
APM SJC oferece Casa do Médico para aplicação 
de vacinas 

Em audiência com a secretária de Saúde Margarete da Silva Correia, no dia 
5 de abril, o presidente da APM São José dos Campos, Othon Mercadante 
Becker, ofereceu a Casa do Médico para utilização como posto de vacinação 
contra a Covid-19, para a classe médica da cidade. A mesma oferta já havia 
sido feita ao ex-secretário de Saúde Danilo Stanzani em 29 de janeiro.

Em ofício dirigido à secretária e ao prefeito Felicio Ramuth, o presidente da Asso-
ciação também se coloca à disposição para buscar parceiros que ajudem a efe-
tivar essa vacinação, disponibilizando profissionais para a aplicação das doses.

“Diariamente, recebemos telefonemas, e-mails, e até mesmo visitas presen-
ciais, na sede da APM São José dos Campos, de colegas médicos que buscam 
informações sobre o porquê da interrupção da vacinação dos profissionais de 
saúde da nossa cidade e de como poderíamos ajudá-los”, afirma Becker no 
documento.

Além da secretária Margarete e do presidente da APM São José dos Campos, 
participaram da reunião o vereador Dr. Elton, o secretário adjunto, Sérgio 
Sobral de Oliveira Neto e o diretor do Departamento de Políticas Públicas, 
Edimilson Silva.

Leia, ao lado, a íntegra do ofício:

São José dos Campos, 5 de abril de 2021.

Prezados Senhores,

Neste momento em que alcançamos a triste marca de 1.000 óbitos de 
cidadãos joseenses em consequência de infecção pela Covid-19, solici-
tamos novamente especial atenção quanto à finalização da vacinação 
dos colegas médicos de nossa cidade.

Em ofício dirigido a essa Secretaria e ao prefeito municipal em 29 de 
janeiro do corrente ano, mencionamos a preocupação dos colegas mé-
dicos – notadamente daqueles que exercem suas atividades em con-
sultórios particulares, ambulatórios médicos de empresas, ambulató-
rios de clínicas de medicina de grupo, dentre outras instalações – em 
serem imunizados o quanto antes, visto realizarem atendimento diário 
a cidadãos de São José dos Campos.

Na ocasião, fomos informados de que, enquanto todos os profissionais de 
saúde não fossem vacinados, não se daria prosseguimento à vacinação do 
restante da população. Entretanto, essa informação não se se concretizou.

Diariamente, recebemos telefonemas, e-mails, e até mesmo visitas pre-
senciais, na sede da APM São José dos Campos, de colegas médicos que 
buscam informações sobre o porquê da interrupção da vacinação dos 
profissionais de saúde da nossa cidade e de como poderíamos ajudá-los.

Sabedores das dificuldades dessa Secretaria no recebimento das vaci-
nas solicitadas à Secretaria Estadual de Saúde, colocamos novamente 
as instalações da nossa Casa do Médico à disposição da Secretaria 
Municipal de Saúde para a vacinação dos colegas médicos que exer-
cem suas atividades em nosso município. Colocamo-nos também à 
disposição para buscar parceiros que ajudem a efetivar essa vacinação, 
disponibilizando profissionais para a aplicação das doses.

No aguardo de uma resposta o mais breve possível, para que possamos 
repassar aos nossos colegas, agradecemos a atenção.

Atenciosamente

Othon Mercadante Becker CRM 41355 - Presidente
Associação Paulista de Medicina Regional São José dos Campos

Exmo. Sr.
Felicio Ramuth
Prefeito Municipal
São José dos Campos

Ilma. Sra.
Dra. Margarete da Silva Correia
Secretária Municipal de Saúde
São José dos Campos

A secretária municipal de Saúde, Margarete 
da Silva Correia, e o presidente da APM SJ-
Campos, Othon Mercadante Becker

Além do presidente da APM SJC e da secre-
tária de Saúde, participaram da reunião o 
vereador Dr. Elton, Sérgio Sobral de Oliveira 
Neto e Edmilson Silva

