
APM lança livro em seu 90º ani-
versário

Durante nove décadas de existência, são incon-
táveis os avanços e as conquistas da Associa-
ção Paulista de Medicina (APM) para médicos, 
pacientes, para a saúde pública, a Medicina, a 
inclusão social e a Democracia do Brasil. Em seu 
nonagésimo aniversário, essa história é reconsti-
tuída com fartura de detalhes e fotos inéditas na 
obra “Associação Paulista de Medicina, A Grande-
za dos 90 anos”.

Federada da Associação Médica Brasileira (AMB), 
o braço nacional da Associação Médica Mundial 
(WMA – World Medical Association), a APM repre-
senta mais de 30 mil médicos do estado de São 
Paulo na capital e no interior. Atualmente, são 14 
Distritais compostas por 75 Regionais e cerca de 
50 Departamentos e Comitês Científicos.

Editado sob a coordenação geral do Diretor Cul-
tural da APM, Guido Arturo Palomba, a publicação 
apresenta a releitura, comentada e ilustrada, dos 
momentos mais marcantes de uma trajetória que 
dia a dia, desde o nascimento da APM, tem novas 
páginas escritas.

Neste momento, por exemplo, a Associação 
Paulista de Medicina figura entre as principais 
instituições do País organizadas para oferecer 
a médicos e pacientes informações amplas e 
atualizadas em tempo real sobre a pandemia 
da Covid-19.

As pesquisas de campo que balizam a imprensa 
e a sociedade sobre como os médicos atuam na 
linha de frente, suas dificuldades e angústias, a 
escassez de equipamentos de proteção e as rea-
ções dos pacientes, entre tantos outros aspectos, 
são periódicas na APM.

Renovada por um processo eleitoral, pelos ares 
do voto e da voz dos médicos de São Paulo, a APM 
iniciou 2021 com dois processos de suma rele-
vância: um para impedir que pontos equivocados 
venham a fazer parte da proposta de reforma tri-
butária, o que afetaria o acesso, aumentaria pre-
ços e certamente geraria desemprego no setor de 
saúde; outro, diz respeito a zelar e trabalhar por 
melhor orçamento ao Sistema Único de Saúde, 
que sofre recorrentes ameaças de redução. A 
APM pleiteia mais investimento em Saúde e um 
pacto por gestão qualificada.

Ao longo do tempo, a defesa do bem-estar cole-
tivo sempre foi o foco. “Associação Paulista de 

Medicina, A Grandeza dos 90 Anos” confirma 
essa característica desde a ideia inicial do médi-
co Alberto Nupieri até a atual administração do 
anestesiologista José Luiz Gomes do Amaral.

Alberto Nupieri foi quem teve a iniciativa de criar 
uma associação acessível e atrativa a todos os 
médicos, sem restrições quanto ao número de 
sócios ou escola de origem. Ao lado de Barbosa 
Corrêa, Potiguar Medeiros, Felipe Figlioni, Oscar 
Monteiro de Barros e Cesário Matiais, o médico 
dedicou-se a uma busca intensa por adesões de 
profissionais da Saúde e, durante Assembleia na 
Faculdade de Medicina de São Paulo, em 29 de 
novembro de 1930, fundou a APM, sob a presi-
dência de Rubião Meira.

A missão prioritária da APM já era presente desde 
aquela época: lutar pela defesa do exercício pro-
fissional, como consta em sua primeira ata. O livro 
percorre cada uma das realizações em busca desse 
ideal, ressaltando o esforço de seus membros em 
benefício à sociedade e aos profissionais médicos, 
seja quanto à remuneração, condições dignas de 
trabalho, questões jurídicas e formação continuada.

Dois anos após a sua fundação, a APM já contava 
com 650 associados. Em 1951, graças ao trabalho 
incansável do Prof. Dr. Jairo de Almeida Ramos, 
a entidade conquistou sede própria na Avenida 
Brigadeiro Luís Antônio. A inauguração coincidiu 
com o III Congresso da APM, com mais de 2 mil 
participantes, e a fundação da Associação Médica 
Brasileira (AMB).

O Congresso representou um marco na história, 
com a qualidade científica e a troca de experi-
ências que virariam características intrínsecas à 

instituição. Outro momento crucial foi o investi-
mento em capilaridade no interior do estado: as 
Regionais, criadas em cidades fora da região me-
tropolitana, configuraram a representatividade 
que os médicos locais careciam até então.

