONTACTCENTER

Empresarecruta
200emFlorianópolis
ASoftwayContactCenterespe-
ra contratar até o final de janei-
ro 200 operadores de call cen-
ter para suas duas unidades em
Florianópolis (SC). Exige boa
voz e dicção, mínimo de 18 anos
e noções de informática. Antes
da seleção, os candidatos parti-
cipam de curso gratuito sobre
técnicasdevendaseatendimen-
toaocliente.Cadastrarcurrícu-
los no site www.softway.com.
br. Mais informações pelo
☎ (48) 3028-7374.

O Fórum de Jovens Empreen-
dedores (FJE) da Associação
ComercialdeSãoPaulooferece
120 oportunidades para estu-
dantes do terceiro ou quarto
ano de relações internacionais,
turismo, comércio exterior, ho-
telariaeadministração.Ossele-
cionados participam da organi-
zação do 10º Congresso Mun-
dial de Jovens Empreendedo-
res (World Summit of Young
Entrepreneurs). www.fjeacsp.
com.br/wsye.htm.

A Livraria Cultura deve abrir
sua segunda filial paulistana no
meio do ano, no shopping Mar-
ket Place, no Morumbi. Em ja-
neiro, começa a analisar currí-
culos de candidatos interessa-
dos em ocupar um dos cerca de
90 postos da nova loja, em ven-
das, operadores de caixa, área
de segurança e demais áreas
operacionais.Informaçõeseca-
dastro pelo site www.livraria-
cultura.com.br, no link Recur-
sos Humanos.

Afastamento é oportuno
para reciclar repertórios
Experiênciaémaiscomumemempresasque lidam
comconteúdo, comoescolas, editorasesites

O Instituto Butantã tem 96 va-
gas para os postos de auxiliar e
oficialdeapoioàpesquisacientí-
ficaetecnológica(ensinofunda-
mental), agente e técnico de
apoioàpesquisacientíficaetec-
nológica (ensino médio) e assis-
tentetécnicodepesquisacientí-
fica e tecnológica (nível supe-
rior). A taxa varia de R$ 25 a R$
60. Inscriçõesaté as 16 horasdo
dia 13 pelo site www.vunesp.
com.br ou em uma agência do
Banespa indicada no edital.

A Associação para Valorização
e Promoção de Excepcionais
(Avape) busca 16 portadores de
deficiência para o cargo de digi-
tador,emempresaemPirapori-
nha, São Bernardo do Campo.
Exige mínimo de 18 anos, ensi-
no médio completo ou em curso
e conhecimentos básicos de in-
formática. Enviar currículo pa-
ra josefa.pedron@avape.org.
br ou Av. Lino Jardim, 952, Vila
Bastos, Santo André (SP), CEP
09041-031. ☎ (11) 4433-5040.

Estão abertas as inscrições pa-
raoconcursodoIRBBrasilRes-
seguros S.A. (IRB-Brasil Re).
São 38 vagas de analista e 5 de
advogado para as unidades da
empresa localizadas no Rio de
Janeiro, São Paulo, Brasília e
Porto Alegre, com salário ini-
cial de R$ 2.954,64. As inscri-
ções podem ser feitas até as 20
horas de 15 de janeiro, pelo site
www.esaf.fazenda.gov.br. A ta-
xa é de R$ 73.

9+

PESQUISA

InstitutoButantãtem
para96postosabertos

PORTADORESDEDEFICIÊNCIA

Associaçãoseleciona
16profissionais

CONCURSO

43vagasparaanalistae
advogadonoIRB-Brasil

São120vagaspara
organizarCongresso

LIVRARIA

Culturaseleciona90
parafilialnoMorumbi

CIEE

Carreirarenovadapós-sabático SÃOPAULO

ESTÁGIO

Nomeiocorporativo,essapara-
da que Maurice Mancioli e Hei-
tor Peixoto deram leva o nome
de sabático e, nas empresas
apontadas como modernas, ex-
plica o consultor e professor
Herbert Steinberg, é tido como
recurso utilizado pelos profis-
sionaisnão sópara redefinirru-
mos de carreira, mas também
para reciclagem de repertório.
“A experiência se difunde em
empresas que lidam com con-
teúdo, como escolas, editoras,
sites, produções artísticas.”

Steinberg é referência no te-
ma no País. E conta que, após
anos de trabalho como executi-
vo, precisou de uma ruptura
drástica com a rotina. Sair em
sabático lhe pareceu a grande
solução. “Foi um marco em mi-
nha vida. O formato do meu sa-
báticofoipercorrerapéoCami-
nho de Santiago, na Espanha,
no verão europeu de 1999.”