AMB lança Comitê Extraordinário de 
Monitoramento Covid-19

A Associação Médica Brasileira lançou em março o Comitê 
Extraordinário de Monitoramento Covid-19 (CEM), que visa 
acompanhar permanentemente a pandemia em todo o ter-
ritório nacional, bem com as ações dos órgãos responsáveis 
pela saúde pública. A iniciativa é apoiada pelas 54 socieda-
des de especialidades e 27 federadas AMB, entre as quais a 
Associação Paulista de Medicina (APM).

O CEM funcionará em regime permanente, enquanto durar 
a crise sanitária. Terá um núcleo executivo formado por mé-
dicos com legítima autoridade no campo da prevenção e da 
atenção aos pacientes acometidos pela doença.

Além do monitoramento da pandemia, transmitirá 
orientações periódicas de conduta para cuidados e pre-
venção aos cidadãos e aos profissionais da Medicina. “O 
momento torna necessárias comunicações recorrentes 
com esclarecimentos e orientações à saúde, por mais 
simples que pareçam. São elas a vacina, o combate às 
fake news e a conscientização individual e coletiva para 
as medidas gerais de prevenção”, destaca o documento 
que criou o Comitê.

Informativo da Associação Paulista de Medicina
São José dos Campos - SP
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O retrato de uma tragédia
Uma nova onda de casos de Covid-19 foi anuncia-
da em março por epidemiologistas nas redes de 
informações públicas e privadas.

Dados estatísticos oficiais e não oficiais mostra-
ram que 60 municípios do Estado de São Paulo e 
Capital chegaram a 100% de ocupação dos leitos 
de internação e UTIs. É o resultado da falta de 
colaboração de parcelas festivas da população no 
Natal e Ano Novo.

Faltam vacinas porque o governo federal atrasou 
a compra, só 12% dos idosos suscetíveis haviam 
sido vacinados até o final de março.

O Ministério da Saúde ficou sem ministro vários 
dias. Um militar despreparado assumiu interina-
mente e depois foi efetivado; mudou assessores 
e outros militares foram nomeados.

O novo ministro devia liderar, mas não tinha au-
tonomia. Foi o que se viu no episódio em que o 
autorizou a compra de vacinas do Butantã, mas 
o presidente vetou porque os insumos vinham da 
China comunista.

Sua administração, na pandemia, dependia de 
consultas ao Presidente, que vem boicotando 

a compra de vacinas desde fevereiro, quando a 
nova onda da pandemia se instalou e se espalhou.

Contrariando orientações científicas, o Ministério da 
Saúde distribuiu um inútil kit preventivo, sem nenhum 
fundamento científico e com sérios efeitos adversos.

Na Europa o lockdown é a medida mais efetiva no 
controle desse vírus, diminui a circulação e con-
tágio, enquanto não completamos a cobertura 
vacinal devíamos adotá-lo.

No Brasil, essa estratégia sofre contestação de 
empresários e comerciantes alegando grandes 
prejuízos. Sem dúvida, pagam um alto tributo. No 
entanto, o tratamento da doença é caríssimo, os 
óbitos (440 médicos) e a perda de profissionais 
da saúde (perto de 1000) são os maiores preju-
ízos, sem possibilidade de retorno.

Lideranças políticas, pressionadas a flexibilizar, 
resistem também a medidas propostas por al-
guns governadores; muitas copiadas de países 
bem sucedidos como Israel e asiáticos.

Com esta segunda onda, ainda temos muito o que 
corrigir neste quadro macabro que assola o país.

Observamos que:

Médicos e outros profissionais de saúde estão 

exaustos, alguns administrando o caos nos hospi-
tais, sua função é tratar os doentes, com apoio de 
profissionais administrativos.

Medidas restritivas são tomadas em horários de 
pouca circulação de pessoas quando o vírus qua-
se não circula.

