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Uma dúvida bastante
comum entre os
profissionais é se é
melhor construir uma
carreira com várias
empresas no currículo
ou se firmar numa
única empresa por um
longo período
resposta a esse questionamento é bastante
complexa. Antigamente, fazer carreira numa empresa era algo extremamente
valorizado. Sinal de confiança
e competência. Depois, passou
a ser visto como comodismo ou
falta de ambição profissional.
Mas, na verdade, não devemos
ser tão radicais e muito menos
simplistas numa questão como
essa.
Antes de qualquer coisa, é
preciso que o profissional trace
o seu plano de carreira. Quais
são as suas metas pessoais?
De onde você veio, onde está e
onde quer chegar? Responder
a esses questionamentos é
fundamental e decisivo para
quem quer criar uma carreira
da qual se tenha orgulho.
Tendo em mente quais são
seus objetivos, é importante
avaliar se a empresa que você
está hoje te permite alcançá-los ou não. É preciso assumir
o papel de líder de si mesmo
e analisar a compatibilidade
entre o que você pretende e o
que a empresa pode lhe oferecer. Caso o ambiente atual seja
promissor, você terá algumas
vantagens. Certamente, a
maior delas é o fato de estar
familiarizado com a cultura.
Um dos maiores problemas
na troca de um emprego é o
risco de não se adaptar. Estar
num ambiente seguro, onde se
está adaptado e se é aceito pelo
grupo, costuma fazer bastante
diferença na hora de criar uma
carreira de sucesso. Somado
a isso, existe a sensação de
estabilidade. Se você é um profissional respeitado, querido
pelos demais, provavelmente
não estará entre os primeiros
a serem cortados no caso de
um eventual corte de pessoas.
Essa segurança proporcionada por anos de trabalho
pode ser muito importante
para os profissionais cujo
perfil seja mais conservador,
avesso a riscos. No entanto,
essa vantagens não podem ser
aproveitadas como desculpas
para o comodismo. Achar que
o emprego está bom porque é
perto, paga bem, é tranquilo
e você já domina o que faz,
provavelmente não vai te aju-
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dar a construir uma carreira
de sucesso.
Ainda que seja dentro de
uma mesma empresa, é imprescindível que o profissional
seja submetido a uma série
de desafios. Assumir novas
responsabilidades, novas funções e conquistar promoções
deve estar sempre no radar de
quem quer ser um profissional
diferenciado. À medida que a
empresa vai propondo novas
oportunidades, é importante
que o profissional busque
corresponder às expectativas.
Nesse sentido, conhecimento
nunca é demais.
Fazer cursos, ler livros e
buscar atualização profissional
em sua área ou em correlatas
vai fazer com que a empresa invista e reconheça seu trabalho
cada vez mais. Se a empresa
que você está não proporciona
esses desafios, talvez seja hora
de partir. Contudo, faça isso
de forma bastante consciente
dos riscos e oportunidades em
que a decisão implica. Seja em
várias ou em poucas empresas,
o mais importante é que o profissional continue alinhado ao
seu plano de carreira.
Agora, caso você esteja em
busca de recolocação e esteja
com dificuldade de abordar
essa questão numa entrevista
de emprego, fique tranquilo. Se
você ficou muito tempo numa
empresa, procure exaltar os
desafios e projetos que teve
durante esse longo período.
Já se você teve passagem por
várias empresas e por um curto
espaço de tempo, destaque o
que motivou a sua saída de
forma a demonstrar que você é
um profissional ativo, em busca
de oportunidades e desafios
constantes.
Não dê a entender que você
pode ser um eterno insatisfeito
ou impulsivo. Assim, a empresa
pode alinhar se você é ou não
o tipo de profissional que ela
busca. Procure evidenciar o
seu comportamento dentro
da carreira pelo que ele é,
reforçando suas conquistas e
desempenho. Assessorias de
carreira podem ajudar nesse
processo, destacando o que é
positivo em sua trajetória. Cultive a resiliência, o interesse e
a dedicação.
Se estiver comprometido
com isso, sua carreira refletirá
um excelente profissional,
independentemente do tempo
que passou em cada lugar.
(*) - É Gerente de Hunting e
Outplacement da NVH – Human
Intelligence. Sobre a Human
Intelligence (http://nvh.com.br/2017/
human/).

Alemanha está pronta
para ‘brigar’ com EUA

ANSA

Angela Merkel e Donald Trump em coletiva de imprensa
na Casa Branca.
O ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas,
disse que o país está pronto para
“brigar” com os Estados Unidos.
De acordo com ele, a decisão de
Donald Trump de sair do acordo
nuclear com o Irã é um erro que
terá consequências graves em longo prazo. “Devemos, infelizmente,
reconhecer que, da parte dos EUA,
não há disponibilidade alguma para
levar a sério argumentos de seus
aliados”, disse.
“As mudanças em curso no país
norte-americano alteraram as relações transatlânticas há tempos.

