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E

PARA ANUNCIAR NOS
CLASSIFICADOS FOLHA
LIGUE AGORA
11/3224-4000

ENGENHEIROCIVIL
M/FEmpresademédioporte,da
regiãodePiracicaba,estácontra-
tando:EngenheiroCivilparaafun-
çãodegerenciamento,comlarga
experiênciaemobrasdeinfraes-
truturaurbanaeindustrial, terraple-
nagemepavimentaçãoasfáltica.
Comconhecimentosespecíficos
emorçamentação,analisesde
custoseplanejamentoexecutivo.
encaminharcvparaoe-mail:
rh@stavias.com.brFavor
colocarpretensãosalarial.

M

MÉDICO(A)
PSIQUIATRA
M/FVivênciahospitalarparaplan-
tões/assistênciaparaSãoBernar-
dodoCampo.Curriculumpara:
rh@bezerrademenezes.org.br

P

PESSOASCOM
DEFIC. PCD
M/FEmpresa:AltTecServiços
TécnicosemGeralLtdacontrata
VAGASPARAPESSOASCOM
DEFICIÊNCIAS(PcD).Buscamos
profissionais comdeficiênciaspara
atuaremdiversasáreas.Os inte-
ressadosdeverãoenviarcurrículo
e laudomédico,quedescreveo
tipodedeficiênciaapresentada,
c/assuntoPCD,noe-mail: rh13@
alternativaterceirizacao.com.br

PESSOASCOM
DEFIC. PCD
M/FEmpresa:StrategicSecurity
ConsultoriaeServiçosLtdacontra-
taVAGASPARAPESSOAS
COMDEFICIÊNCIAS(PcD).Bus-
camosprofissionais c/deficiências
paraatuaremdiversasáreas.
Osinteressadosdeverãoenviar
currículoe laudomédico,quedes-
creveotipodedeficiênciaapre-
sentada, c/assuntoPCD,noe-
mail: rh12@grupostrategic.com.br

PARA ANUNCIAR NOS

CLASSIFICADOS

FOLHA

LIGUE AGORA
11/3224-4000

PESSOASCOM
DEFIC. PCD
M/FEmpresa:StrategicSecurity
ProteçãoPatrimonialLtdacontrata
VAGASPARAPESSOASCOM
DEFICIÊNCIAS(PcD).Buscamos
profissionaiscomdeficiências
paraatuaremdiversasáreas.Os
interessadosdeverãoenviarcurrí-
culoe laudomédico,quedescreve
otipodedeficiênciaapresentada,
c/assuntoPCD,noe-mail:
rh12@grupostrategic.com.br‘

V

PARA ANUNCIAR NOS
CLASSIFICADOS FOLHA
LIGUE AGORA
11/3224-4000

VAGASPARAPCD
M/FAempresaRSConsultoria
(CNPJ:06.350.648/0001-74)
possuidiversasoportunidades
paravocêprofissional comDefici-
ênciaFísicae/ouReabilitadopelo
INSS.Venhafazerpartedanos-
saequipe!Paramais informações
entreemcontatoconoscopelo
e-mail:pcd@grupors.net.br

SÃOPAULO

IMÓVEISCOMERCIAIS
VENDAeALUGUEL

CENTRO

LOJATÉRREALOCAÇÃO
AV.PAULISTA
‘NOMELHORPONTO‘PRÓX.
EDIF.GAZETAC/70M2+
MEZANINO.TRAT.(whatsapp)
(11)9.7144-1167e.mail:
jsolaimoveis@jsolaimoveis.com.br

cód. 92477168

GRANDE
SÃOPAULO

TERRENOS

INTERIOR,LITORAL
OUTROSESTADOS

TERRENOS

PEDRODETOLEDO-SP
1.000.000,00(1milhãodem2)pa-
rareposiçãooudesmembramento
de lotesde30.000,00m2. Játem
estradaregistrada, ,mata,cachoei-
ra, lagoanascente.A82kmda
Séatéaárea.AcessoBR116-
SãoLourenço -JuquitibaPreçode
oportunidadeR$790.000,00.
11-3733-4053/11-99221-9397