Médicos apelam nos meios de comunicação 
para a população colaborar com todas medidas 
propostas que visam conter a pandemia porque 
não temos programas oficiais do governo federal 
nesse sentido.

Quanto mais vírus circulam, mais vírus mutantes 
podem surgir e contaminar as pessoas. Vírus mu-
tantes são mais transmissíveis.

Baixa adesão ao lockdown.

Recursos financeiros demoram a ser repassados 
e são insuficientes.

Faltam medicamentos e até oxigênio.

Está faltando pessoal qualificado para UTI, não há 
treinamento.

Colapso no atendimento, filas aguardando UTI, filas 
na vacinação, filas nos cartórios em busca de atesta-
dos de óbito e sepultamento em alguns cemitérios.

EDITORIAL



Antonio Celso Escada
Sanitarista - USP
Conselheiro Fiscal da
APM SJCampos

A Fiocruz alerta que a pandemia sanitária é de 
alta letalidade e que o quadro geral do país se 
mantém extremamente crítico.

Diante desse quadro, a esperança está no desem-
penho desse quarto ministro (médico), atender 
aos reclamos de toda a população, trazer uma 
equipe técnica com pessoal experiente, com 
respaldo financeiro, motivação da população, lo-
ckdown e vacinação em massa.

Finalizando, todas medidas de proteção devem con-
tinuar até a população conseguir imunidade coletiva, 
acima de 60%, para diminuir a circulação do vírus.

Enfermeira, paciente e familiar 
Josiane é enfermeira em São José dos Campos, 
mas por um período foi paciente e familiar de 
paciente. Ela e sua mãe tiveram Covid-19. A mãe fi-
cou na UTI e precisou ser entubada, mas felizmen-
te recebeu alta sem sequelas importantes. Leia a 
seguir entrevista concedida ao Jornal do Médico.

Algumas pessoas ainda não seguem as me-
didas de prevenção à Covid-19. O que você 
teria a dizer para elas?
As medidas de prevenção são fundamentais e 
inegociáveis. Infelizmente, muitas pessoas não 
levam a sério. A proteção, neste caso, não é só 

pessoal. Ao nos protegermos, protegemos o ou-
tro, protegemos o amor de alguém. Precisamos 
ser mais responsáveis porque quando a doença 
chega na nossa casa, dói demais, é desesperador. 

Vocês passaram por momentos bem difí-
ceis, o que aprendeu com essa situação? 
Aprendemos que todo cuidado é pouco, que pre-
cisamos nos cuidar e cuidar de quem amamos. 
Aprendemos a amar sem medida no nosso dia a 
dia e a ter mais fé e paciência. Aprendi também a 
valorizar o que realmente importa. Não é ter coi-
sas materiais. Naquela hora eu não queria mais 
nada a não ser a minha mãe.

Que mensagem você gostaria de enviar para 
os médicos e profissionais de saúde que 
cuidaram da sua mãe?
Não tenho palavras para expressar tamanha 
gratidão. Foram muitos cuidados, muito carinho 
com a minha mãe, quanta dedicação e compro-
metimento, boletins diários cheios de esperança 
e amor. Recebam o meu muito obrigada, que Deus 
abençoe cada um de vocês e toda a família.

Que Deus os proteja para que continuem nessa 
batalha, que não está sendo nada fácil. “Creio 
que dias melhores virão” (como diz minha mãe). 
Todos têm nossa gratidão e as orações de toda a 
nossa família.

A APM É LIVRE PARA DEFENDER  
O MÉDICO E A MEDICINA.
PARA SER LIVRE, PRECISA SER 
FORTE. SEJA SÓCIO DA APM.

Ligue hoje: 3922-1079.

Mande um e-mail: apm@apmsjc.com.br 
ou WhatsApp: 98303-4682.

Única clínica de Urologia do Vale do Paraíba 
com serviços de consultas, procedimentos de 
pequeno porte, litotripsia extracorpórea, cirur-
gias, videolaparoscopia e cirurgia robótica. 