De lá para cá, o crescimento foi estrondoso: lan-
çamento da Revista da APM, instituição de selos 
médicos, criação da Pinacoteca, aquisição do 
Clube de Campo, criação do programa Compro-
misso com a Qualidade Hospitalar (CQH), reali-
zação de inúmeros projetos sociais voltados aos 
médicos, acadêmicos e sociedade, inclusão no 
Simples Nacional, inauguração do Edifício Dr. Flo-
risval Meinão, realização do primeiro Global Sum-
mit Telemedicine & Digital Health, e por aí vai...

Neste contexto, o objetivo dos mais de mil exem-
plares impressos e da versão on-line do livro “As-
sociação Paulista de Medicina, A Grandeza dos 90 
Anos” é difundir a trajetória atuante da APM em 
favor dos médicos paulistas, registrando projetos, 
iniciativas, marcos da Medicina no País e depoi-
mentos de grandes ícones da profissão.

A obra, acompanhada das ações programadas 
para o nonagésimo aniversário da entidade, 
como vídeo institucional (https://youtu.be/
hq1yJJIH17w), busca expressar a sua principal 
conquista até aqui: a construção de um legado 
célebre através da congregação dos maiores 
interessados, os médicos. Afinal, o tempo passa, 
mas o conhecimento evolui e se mantém eterno.

Link do e-book: http://associacaopaulista-
medicina.org.br/ebook-apm-90-anos/

Fonte: APM

Obra reconstitui a história de uma das mais importantes insti-
tuições médicas do País.

Curta nossa página no Facebook!
@apmregionalsjc

Siga-nos no Instagram
@apmsjcampos
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CBHPM no SUS
Em resposta aos pleitos da Associação Médica Brasileira (AMB) e demais en-
tidades coirmãs, começou a tramitar na Câmara dos Deputados o Projeto de 
Lei nº 1420/2021. A propositura define a Classificação Brasileira Hierarquizada 
de Procedimentos Médicos (CBHPM) como referência para a remuneração de 
honorários e procedimentos médicos no Sistema Único de Saúde (SUS).

“A CBHPM deverá ser utilizada pelo Ministério da Saúde como referência para 
o oferecimento dos melhores procedimentos aos pacientes e para cálculo do 
valor da remuneração de honorários médicos”, preconiza o PL de autoria do mé-
dico e deputado federal Luiz Antonio Teixeira Júnior, o Dr. Luizinho.

“Os pacientes serão beneficiados duplamente: primeiro porque o rol sempre 
será atualizado com a inserção de procedimentos mais eficazes e resoluti-
vos. Também porque, ao praticar uma remuneração mais adequada, a rede 
pública atrairá mais médicos, concorrendo em melhor condição com o pri-
vado. Um avanço para a saúde do Brasil como um todo. Daí a relevância de 
ele ser parâmetro inclusive aos valores de procedimentos médicos pagos na 
Tabela SUS”, afirmou o presidente da Associação Médica Brasileira, César 
Eduardo Fernandes. 

Fonte: APM

Isenção de ICMS em insumos e 
equipamentos
Após pressão das entidades médicas e de Saúde, 
como a Associação Paulista de Medicina, a Asso-
ciação Médica Brasileira (AMB) e o Sindicato dos 
Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São 
Paulo (Sindhosp), os deputados paulistas decidiram 
pela isenção da cobrança de Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços (ICMS) em insumos e 
equipamentos adquiridos por hospitais públicos, en-

tidades beneficentes e fundações privadas de Saúde 
que atendam o Sistema Único de Saúde (SUS).

A decisão foi tomada no dia 18 de maio, em sessão 
extraordinária virtual da Assembleia, que aprovou 
os Projetos de Decreto Legislativo (PDLs) 45/2021 e 
46/2021. O primeiro deles prevê a isenção total ou 
parcial do ICMS, de acordo com o percentual de aten-
dimento de pacientes via SUS, na aquisição de medi-
camentos, fármacos, insumos e equipamentos desti-
nados a clínicas que prestam serviços de hemodiálise.