Beautiful living in
best location

and best
neighbourhood

EUR 2.475.000
more@hirtler-re.de
www.hirtler-re.de

Estoril
Portugal

CHÁCARAS,
SÍTIOS
eFAZENDAS

SÍTIOEMPIEDADE -SP
BairrodosBuenosEstradado
Funil semnúmero,São32.000
metrosquadradoscomcasade
caseiro,barracãograndecomcasa
modestaegaragem,localpara
plantar.PoçoArtesiano,poçocaipi-
ra,localparapesqueiro,cincoBaias,
curral e localparaacondicionamento
degado,pomarcomvariedadesde
frutas.valordosítio$550.000.
Tr.Geni (15)99759-9242
ou(15)99626-4559Fernanda

cód. 92477164

NEGÓCIOS

EMPRESAS
COMPRA/VENDA
PRECATÓRIOFEDERAL
VTBV-054/90-Justiçado
TrabalhoValorR$180.000,00+
Atualização.FONES:(19)3534-
6009CEL:98213-5500E-MAIL:
comercial@tecmachine.ind.br

COMUNICADOS
EXTRAVIODE
DOCUMENTOS
AempresaAÇOSINBRAFER
LTDACNPJ47.207.915/0001-36
eI.E.286.029.096.114com
endereçonaRuaAltinoArantes
31,VilaAliceDiademaSP.,
DeclaraoEXTRAVIOdosLivros
Fiscais,Entrada,Saída,Apura
çãoICMS,ApuraçãoIPI, Livro
Diário,Razãoe Inventáriorefe
renteaoperíodode2003a2013.

DETETIVES
1A.A.ACTIVADETETIVES
Casosconj./Empr.At.GLS.Sig.
Abs.FotoseFilmagens.24h.
F:(11)3259-7758e3259-4826

DETETIVELUIZ
Conjugal, empresarialeoutros.
Maisde25anosdeexperiência.
Atend24hrs.F:(11)2947-2892
(11)99221-9750

DIVERSOS
CAPITALDEGIRO
Buscomelhor investimento(11)
98844-4458Sr.Oliveira

LEILÕES

VALOR INICIAL R$ 291.015,34.
IMÓVEL ENCONTRA-SE

VAGO. LEILÃO DIA 28/04/21 -
14 HORAS. LEILOEIRO:

TIAGO TESSLER BLECHER -
JUCESP 1.098

APARTAMENTO
ITAIM BIBI

40% DESCONTO.

EMPREGOS

IMÓVEIS
HOSPITAL MUNICIPAL DE BARUERI - SPDM
Informa: Abertura de Vagas para diversas áreas médicas, sendo estas:

Vagas CLT, salário a combinar de acordo com a carga horária + benefícios

Cardiologista, Cirurgião Cabeça e Pescoço, Cirurgião Plástico,
Cirurgião Torácico, Endocrinologista, Fisiatra, Pneumologista,
Hematologista adulto e pediátrico, Dermatologista, Mastologista,

Fonoaudiologia, Psicologia e pequenas cirurgias, Nutrologia, Gestão de
Leitos e Gestão da Qualidade e risco,Anestesista, Bucomaxilo, Cirurgião
Geral, Oftalmologista, Ginicologista, Urologista, Ortopedista, Pediatra,

Oncologista, Vascular, Otorrinolaringologista, Neurologista,
Nefrologista adulto e pediátrico, Clínico Geral,
Proctologista, UTI Pediátrica, Neonatologia.

Interessados encaminhar currículos para o e-mail:
selecao@hmb.spdm.org.br ou Rua Ângela Mirella, 354, Barueri-SP

A Fundação Faculdade de Medicina, entidade sem fins
lucrativos, seleciona profissionais para exercer os cargos de:
Analista Sistemas Jr - Programador - ICESP:
Cursando graduação à partir do 7º semestre: Engenharia da Computação e
ou, Ciências da Computação e ou, Sistemas de Informação. Conhecimentos
desejáveis em desenvolvimento de Sites, Portais, Sistemas web e
Integrações via banco de dados.
Médico I PDD/PDN – CAIO – ICESP: Grad. Medicina com
Resid. Médica concluída ou cursando em área cirúrgica ou áreas médicas
como Cuidados Paliativos. Área de Clínica Geral ou Especialidades como:
Cardio, Pneumo, Nefro, Endocrino, Hepato, Neuro, Fisiatria, Medicina do
Esporte, Reumato, Onco, Infecto, Emergencista ou Hemato. CRM ativo.
Programador Pleno - ICESP: Cursando graduação à
partir do 2º semestre: Engenharia da Computação e ou, Ciências da
Computação e ou, Sistemas de Informação. Conhecimentos desejáveis em
desenvolvimento de Sites, Portais.
Os candidatos interessados deverão inscrever-se de 18/04/2021 a

26/04/2021 no site www.ffm.br, no link Trabalhe Conosco.