CORPO CLÍNICO: Jorge Cezar P. de Castro  |  Marco Antonio Fioravante
José Ronaldo Bigatão  |  Luiz Antonio Bonetti  |  Mario Henrique Bavaresco 
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IMPORTANTE
A APM São José dos Campos esclarece que o conteúdo do material 
publicitário encartado no Jornal do Médico é de exclusiva respon-
sabilidade do anunciante. A APM se reserva o direito de recusar a 
divulgação de conteúdos não condizentes com a ética médica e a 
legislação vigente.



Portal da Gentileza

A APM Estadual acaba de lançar o Portal da Gentile-
za, um ambiente virtual para que você possa espa-
lhar gentileza entre os seus. O objetivo é homena-
gear os médicos e profissionais da saúde que tão bravamente enfrentam riscos no combate à Covid-19.

Diante desse cenário, ser gentil torna-se um ato ainda mais relevante. É uma forma de contribuir para o 
bem-estar emocional e físico de nossa sociedade, gerando o melhor dentro de cada um de nós.

Acesse http://associacaopaulistamedicina.org.br/gentileza/, escolha um template, escreva seu 
recado, indique destinatário e endereço. Está pronto! Basta compartilhar.

Cine Debate

No dia 8 de março, em comemoração ao Dia da Mulher, o Cine Debate da APM SJCampos exibiu o 
curta metragem Vida Maria.

O filme é uma belíssima animação em 3D, lançada em 2006, produzida, escrita e dirigida pelo 
animador gráfico Márcio Ramos.

A narrativa de Márcio Ramos se passa no interior do sertão do nordeste brasileiro e conta a histó-
ria de três gerações de mulheres de uma mesma família. O filme recebeu uma série de prêmios 
nacionais e internacionais, entre eles o 3º Prêmio Ceará de Cinema e Vídeo. Participaram do de-
bate os médicos Roberto Schoueri Jr. (mediador), David Souza Lima, Nathalia Caterina e Maria 
Margarida Isaac, e o ator e diretor de cinema Massayuki Yamamoto.

Curta nossa página no Facebook!
@apmregionalsjc

Siga-nos no Instagram
@apmsjcampos

GIRO RÁPIDO



Revalida “light”

Após grande pressão da APM Estadual e de outras entidades mé-
dicas, até o momento, o Congresso Nacional não apreciou a maté-
ria do Revalida “light”, fato denunciado pela instituição no dia 1º de 
abril. No entanto, com a chance de que o tema seja colocado em 
votação nas próximas semanas, a APM reitera que é contrária à 
possibilidade e que permanecerá vigilante.

Do que se trata o Revalida “light”? No último dia 30 de março, 
os deputados federais Igor Timo, Bohn Gass, Jorge Solla e Hugo 
Motta apresentaram, na Câmara dos Deputados, o requerimento 
(REQ) 661/2021, em que solicitam urgência para apreciação do 
Projeto de Lei (PL) 3.252/2020. De autoria do deputado federal 
João Carlos Bacelar, a proposta permite que brasileiros formados 
em Medicina no exterior atuem no Brasil, em caráter emergencial 
diante da pandemia de Covid-19, sem comprovar capacitação em 
prova de revalidação dos conhecimentos. Na justificativa, o parla-
mentar aponta que há cerca de 15 mil médicos brasileiros que têm 
diploma e registro fora do país e que poderiam ser incorporados 
ao sistema de saúde brasileiro.

É entendimento da APM e da Associação Médica Brasileira (AMB) 
que quem não se submete a comprovar sua capacitação não pode 
praticar a Medicina aqui ou em lugar algum do mundo.

Páscoa Solidária 2021

A Páscoa Solidária 2021 da APM São José dos Campos fez 
a alegria de 203 crianças do ensino infantil, que receberam 
caixas de bombons doadas por colegas médicos, familiares, 
pacientes e amigos.