Já o PDL 46 isenta do imposto as entidades beneficentes 
e assistenciais hospitalares, como as Santas Casas, e 
as fundações privadas de apoio a hospitais públicos. As 
instituições devem ter Certificação das Entidades Bene-
ficentes de Assistência Social (Cebas) e comprovar, por 
meio de demonstrativo, que as mercadorias adquiridas 
foram destinadas exclusivamente aos hospitais públicos.

Será de responsabilidade da Secretaria de Estado 
da Fazenda e Planejamento divulgar a relação das 
fundações privadas e das clínicas que realizam os 
serviços previstos nos decretos que terão isenção. 
Os medicamentos contemplados são voltados para 
tratamento de diálise, gripes, Aids e câncer. Já os 
equipamentos e insumos são usados em cirurgias.

Desde janeiro, por decisão do Governo do Estado de 
São Paulo, a alíquota do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) para medica-
mentos e produtos da Saúde tinha passado para 
18%, o que potencialmente causaria impacto de 
aproximadamente R$ 1 bilhão ao ano no setor, con-
forme dados do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e 
Laboratórios do Estado de São Paulo (Sindhosp).

Fonte: APM

Foto: Carol Jacob/Alesp



Conheça o Projeto Iluminar
Um projeto educacional voluntário, com o objetivo de levar a jovens alunos de 
cursinhos populares aulas particulares 100% on-line e gratuitas. Assim se apre-
senta o Projeto Iluminar, iniciativa formada por jovens, dentre eles alunos da fa-
culdade Humanitas, que buscam compartilhar conhecimentos com estudantes 
em preparação para o vestibular.

O projeto foi criado em 2020 e tem como objetivo impactar positivamente os 
jovens por meio da educação. O Iluminar é gratuito e conta com aulas de refor-
ço e também conteúdos direcionados para alunos em época de pré-vestibular. 
Os plantões de dúvidas on-line funcionam de segunda a sexta-feira, e o projeto 
ainda pretende iniciar no futuro, um programa de apoio psicológico aos estu-
dantes e professores.

As aulas funcionam por uma plataforma on-line gratuita e os estudantes con-
tam com um professor específico da matéria selecionada pelo aluno. Cada 
aluno tem um professor responsável, mas os plantões de dúvidas podem ser 
usados por todos e em todas as matérias.

Os horários das aulas não são fixos. O projeto definiu que devem ser rea-
lizadas aulas de no mínimo uma hora de duração por semana, porém os 

horários são agendados de acordo com a disponibilidade do professor e 
do aluno.

Atualmente, o programa conta com 40 voluntários ativos, espalhados pelo Bra-
sil e no mundo, divididos entre diretoria, professores e plantonistas.

“Nosso ideais estão relacionados 
a oferecer acesso a educação de 
qualidade, diminuir desigualdades 
e transformar vidas por meio da 
educação, para que lá na frente, 
jovens tenham mais oportunidades 
e possam “competir” por elas de 
forma mais justa e equilibrada”, afir-
ma Letícia Diamantino, estudante 
da Humanitas e uma das diretoras 
do Projeto. “Muitas vezes, apesar 
da alta qualidade das aulas, muitos 
alunos não conseguem sanar suas 
dúvidas em sala de aula, precisando 
de reforços extras em alguns pontos 
específicos. Assim, acreditamos que 
por meio de aulas individualizadas, 

criação de vínculos entre alunos e rede de apoio, além de suporte à saúde mental, 
podemos ajudar os jovens a melhorarem seus rendimentos e conquistarem uma 
vaga na universidade de seus sonhos”.

Saiba mais em https://sites.google.com/view/projeto-educacional-ilu-
minar

Fonte: G1 e site do Projeto Iluminar

A estudante Letícia Diamantino, uma das direto-
ras do Projeto.

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.



Resultados preliminares

VEBRA COVID-19 anuncia efeti-
vidade da CoronaVac contra a 
nova variante P. 1 da COVID-19, 
em Manaus.
A vacina CoronaVac se mostrou 50% efetiva em 
prevenir adoecimento por COVID-19 após 14 dias 
da primeira dose, na análise interina de efetivida-
de em trabalhadores de saúde, em Manaus.

Os dados relativos à efetividade, após 14 dias da se-
gunda dose da vacina, continuarão a ser coletados 
ao longo das próximas semanas.

Esse é primeiro estudo que avalia a efetividade da 
CoronaVac em locais onde a variante P.1 é predo-
minante.