A Fundação Faculdade de Medicina, entidade
sem fins lucrativos, seleciona profissionais para
Projeto Federal “Estruturação de um programa de
inovação voltado à geração de novos negócios e
aceleração do desenvolvimento de startups na área
da Saúde” por bolsa-pesquisa, com término previsto

em 04/01/2022, à seguinte posição.
Analista Pleno de Inovação

(Cód. INOV. PL / Projeto INOVAHC)
Requisitos:Graduação completa emAdministração,Administração
Pública, Gestão de Políticas Públicas, Economia, Engenharia de
Produção e correlatas ou Direito. Conhecimentos em inovação e área
da saúde. Inglês Intermediário. Desejável Pós-graduação.

Os candidatos interessados deverão enviar currículo e
certificado de formação citado na divulgação da vaga,
de 18/04/21 a 24/04/21, para o e-mail rhselecao@ffm.br,
mencionando no assunto o código completo do anúncio.

CLASSIFICADOSFOLHA
11/3224-4000A Fundação Faculdade de Medicina, entidade sem fins

lucrativos, seleciona profissionais para exercer os cargos de:
Enfermeiro. Requisitos: Graduação em Enfermagem,
Pós-graduação completa (lato ou stricto sensu), residência e/ou
aprimoramento na área de Saúde Pública, Coletiva, Vigilância ou Gestão.
COREN ativo. Conhec. em análises epidemiológicas para diag. de saúde em
populações, sist. informações em imunizações. Pacote Office.
Enfermeiro. Requisitos: Graduação em Enfermagem e
Especialização completa em Clínica Médica e/ ou Reabilitação Física e/ ou
Neurológica. COREN ativo. Conhec. Sistemat. assistência de enf., curativos,
Semiologia ou Semiotécnicas, Reab. incapacidades causadas por doenças
crônicas, sequelas neurológicas ou lesões. Para atuar no Morumbi.

Os candidatos interessados deverão inscrever-se de 18/04/21 a
24/04/21 no site www.ffm.br, no link Trabalhe Conosco.

PARA ANUNCIAR NOS
CLASSIFICADOS FOLHA
LIGUE AGORA

11/3224-4000

VAGAS PARA
PESSOAS COM

DEFICIÊNCIA (PCD)

Os interessados deverão enviar currículo
e laudo médico, que descreva o tipo de

deficiência para o e-mail abaixo.

BUSCAMOS PROFISSIONAIS PORTADORES
DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA

ATUAR EM DIVERSAS ÁREAS

curriculosp@corpus.com.br

A Folha, empresa líder de mercado, oferece vagas para

PESSOAS COM
DEFICIÊNCIAS

em diversas áreas.

Os interessados deverão enviar currículo para o e-mail
rhvagas@grupofolha.com.br, sob a sigla “vagas”

ASSISTENTE
IMOBILIÁRIO /
CONTRATOS DE

LOCAÇÃO
Missão Diplomática procura profissionais para o cargo de
Assistente Imobiliário/Contratos de Locação.
• Mínimo de dois anos de estudos universitários;
• Experiência comprovada no cargo;
• Possuir carteira de motorista (categoria B);
• Inglês fluente.
Oferecemos bom ambiente de trabalho, excelente pacote
de benefícios e salário compatível com o cargo.

Interessados devem candidatar-se pelo link:
https://erajobs.state.gov/dos-era/vacancy/

viewVacancyDetail.hms?_ref=cxzek1dbpt0&return
ToSearch=true&jnum=22977&orgId=56

Período de inscrições até 14-Maio-2021

Ideia de que a palmada fortalece é superada, diz pesquisador
sãopaulo “Seráque,sempal-
madas, não estaríamos em
umlugarmelhor?”.Apergun-
ta foi formulada pelo econo-
mistacolombianoJorgeCuar-
tas, 30, que está terminando
seu doutorado em educação
naUniversidadeHarvard,em
respostaaocomentáriodeum
leitor daFolhadescrente so-
bre os efeitos negativos des-
se tipodepunição corporal.
Cuartaséumdosautoresde

um estudo inédito que com-
prova que a palmada afeta o
funcionamento do cérebro,
ampliando a percepção de
medonacriançaquearecebe.
Ele comentou opiniões de

leitoresemrelaçãoàpesquisa
eareportagenssobreotema
analisadasnatesedemestra-
doda jornalistaPaulaPerim.
(Érica Fraga)