Este ano, foram beneficiados o Cecoi Lírios do Campo II (60 
crianças), o Cecoi Lírios do Campo IV (56 crianças) e o Cecoi 
Nossa Senhora Auxliadora (87 crianças).

Muito obrigado!

Agradecemos, de coração, os colegas, pacientes, amigos e familiares que doaram 
caixas de bombons à APM SJCampos, para doação a 203 crianças:

Álvaro Tolomelli
Andreia Aparecida Reis Miranda
Antônio Carlos Corrêa
Antonio Celso Escada
Avenir Isaac Neto
Bruna Malburg Freire Meira
Daniela Miethke
David Alves de Souza Lima
Eurico Brasil Nogueira
Fernando Antonio Marques
Fernando Martins Soares
Gilberto Benevides
Isnard Coppio
Israel Diamante Leiderman
Janete Costa Moraes
João Carlos Arduini
João Carlos Remedio
José Eduardo de Oliveira

Juana Montecinos Maciel
Julieta Benevides
Lásaro de Jesus Rocha Soares
Lenisa Scarpel de Mello Bolonetti
Luiz Alberto Vantine
Maria Aparecida Lobo
Maria Luiza Salatiel Braga Leiderman
Maria Margarida F. Alves Isaac
Marilea Vilela Lemes
Mônica Regina Venâncio de Brito
Othon Mercadante Becker
Pedro Luiz de Brito
Quintina Dominguez
Renata Calado Souza Lima
Sebastião Dominguez Neto
Sheila Politi Crespim
Silvana Morandini
Tainara Zappia

Cecoi Nossa Senhora Auxiliadora

Cecoi Lírios do Campo IV (esquerda) e Lírios do Campo II (direita)

SHH
Serviço de Hematologia(12) 3519-3766

contato@shhsjc.com.br
www.shhsjc.com.br

SERVIÇO DE 
HEMATOLOGIA
Excelência no diagnóstico e tratamento 
de doenças do sangue há mais de 35 anos

SHH
Serviço de Hematologia

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP 
Rua Antônio Saes, 425
(estacionamento à  
Rua das Monções)

JACAREÍ, SP
Rua Rui Barbosa, 379, 
3º andar, sala 304

Infraestrutura  
completa 

Hematologia Geral, 
Onco-Hematologia 
e Hematologia 
pediátrica

Atendimento humanizado 
e personalizado

Laboratório qualificado 
em doenças do sangue

Transplante Autólogo  
de Medula Óssea Di
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CLASSIFICADOS  |  De médico para médico
VENDO duas salas para consultório com uma garagem cada, totalizando 
60m2. Preço abaixo de mercado. Esquina da Av. São João com Benedito Souza 
Ramos. Ed. Net Office. Tratar 12 997110371. Israel.

ALUGO OU VENDO Ap 115m² - 3 dorm. (sendo 1 suíte), repleto de ar-
mários, 2 banheiros, sala ampla em “L”, 1 despensa, sacada, cozinha, área de 
serviço. Prédio com 2 piscinas, sala de ginástica, sauna, churrasqueira, salão 
de jogos e 2 garagens paralelas. Ed. Vermont - Vila Adyana, Rua Santo Agosti-
nho, Valor do aluguel R$ 1.800. Valor do condomínio R$ 700. Dr. Lásaro (12) 
99620-1919. 

ALUGO OU VENDO Ap 1 dorm., banheiro, sala, cozinha, área de serviço. 
Prédio com 2 piscinas (adulto e infantil). Rua Teopompo de Vasconcelos, 463 
- Edifício Belle Ville (Próximo ao Policlin). Valor do aluguel R$ 750.  Valor do 
condomínio R$ 290. Dr. Lásaro (12) 99620-1919.