Estamos prontos para dialogar e
discutir sobre o tratado, mas, se
necessário, brigaremos por nossas
posições”, concluiu. O presidente
Trump se reuniu com a chanceler
alemã, Angela Merkel, em abril,
para discutir o pacto com o Irã. No
entanto, nem Merkel nem outros
líderes conseguiram convencer o
magnata a não sair do acordo.
A Alemanha é um dos países
que defendem uma nova discussão
em torno do programa nuclear do
país persa, mas que dizem que os
termos do texto atual estão sendo
respeitados (ANSA).

José Hamilton Mancuso (1936/2017)
Editorias
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/
Tecnologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Lazer/Cultura:
Laura Lobato De Baptisti (lauralobato11.ll@gmail.com); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@bol.
com.br). Revisão: Sônia Souza.

Placas de veículos terão até dezembro
padrão dos países do Mercosul

O Diário Oficial da União publicou na sexta-feira (11) resolução do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) que regulamenta a produção das placas de identificação dos veículos brasileiros no padrão
dos países do Mercosul
s novas placas deverão
ser implementadas no
Brasil até 1º de dezembro em veículos a serem
registrados, que estejam em
processo de transferência de
município ou propriedade ou
quando houver a necessidade
de substituição das placas.
A resolução traz as regras e
requisitos de credenciamento
das empresas responsáveis
pela produção, estampa e o
acabamento final das placas
veiculares. As empresas só poderão produzir e comercializar
as placas se forem credenciadas
no Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran).
A venda das placas deverá
ser feita de forma direta das
empresas credenciadas aos
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proprietários de veículos. A
definição dos preços também
será feita pelos fabricantes.
A resolução permite ainda
que o proprietário do veículo
antecipe a substituição da placa,

Israel pede que Assad
se livre de forças
iranianas na Síria

mantenha os números originais
no cadastro e altere os caracteres no novo modelo a ser instalado. A medida se aplica a todos
os tipos de veículo, incluindo
reboques, semirreboques, mo-

Em três anos, cartórios registraram
19,5 mil casamentos homoafetivos

Beirute - O ministro da Defesa
de Israel, Avigdor Lieberman, pediu
na sexta-feira (11) ao presidente
sírio, Bashar Assad, que se livre das
forças iranianas presentes no território do país e alertou que as tropas
iranianas colocam o país em risco.
“Assad, livre-se dos iranianos. Eles
não estão te ajudando. A presença
deles só causará problemas e prejuízos”, opinou.
Lieberman fez a declaração enquanto visitava o lado israelense
das Colinas do Golan e afirmou que
seu país “não procura atrito”. Ele
acrescentou que os israelenses não
foram às fronteiras iranianas, mas
que os iranianos foram às fronteiras israelenses. Na semana, Israel
atacou dezenas de alvos iranianos
na vizinha Síria, em resposta à
série de foguetes iranianos que
atingiram seu território.
O Irã, por sua vez, acusou o
governo israelense de “inventar
pretextos” para bombardear a Síria
e apoiou o “direito” do território de
se defender. Em comunicado, o Irã
condenou a “flagrante violação da
soberania da Síria”, principalmente
depois que Israel lançou cerca de
70 mísseis contra as infraestruturas
iranianas em resposta aos disparos
nas Colinas de Golã (AE).

Ao menos 19,5 mil casamentos homoafetivos foram
celebrados desde a edição
da Resolução n. 175/2013, do
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). Editada há cinco anos,
a norma obriga os cartórios
a registrarem uniões entre
pessoas do mesmo sexo. O
último dado disponível, de
2016, indica uma tendência de
queda dos matrimônios homo
e heterossexuais.
O Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a união
estável de pessoas do mesmo
sexo como núcleo familiar
desde 2011. Ainda assim,
cartórios negavam o registro
aos casais, o que deixou de
ser opção após a resolução do
CNJ. A partir disso, a norma
impõe habilitar, converter a
união estável em casamento
e celebrar o casamento civil
homoafetivo. Já a recusa
dos cartórios em prestar os
serviços enseja comunicado
ao respectivo juiz corregedor e abertura de processo
administrativo.

Resolução n. 175/2013 do CNJ obriga os cartórios a registrarem
uniões entre pessoas do mesmo sexo.

