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O Congresso autorizou o governo a
doar imunizantes contra a Covid-19 a
outros países afetados pela pandemia,
em caráter de cooperação humanitária.
Caberá ao Ministério da Saúde intermediar as doações e definir quantitativos
e destinatários dos imunizantes, desde
que ouvido o Ministério das Relações
Exteriores. A doação dependerá da
manifestação de interesse e da anuência de recebimento do imunizante
pelo país beneficiado (ABr).

Sábado a segunda-feira,
21 a 23 de maio
de 2022
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união entre centros comerciais e empreendimentos residenciais

Viver, comer, comprar: o novo
mantra dos shoppings
Leia na página 4

Como saber se está na hora
de mudar de emprego

D

e qualquer forma, Gabriela Mative, diretora de RH da Luandre,
uma das maiores consultorias de RH
do Brasil, alerta que é necessário
tomar a decisão de forma consciente.
“Com planejamento e análises corretas, a mudança pode ser positiva
para a carreira”. E como analisar se
é o momento?
Alguns sinais podem dar indícios
de que é a hora de mudar. O primeiro
deles é a falta de satisfação e motivação. Muitas vezes o profissional
tem um trabalho estável, em que
ainda desenvolve suas funções com
qualidade, mas, surge um sentimento
de insatisfação recorrente.
A especialista afirma que alteração
no humor e reclamações constantes
sobre o trabalho são indicativos de
que vale a pena uma análise mais
profunda do que precisa ser alterado
na rotina, se é somente a forma de
trabalhar ou se é necessária uma
mudança de ambiente.

Foto: ANSA

sondar oportunidades. Isso pode ser
feito por meio de colegas de experiências profissionais passadas ou em
comunidades virtuais.
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Segundo pesquisa da
SurveyMonkey, mais de 90%
dos brasileiros estão infelizes
no trabalho — 36,52% dos
entrevistados dizem não gostar
do emprego e 64,24% afirmam
que gostariam de fazer algo
diferente. A boa notícia para os
que querem mudanças é que
a percepção do mercado de
que o profissional que troca de
emprego não tem qualidade ou
estabilidade já ficou para trás há
algum tempo.

Negócios em Pauta

Uma dessas comunidades é o LinkedIn, a rede mais usada para assuntos
relacionados a empregos e carreira.
Muitos recrutadores estão de olho em
perfis profissionais, por isso é importante estar presente com informações
O sentimento de frustração e falta e conteúdos relevantes e atualizados.
de motivação são os principais indi• Especialização é a chave cativos de que está na hora de ir em
busca de algo que faça sentido para Atualizar e ampliar o conhecimento
a carreira desse profissional, para é essencial para que o profissional
que o trabalho não seja um peso que não fique defasado para o mercado.
prejudique também sua vida pessoal. Especializações são um bom caminho
Caso seja realmente o caso de trilhar para isso, bem como cursos livres que
novos caminhos, a dúvida passa a ser também podem agregar ao currículo.
Essa é uma ótima maneira de se des“por onde começar”.
tacar entre recrutadores e no próprio
Por isso, Gabriela dá quatro dicas ambiente de trabalho, mostrar e
fundamentais para facilitar a tran- compartilhar conhecimento evidencia interesse em se autodesenvolver.
sição de emprego. Confira:
• Prepare-se para o mercado O mercado de trabalho está cada
dia mais competitivo. Antes de
pedir demissão, é preciso entender
como está sua área de atuação. Vale
fazer pesquisas, ler matérias sobre
a empresa contratante e ver o que
os funcionários falam em suas redes
sociais ou fóruns privados.
• Estruturar um bom net
working - Desenvolver e cultivar
uma rede de contatos é uma tarefa
saudável para a carreira de qualquer
profissional, em qualquer período de
sua trajetória. É importante ampliar
a rede de contatos profissionais para

Importantes dicas para obter um currículo
campeão
Nunca é demais reforçar a importância de um currículo bem feito.
Afinal, este é o primeiro meio pelo qual o candidato se apresenta para
um possível emprego.

As três melhores estratégias de
otimização de custos de TI
As empresas estão cada vez mais digitais, por isso a demanda por
serviços de Tecnologia da Informação (TI) permanece em alta.

A empresa norte-americana de investimentos RedBird Capital Partners
venceu a concorrência do fundo bareinita Investcorp e está muito perto
de concluir a compra do Milan, informou o jornal italiano de economia
“Il Sole 24 Ore”. A arrancada do grupo, que foi fundado em 2014 por
Gerry Cardinale, ex-sócio da Goldman Sachs, é uma grande reviravolta
no caso. O periódico afirmou que a RedBird Capital Partners ultrapassou
a Investcorp ao ter apresentado nas últimas horas uma oferta de 1,3
bilhão de euros (cerca de R$ 6,7 bilhões). Os valores da venda do Milan,
um dos principais clubes de futebol da Itália e do mundo, poderão subir
para 1,8 bilhão de euros nos anos seguintes. O jornal noticiou que as
negociações entre as empresas norte-americanas podem ser fechadas em
breve. O fundo é um investidor do Fenway Sports Group, que comanda
o Liverpool e o time de beisebol Boston Red Sox (ANSA).
Leia
a coluna completa na página 5
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• Planejamento financeiro -  
Caso a motivação seja salarial, vale
avaliar benefícios e a remuneração
líquida que será oferecida. Segundo
a especialista, em quesito financeiro,
é esperado que a nova empresa ou
carreira ofereça em média 30% a
mais do que sua remuneração atual.
No ato da troca, o profissional deve
avaliar se existem benefícios que
podem superar essa porcentagem,
como assistência médica e odontológica, dentre outros, e calcular se
vale realmente a pena. - Fonte e
outras informações, acesse: (https://
luandre.com.br/).

Oito mitos e verdades sobre o
auxílio-doença
O auxílio-doença, nomeado como benefício por incapacidade,
segundo requisitos da Lei n. 8.213/91, é destinado aos segurados
que se encontram incapacitados para o trabalho, seja por doença ou
acidente, não possuindo condições de obter renda pela prestação de
suas atividades profissionais.

Comércio Cross Border deve movimentar
US 153 trilhões no mundo esse ano
O comércio Cross Border (que transpõe fronteiras ou transfronteiriço) globalmente é uma oportunidade de vários trilhões de
dólares e promete decolar tanto entre as PME’s quanto grandes
corporações.

Grupo americano está próximo de
adquirir Milan

Para informações sobre o
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Live esclarece novas regras para preencher
notas fiscais

@

A Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil e o Encat promovem a LIVE: Nota Técnica 2021.003 - Validação do GTIN nas notas
fiscais, em 27 de maio, para esclarecer aos empresários o preenchimento
das notas fiscais - NF-e/NFC-e. O preenchimento correto de todos os
campos das notas leva em conta a integração do Cadastro Nacional de
Produtos ao Cadastro Centralizado de GTIN, que é o banco de dados
da Secretaria da Fazenda (Sefaz). A Sefaz usa o Cadastro Centralizado
de GTIN – código numérico que identifica cada item, como se fosse o
RG do produto – para validar as informações dos produtos na NF-e e
na NFC-e. Portanto, com informações precisas fornecidas pelos empresários, os campos das notas relacionados ao GTIN ficam aptos para
validação pela Secretaria de Fazenda de cada Estado (https://www.
eventbrite.com.br/e/live-nota-tecnica-2021003-validacao-do-gtin-nasLeia a coluna completa
-notas-fiscais-tickets-337422448627).
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