ALUGO 2 salas no 2º andar do Centro Médico Dr. Nelson D’Ávila (Av. 
9 de Julho, 520, V. Adyana). Salas mobiliadas e equipadas com toda a apare-
lhagem para atendimento de cardiologia. Caso o locatário seja de outra espe-
cialidade, os equipamentos podem ser removidos. Sala 21: 53m² - R$ 2.100. 
Sala 22: 27m² - R$ 1.600. Para as duas salas - R$ 3.500. O valor do aluguel já 
inclui condomínio e equipamentos. Contato: 12 991012570 - Aline Robalinho 
(também WhatsApp).

VENDO mesa ginecológica, espéculos de inox, mesa de MAYO, balança 
Fillizzola etc. A mesa é nova. Vendo também 2 salas no edifício São Lucas.
Contato: Dra. Dolly 12.997113370 / Carina 12.991070999.

VENDO conjunto de salas de 63 m2 com e 2 consultórios, podendo ser 
mobiliado ou não. Edifício Liberal Center. Contato: Roberto C Viana - Cel. 12 
997096649.

VENDO - Sala comercial no Edifício Profissional Center, 27,63 m², salas 508 
e 509, com 1 vaga de garagem cada sala, valor R$ 250 mil cada sala. Contato: 
12 98148-1764/3923.1002. Marco Antonio.

ALUGO OU VENDO - apto 1 dormitório, sala c/ sacada, cozinha mobiliada 
com geladeira, fogão, micro-ondas, área de serviço c/ máq. lavar roupa, máq. 
lavar louça etc. Prédio c/ piscina, churrasqueira, sauna e garagem Ed. Spe-
cial Place, Av. Ademar de Barros, 695, V. Adyana. Contato: (12) 99620-1919 
(Lásaro).

VENDO/ALUGO ou TROCO sala comercial mobiliada. 60 metros quadra-
dos, 1  vaga subsolo, 2 banheiros. Tratar com Elaine Gorgati (12) 981239080 
- elainegorg@yahoo.com.br

HORÁRIOS em consultório médico. Ótimo preço. Local com wi-fi, secretá-
rias, PABX, ar condicionado, recepção com TV Smart, sala de atendimento já 
equipada. Jd. Aquarius, Ed. Le Classique. Tratar por telefone 12 991775845 ou 
988681965 ou, somente WhatsApp 996135585. Dra. Maria Beatriz de Oliveira.

ALUGO períodos para consultório médico em clínica de alto padrão, com 
ampla recepção, secretária, elevador, consultório mobiliado, computador, im-
pressora e Internet. Contato: 12-3911-9553 / 3923-1258 – Grazielle.

VENDO - conjunto de salas no edifício Liberal Center, sobreloja, sl. 5 – 1 
sala de espera, 2 salas de atendimento, 2 banheiros, ar condicionado nos 3 
ambientes, garagem com vaga fixa no subsolo. R$ 330.000,00. Dr. Roberto de 
Camargo Viana. Tels.: 3922-1130/3923-8319. Cel.: 99709-6649.

ALUGO ou VENDO Sala de 40 m², reformada, no Edifício Cinelândia 7º an-
dar, sl. 707 (Praça Afonso Pena). Valor do condomínio: R$ 180,00. Valor do 
aluguel: R$ 750,00. Contato: Dr. Lázaro . Tel: (12) 99620-1919.

ALUGO sala para consultório em local privilegiado, em clínica na Av. 
Anchieta 585, Esplanada. Vista para o Banhado. 15m2, em andar superior, 
com ar condicionado, ampla sala de espera. Dispomos de secretárias, segu-
rança por sistema de câmeras e alarme monitorado, e aprovação na vigilância 
sanitária. Estacionamento aberto na frente. Aluguel: R$ 660,00 mais rateio de 
despesas. Contato: 12 99600-3807 (David Souza Lima).

ALUGO horários em clínica de fácil acesso localizada no Jardim Saté-
lite, com secretárias, wi-fi, salas de atendimento e recepção climatizadas. Es-
paço Andrômeda. Horários a combinar pelo telefone 11 98664-0174 (Liana).