Autorde livrossobre otema,
o professor Steinberg preocu-
pa-se em definir bem o concei-
to. “Sabático é o afastamento
do trabalho inspirado por uma
motivação íntima.” Para ele, o

objetivo é a reavaliação da vida
pessoalouprofissional.Não im-
porta a duração, se é de meses
ouanos,ouoformato.“Podeser
umaviagemturística,umcurso
no exterior, trabalho voluntá-
rio, reclusão em casa. O que ca-
racterizaum períodosabático é
oafastamentodarotinaparare-
ver rumos.”

Ele lembra que o termo vem
do hebraico shabbath e signifi-
ca repouso. É o dia de recolhi-
mento semanal dos judeus. No
AntigoTestamento,háreferên-

ciaaoanosabático:umano,a
cada seis, em que a terra fica
sem cultivo para iniciar um
novo ciclo de fertilidade.

Nas universidades ameri-
canas,osabático jáésecular.
Professores ou funcionários
graduados que trabalhem
por seis anos seguidos na
mesmaescolaadquiremodi-
reito de se afastar por um
ano para cuidar da própria
reciclagem, em geral atrela-
da ao estudo obrigatório de
algum tema. ● T.A.

Sãocincomilvagasparanovaturmadee-learning

VIDAACADÊMICA–HeitorPeixoto, presidentedaBSP, aproveitousabáticopara fazerdoutorado

Desapego da rotina, viagem em busca espiritual e de estudo. Quem fez, voltou mais inteiro

Curso a distância prepara estudantes para processos seletivos de estágio ou emprego

No distanciamento,
vem à tona a sua
verdadeira
personalidade

COMPORTAMENTO

RETIRO–Pesquisadorbuscoua rupturanoCaminhodeSantiago

EDUCAÇÃOPROFISSIONAL

SEBASTIAO MOREIRA/AE

DIVULGAÇÃO

Estudantesquedesejamprepa-
rar-se desde já para enfrentar
os processos seletivos para es-
tágio ou emprego podem apro-
veitar este mês de férias para
dedicar algumas horas ao “Co-
nectado ao mercado de traba-
lho”, programa de educação a
distância, por meio do compu-
tador, que abre nova turma a
partir de amanhã, dia 9, com
mais 5 mil vagas.

Parase ter uma idéia da pra-
ticidade e abrangência do cur-
so,umbomexemploéaativida-
de “Procurando estágio”, que
faz parte do módulo postural.
Nela, o estudante é incentivado
a identificar vagas de estágio
compatíveiscom o seu perfil eo
modo adequado de se apresen-
tar diante do recrutador.

Em outra atividade, “Na sa-
la de espera da seleção”, o jo-
vemserá colocadodiantedevá-
rias situações e deve perceber
oqueseucomportamentoreve-
la para o examinador. “Minhas
competências” apresenta um
teste de análise das habilida-
des e dicas para melhorá-las.

O módulo “Práticas de sele-
ção” reforça a aprendizagem,

só que dessa vez colocando o
candidato a estágio no papel
de recrutador, para dar outra
perspectiva dos processos se-
letivos. Por exemplo, ele deve
analisar e selecionar o melhor
currículo para uma vaga.

As inscrições são gratuitas
e vão até 15 de janeiro, na pági-

naEstudante dositewww.ciee.
org.br.

Ocursotemduraçãoprevis-
ta de três semanas. Para parti-
cipar, o estudante precisa ser
cadastrado para estágio no
CIEE – o cadastro também é
gratuito e pode ser feito no site
ou nas unidades do CIEE.●

ESCALAPB PB ESCALACOR COR
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 jan. 2006. Empregos, p.Ce2.
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ARTIGO

E
m que área encon-
trarei as melhores
oportunidades de
crescimento? Qual
éamelhorregiãopa-

ra se trabalhar hoje? Que tipo
de negócio está bom para ga-
nhar dinheiro? Qual é a receita
para o sucesso profissional?
Eis questões que freqüente-
mente ouvimos de profissio-
nais em transição de carreira.

Há perguntas e divagações
também sobre o tempo: o me-
lhor tempo para procurar um
novo emprego, o tempo certo
para tomar determinada deci-
são. Tudo isso faz lembrar um
dos clássicos da boa auto-aju-
da, um conto intitulado “Acres
de Diamantes”, do Dr. Russel
H.Conwell(1843-1925), inspira-
do intelectual e palestrante
americano, fundador da Tem-
ple University, conceituada
universidade instalada na Fila-
délfia, Pensilvânia.