“O impacto na esfera dos
direitos da personalidade é
imensurável”, diz José Marcelo
Tossi, juiz assessor da Corregedoria da Justiça de São Paulo.
Juiz auxiliar da Corregedoria
Nacional de Justiça à época
da edição da norma, ele atuou
em consultas e questionamentos quanto à aplicação da
norma. “Ao final, a resolução
acabou amplamente aceita e
implementada.”

Daniel Alves está fora da Copa
O lateral direito Daniel Alves
está fora da Copa da Rússia,
por causa de uma lesão. A
informação foi confi rmada,
no início da tarde da sexta-feira (11), pela Confederação
Brasileira de Futebol (CBF).
O jogador foi examinado, em
Paris, por uma comissão da
CBF, que confirmou a gravidade do caso.
“Esgotadas todas as alternativas de recuperação dentro
do prazo, constatou-se a impossibilidade da convocação
de Daniel Alves para o período
de preparação, amistosos e,
consequentemente, para a
Copa do Mundo. A comissão
técnica da seleção brasileira
sente pelo ocorrido e deseja a
Daniel Alves uma pronta recuperação para que sua técnica,
raça e liderança estejam de
volta ao serviço da Amarelinha
o mais breve possível”, afirmou
a CBF, em nota divulgada à
imprensa.
O lateral direito do Paris
Saint-Germain foi examinado

Lateral direito do Paris Saint-Germain, Daniel Alves.

pelo médico Rodrigo Lasmar e
pelo coordenador Edu Gaspar,
que constataram a suspeita de
lesão grave: “Foram realizados exames complementares
minuciosos e confi rmado o
diagnóstico inicial de lesão do
ligamento cruzado anterior,
com necessidade de tratamento cirúrgico”.

O técnico Tite vai anunciar
na próxima segunda-feira (14)
a lista dos 23 jogadores convocados para a Copa e quem
será o provável substituto de
Daniel Alves na posição. Ele
se machucou durante partida
do PSG contra o Les Herbiers,
na final da Copa da França, no
último dia 8 (AE).
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tocicletas, triciclos, motonetas,
ciclo elétricos, quadriciclos,
ciclomotores, tratores e guindastes, que serão identificados
por uma única placa, instalada
na parte traseira.
Para veículos já emplacadas,
a troca será opcional até 2023,
quando toda a frota nacional
deve circular com a nova
identificação. As novas placas
são revestidas com película
retrorrefletiva e têm fundo
branco com margem superior
azul. Além de estampar a bandeira brasileira com o símbolo
do Mercosul, o novo modelo
mantém os atuais sete caracteres alfanúmericos e apresenta
ainda Quick Response Code
(QRCode) e número de ID
único para coibir fraudes (ABr).

Luiz Silveira/Agência CNJ

Ficar muito tempo na mesma
empresa é bom ou ruim?
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Receita fecha fábrica
de cigarro Bellavana
pela 3ª vez
Brasília - A Receita Federal
realizou na manhã de sexta-feira
(11), uma operação especial na
fábrica de cigarros Bellavana, em
Cajamar (SP). A empresa é dona
da marca Klint e teve seu registro
para fabricação e comercialização
cancelado. É a terceira vez que
a fabricante de cigarros tem sua
produção lacrada pelo fisco por
causa de débitos fiscais em discussão judicial por inadimplência
e sonegação.
“Nós estamos com uma equipe
especial na fábrica. Nesse setor,
a tributação é de 80% e eles não
pagam. Com isso, o mercado fica
mais rentável que o tráfico de droga. Estamos atacando para mudar
o setor de cigarros no Brasil”,
afirma o coordenador-geral de Fiscalização, Flávio Vilela Campos.
Segundo a Receita, fábricas como
a Bellavana se valem de um modus operandi de sonegação fiscal
que, conforme cálculo atualizado
até outubro de 2015, resulta em
dívidas com o erário de R$ 16,7
bilhões.
Esses valores, diz a Receita,
nunca são pagos e gera um cenário
de disputa de mercado desleal em
relação às empresas que atuam
em conformidade com as normas
tributárias e legais do setor. Antes de ser alvo da operação nesta
sexta-feira, a Bellavana foi alvo de
uma ação conjunta entre a Receita
e a Polícia Federal, a Ex Fumo,
quando seu principal sócio, Rafael
Gois foi preso (AE).
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A Constituição Federal
prevê que a conversão de
união estável em casamento
deve ser facilitada. Por sua
vez, a resolução admite matrimônio direto, sem união
estável anterior. “Não havia
justificativa jurídica para
limitar o casamento aos heterossexuais, sem que igual
direito fosse assegurado aos
casais homoafetivos”, afirma
Tossi (Ag.CNJ de Notícias).
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