ALUGO sala de consultório médico, em clínica de alto padrão, mobiliada, 
com wi-fi e PABX. Ampla Sala de Espera com ar condicionado e TV. Av. Anchie-
ta, 671. Jd. Esplanada Contato: 3947-7020 com Mauricéia.

ALUGO horários em consultório mobiliado para profissionais de saú-
de, em clínica de alto padrão, com internet, ar condicionado em todas as 
salas, ampla recepção e secretária. Edifício Helbor Offices, Av. São João – 
2375, Conj. 1804, Jardim das Colinas, SJC. Contato: Inês – Tel. 12 41020373 ou 
Whatsapp: 12 99623-2228 ou E-mail: contato@espacoecoar.com

VENDO OU ALUGO prédio comercial em Jacareí/Centro, próximo ao 
Parque da Cidade e bancos. 353 m2 - 8 salas no térreo, 4 salas e um salão 
grande no superior - 6 banheiros. Recepção grande e 3 vagas p/ carros. Exce-
lente para clínica/consultórios, escola, escritórios etc. Tel.: (12) 981322223 
c/ Terezinha.

ALUGO horário em consultório montado na Av. Adhemar de Barros / 
Vila Adyana. Incluído serviço de secretaria, confirmação de consulta, com-
putador, prontuário eletrônico, luz, telefone, Internet wi-fi. Valor R$ 350R$/
mensal por períodos de 3h/semanais. Disponível sala nos períodos da ma-
nhã de 9h-12h. A Clínica já possui médico Cardiologista e Endocrinologista e 
buscamos parceiras com outras especialidades. Contato: Ana Catarina: (12) 
99655-6009 / Luiz Gustavo: (12) 99715-0145

ALUGO – períodos em um Centro Médico, Ed. Tech Tower, Av. Dr. Nelson 
D’Ávila, 389, sala 105 B, 10º andar. Contato: Maurílio Chagas, tel. (12) 3943-3570

ALUGO salas comerciais e loja no Centro Comercial IRONMAN, no 
Urbanova. Tratar com André ou Helio. Tel.: (12) 98121-7200 / 99620-3278.

ALUGO sala para consultório e vendo os móveis. Todos os móveis por 
R$ 980,00. Sala sem móveis: R$ 800,00. Condomínio: R$ 300,00. End.: R. 
Francisca Maria de Jesus, 347, 8º and., sala 809 (atrás do Espaço Andrômeda, 
Jd. Satélite). Contato: 99605 8061 (Whatsapp). Dra. Natalia Plonski.

VENDO um aparelho de ultrassonografia / ecocardiografia modelo 
MyLab50 Xvision com monitor LCD 19” e acessórios da marca ESAOTE. Va-
lor R$ 40 mil. Ultrassom / Ecocardio Esaote MyLab 50 Xvision LCD Doppler. 
Contém: 1) Transdutor Linear LA332E (11-3); 2) Transdutor Cardíaco Setorial 
PA240; 3) Computador; 4) Nobreak; 5) Sistema MedWare. Contato Cel. e 
Whatsapp: (11) 971288629, Yon Andrade.

ALUGO sala comercial em área central de São José dos Campos, 
50m², toda equipada. Período integral ou parcial. Rua Paulo Setúbal, 147, 
sala 22, Edifício Alpha Center. Contato: (12) 3941-5415 ou 3949-1027 / Email: 
elainegorg@yahoo.com.br

ALUGO - sala vaga em consultório médico. Contato: Ana Tereza de Almei-
da Oliveira e Claúdia Maria Nogueira. Tel. 3943-9448 / 3921-0306.

VENDO – aparelho de Ecodoppler. Siemens 2009, Acuson X300, 3 trans-
dutores, linear VF 10-5, convexo CH5-2, endocavitário. Contato: Carlos Maldo-
nado Campoy. Tel. 98113-2426.