*
Em guerras, milhões de cri-
anças passaram fome, tive-
ram suas casas bombardea-
das, perderam os pais. Mui-

tassobreviveram,estudaram,
setornaramcientistas,médi-
cos,enfermeiras,advogados,
escritores.
O fato de que uma pessoa

exposta a adversidades atin-
ja bons resultados não signi-
fica que elas não tenhamum
impacto.Háevidências cien-
tíficasextensivasdaneuroci-
ência,dapsicologia,daecono-
mia, da pediatria, damedici-
na, da sociologia e de outras
áreasmostrandoqueaexposi-
çãoaguerraseoutrasformas
deviolênciapodemaumentar
o risco de resultados negati-
vosao longodavida, incluin-
do a saúde física e mental, o
comportamentosocialepro-
blemas econômicos.
Isso não significa que to-

dapessoa exposta à guerra e
a outras formas de violência
vai ter esses problemas,mas
que a exposição a adversida-
desaumentaosmúltiplosris-
cos e impede que indivíduos
atinjam seu desenvolvimen-
toeseubem-estarpotenciais.

Alguns anos atrás muitos
pais não estavam preocupa-
dosqueseusfilhoscomessem
muitodoce.Masaciêncianos
mostrou os riscos disso e os
pais têmmudado suas atitu-
des em relação ao consumo
excessivo de açúcar.
Omesmoocorrecomapu-

niçãocorporal.Temsidouma
práticamuitocomumaolon-
godegerações,masagorate-
mos boas evidências de seus
riscos. Dessa forma, pode-
mosatualizarnossascrenças,
atitudes e comportamentos,
empregandopráticasquepo-
demsermaisbeneficiaispara
as próximas gerações.

Aquiemcasa,emquatropes-
soas, reunimos cinco gradu-
ações, uma pós-graduação,
dois mestrados, um douto-
rado, umpós-doc e nenhum
denósescapoudealgunscor-
retivosquandocrianças.Nin-
guémteveseudesenvolvimen-
to cerebral comprometido.
A ciência não está dizendo

“
Meu tio fumou
por 50 anos e é
saudável. Isso
significa que fumar
não é nocivo? Não,
o que a ciência diz é
que fumar aumenta
o risco de doenças
do pulmão. E não
que todo fumante
terminará doente

quetodacriançaquerecebeu
palmada terá consequências
negativas na vida,mas que a
palmadaaumentaesserisco.
Vejameutioquefumoupor

50anoseéperfeitamentesau-
dável. Isso significa que fu-
mar não é nocivo? Não, por-
que o que a ciência nos diz é
que, com base na análise de
muitos casos, fumar aumen-
ta o risco de doenças do pul-
mão. E não que todo fuman-
te terminará doente.
Essa mesma lógica se apli-

ca à palmada. Alémdanossa
pesquisa, hámais de 50 anos
de outros estudos cobrindo
milhares de crianças em to-
doomundoeconcluindoque
palmadas aumentamo risco
de consequências negativas.

Apanhei e fui disciplinada
quandoeracriançaeissocor-
rigiumuitas coisas emmim.
Tristemente, tendemos a

fazeraviolênciaparecernor-
malepensamosqueasexpe-
riênciasnegativas—comoser

alvo de violência— são boas
para nós e nos fazem fortes.
Essa é uma ideia ultrapas-
sada. A realidade é que é ex-
tremamente difícil saber se
as palmadas foram boas ou
más. Será que, sem a palma-
da,nãoestaríamosemumlu-
garmelhor?Dadoque é difí-
cil responder a essa pergun-
ta, temos de confiar na ciên-
cia, quenosmostra comodi-
ferentesexperiênciaspodem
levararesultadosdiferentes,
emmédia,paragruposgran-
des depessoas.

Compararpalmadinhascom
abuso sexual éumabsurdo.
A ciência não nos diz que

a palmada e o abuso sexual
sãoomesmo.Estánosdizen-
do que ambas as experiênci-
as fazemascriançassesenti-
remameaçadas.Então,ambas
afetamasmesmasregiõesdo
cérebro.Mashaveráumadife-
rença emnível, como abuso
sexual causandoconsequên-
ciasmais fortes.