“AcresdeDiamantes”origi-
nou-se de uma palestra que
Conwell proferiu centenas de
vezes para platéias entusiásti-
cas e é um clássico da literatu-
ra de inspiração. Narra a histó-
riadeAlHafed,prósperoefeliz
fazendeiro que vivia com a fa-
míliana antiga Pérsia. Era feliz
porqueeraprósperoeeraprós-
pero porque era feliz, mas ou-
viu falar dos diamantes e da ri-
queza que traziam e desejou
uma riqueza muito maior. Pas-
sou, então, a sentir-se pobre.

Deixouafamíliaeaterrana-
talepartiuembuscadossonha-
dos diamantes, mas só colheu
decepçãoefrustraçãoportodo
o caminho, vindo a dar cabo de
sua vida, que se tornou miserá-
vel, lançando-se ao mar, em

Barcelona, na Espanha. Acon-
tece que o sucessor do infeliz
fazendeiro um dia descobriu
emseuquintalumaspedrasdu-
ras que brilhavam maravilho-
samente à luz do sol, que esta-
vam encobertas até então:
uma mina de diamantes.

Entreoutrosaspectos,amo-
ral da história diz que as pes-
soas, muitas vezes, vão buscar
longe a prosperidade quando
ela está em seu quintal. Para
atingir a prosperidade, dizia
Conwell, comece onde está,
comaquiloqueéetem,eagora.

OUTRO LUGAR, OUTRA HORA
Um profissional competente
da área de marketing, de 45
anos, perdeu seu emprego on-
de ganhava bem. Há alguns
anos alimenta a idéia de viver
porcontaprópriacomoconsul-
tor, por julgar que esse tipo de
ocupação faria mais sentido
conforme avançasse na idade.

Por ter perdido o emprego e
ter boas condições em termos
de imagem, qualificação e fi-
nanças pessoais, é aconselha-
doacolocarempráticaseupro-
jeto agora. Porém, argumenta
que não está suficientemente
preparado e que deseja ficar
mais alguns anos em um novo
emprego, adquirindo maior
qualificação.

Por que adiar? Comece on-

de você está, sendo aquilo que
você já é – qualificado, expe-
rientee livre parabuscarclien-
tes – e tem – condições ímpa-
res, no momento – e agora.
Adiar a mudança nada mais é
quefuga,deixarparaumahora
imaginária e ainda inexistente
doincertofuturo,semolharpa-
ra o aqui-agora, a oportunida-
de que se tem à mão. O eterno
adiamento é um modo de refu-
giar-senafantasiaeevitaracei-
tar os desafios da realidade.

O mesmo se dá quando al-
guém com qualificação em de-
terminada área subestima o
próprio potencial e deixa de
aceitar um desafio para um no-
vo cargo, interna ou externa-
mente. Isso é, ele tem diante de
siaverdadeiraminadediaman-
tes, mas não a percebe ou hesi-
taemexplorá-ladefinitivamen-
te.“Ah!Seeutivesseumaopor-
tunidade!”, dirá, olhando para
a prosperidade dos outros que
souberamaceitarosdesafios,e
sonhando com os diamantes
do quintal alheio.

Masasuaoportunidadeées-
sa que está diante de seus
olhos. Aproveite-a! Em vez de
ficar buscando diamantes dis-
tantes que não existem, é fun-
damental que o profissional fa-
ça um bom inventário de suas
próprias forças e adquira a co-
ragem e a motivação para mu-

dar para melhor, aproveitando
o vento favorável que o mundo
lhe traz.

SEUS DIAMANTES
Antes de partir em busca da
prosperidade, é sempre bom
perguntar: onde estão os meus
diamantes? O que tenho de
bom hoje? Quem já desempe-
nhou um cargo de supervisor
de marketing com eficiência,
quem tem um histórico de va-
lor está habilitado a ocupar
uma gerência na área ou em
áreasafins.Essehistóricoéum
patrimônio a ser explorado
adequadamente. É fundamen-
tal que o profissional perceba
os “diamantes” de seu quintal.

Quempassoudezanosnaas-
sistência técnica de uma gran-
de e destacada empresa tem
status para montar seu pró-
prio serviço de assistência e
conquistarclientesdepeso.Es-
se status é diamante puro.

Quemdesenvolveu umaboa
redederelacionamentostraba-
lhando em determinada área
certamente poderá achar boas
alternativasdenegócio emque
taicontatosserãodegrandeva-
lia – diamantes de verdade. O
profissional que tem um título
de mestre e sabe dar aulas tem
um tesouro que, bem explora-
do,poderágarantir-lheumavi-
da próspera.

Há uma advertência, entre-
tanto: sonhar com prosperida-
de incomum ecom as distantes
minasdediamantesquetrarão
fortuna extraordinária faz a
pessoa menosprezar o que já
tem de bom e afastar-se da
prosperidade em busca da ilu-
são, que nunca traz bons fru-
tos. É importante descobrir os
diamantes que já existem em
seu quintal.

* Ricardo de Almeida Prado
Xavier, administrador de empre-
sas, é presidente da Manager
Assessoria emRecursosHuma-
nos. (ricardo.xavier@manager.
com.br)

InêsMigliaccio

●●Arcelor-Asiderúrgicaanunciou
areduçãode integrantesdeseuco-
mando de oito para quatro mem-
bros. A equipemais compacta, co-
mandada pelo executivo-chefe,
GuyDollé, teráMichelWurth como
vice-presidente, Roland Junck co-
mo vice-presidente executivo sê-
nior, e Gonzalo Urquijo como vice-
presidente executivo sênior e dire-
tor financeiro.

●●Brocade - Juliana de Moura é a
nova gerente de Marketing e Ca-
nais para a região chamada SLA -
América do Sul, com exceção da
Colômbia e da Venezuela. Forma-
daemMarketingpelaESPM,Admi-
nistraçãodeEmpresaspelaUniver-
sidade Mackenzie e pós-graduan-
daemAdministraçãodeEmpresas
pelaFGV,Juliana jáatuounaMicro-
siga e IBM.

●●Consist -MarioMachadoéono-
vo vice-presidente de Vendas.
Com formação em Administração
de Empresas eMBA emMarketing
eNegócios InternacionaispelaDal-
las University, já atuou em empre-
sascomoOracle,ASGSoftwareSo-
lutions, Panshopic Systems (onde
assumiuagerênciageraldaAméri-
ca Latina), Zhone Technologies,
Qad Inc, entre outras.

●●Embraer - O novo presidente do
conselho de administração da Em-
braer é Vitor Sarquis Hallack, em
substituição a Luiz Carlos Siqueira
Aguiar, que assumirá a vice-presi-
dênciaexecutivaparaoMercadode
Defesa.Ovice-presidentedoconse-
lho seráWilson Carlos Duarte Delfi-
no que, assim como Hallack, ficará
no cargo até 30de abril de 2007.

●●Fortinet - Frederico Tostes é o
novo gerente regional no Brasil.
Com 13 anos de experiência no
mercadodeTecnologiadaInforma-
ção e formado em Ciências da
ComputaçãopelaUniverCidadedo

Rio de Janeiro, Tostes nos últimos
seis anos foi gerente de produtos
na área de Segurança da Informa-
ção daWestcon.

●●Kaizen - A empresa de tecnolo-
gia especializada na integração de
sistemas e no desenvolvimento de
soluções contratou Sidney Nóbre-
ga para desenvolver e dirigir a no-
va área de negócios Kaizen Ca-
nais. Ele já foi gerente corporativo
da Ingran Micro e engenheiro de
sistemasdaEMC, tendosidoainda
responsável pela implantação da
área de canais para vendas indire-
tasdaCimcorp.Nóbregaégradua-
doemMatemáticapelaUFPAcom
MBAemmarketingpelaESPM-RJ.

●●Lafarge Brasil - Luc Burton é o
novo diretor Financeiro da Lafarge
Brasil, braço nacional damaior fa-
bricante de materiais de constru-
ção do mundo. Luc, que já havia
atuado na Lafarge por 13 anos, as-
sumeanovadiretoriaapósumano
como CFO da Light, no Rio de Ja-
neiro. Entre 1991 e 2004, ocupou
os cargos de CFO da Lafarge para
a América Latina, além de cargos
executivos doGrupoemParis e na
Espanha.

●●Luxor - Com 18 anos de expe-
riêncianaáreadehotelaria,oadmi-
nistrador Ronaldo Caitano, de 39
anos, assumiu o cargo de gerente
Geral do Luxor Regente Hotel.
Após 16 anos no hotel Rio Interna-
cional, passando pelos cargos de
contador, gerente financeiro e ge-
rentegeral,Caitano retornaàRede
Luxor, onde iniciou a carreira em
hotelaria.O executivo émestre em
Gestão Empresarial pela Funda-
çãoGetúlio Vargas.

●●Pão de Açúcar - Cássio Casseb
foi nomeado para o cargo de dire-
tor presidente do grupo.
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