O estudo irá continuar coletando os dados até ob-
ter 80% de poder para realização da análise final 
de efetividade após 14 dias da segunda dose.

O estudo envolveu 67.718 trabalhadores de saúde 
residentes na cidade de Manaus, onde a variante 
P.1 é predominante. Na análise interina, a efetivi-
dade da CoronaVac foi de 50% na prevenção de 
doença sintomática pela COVID-19.

Esses resultados são encorajadores porque a Coro-
naVac continua sendo efetiva na redução de risco 

de doença sintomática em um cenário com > 50% 
de prevalência de P.1.

Esses achados apoiam o uso contínuo dessa vacina 
no Brasil e em outros países com a circulação da 
mesma variante.

Além do estudo em trabalhadores de saúde em Ma-
naus, iremos avaliar a efetividade da Coronavac e da 
Astrazeneca/Oxford em Idosos na cidade de Manaus, 
Campo Grande, São Paulo e no Estado de São Paulo.

Sobre o grupo de pesquisa VEBRA COVID-19

O grupo VEBRA COVID-19 (Vaccine Effectiveness in 
Brazil against COVID-19) envolve pesquisadores de 
instituições nacionais e internacionais e servidores 
da secretaria de saúde dos estados do Amazonas e 
de São Paulo e da Secretária de Saúde no municí-
pio de Manaus e São Paulo. Agradecemos o apoio 
da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) 
à Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do 
Amazonas e à Secretaria Municipal de Saúde de 
Manaus na disponibilização dos bancos de dados.

Membros do grupo de pesquisa: Matt Hitchings, 
Otavio T. Ranzani, Mario Sergio Scaramuzzini Tor-
res, Silvano Barbosa de Oliveira, , Ryan Borg, Wade 
Schulz, Roberto Dias de Oliveira, Daniel Barros, 
Andre Siqueira, Maria Almiron, Rodrigo Said, Pa-
tricia Vieira da Silva, Edson Aparecido dos Santos, 
Sandra Maria Sabino Fonseca, Luiz Artur Vieira Cal-

deira, Melissa Palmieri, Selma Anequini Costa, José 
Olimpio Moura Albuquerque, Geraldine Madalosso, 
Paula Bisordi Ferreira, Roberto Tolosa Junior, Sylvia 
Christina de Andrade Grimm, Luis Carlos Zamarco, 
Olivia Ferreira Pereira de Paula, Regiane a Cardo-
so de Paula, Edlaine Faria de Moura Villela, Tatiana 
Lang D Agostini, Jean Carlo Gorinchteyn, Tatyana 
Costa Amorim Ramos, Bernardino Cláudio de Al-
buquerque, Shadia Hussami Hauache Fraxe, Cris-
tiano Fernandes da Costa, Felipe Gomes Naveca, 
Vanderson de Souza Sampaio,Wildo Navegantes de 
Araujo, Jason R. Andrews, Derek Adam Cummings, 
Albert I. Ko, Julio Croda.

Autor para contato: Julio Croda
E-mail para contato: vebracovid19@gmail.
com

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.

ARTIGO



Cine Debate No dia 4 de maio foi realizada mais uma sessão do Cine 
Debate. Foi exibido o documentário “Pausa: O Intervalo 
do Mundo”. Produzido em parceria pelo Grupo Jovem 
Pan e a Drover Filmes, o filme foi idealizado, corro-
teirizado e narrado pelo escritor e jornalista Patrick 
Santos, que trabalhou na Jovem Pan por duas décadas. 

A ideia começou a tomar formas em 2018, num 
momento em que Patrick se encontrava desgas-
tado e fazia reflexões sobre a forma de viver. Dois 
anos depois, o coronavírus impôs ao mundo uma 
transformação forçada e mostrou que era hora 
de parar o relógio para um longo intervalo. O jor-
nalista, então, decidiu tirar a ideia do papel. “Não 
foi à toa que o mundo parou. Trânsito nas ruas, 
aeroportos lotados, poluição e estresse. Viciados 

na pressa, nós já estávamos absortos em rotinas 
estafantes e muitas vezes sem sentido. Precisáva-
mos parar. ‘Pausa’ reflete justamente sobre isso: o 
que estamos fazendo de nossas vidas? Será que 
não está na hora de olharmos um pouco mais para 
dentro de nós, de buscar uma vida mais interior?”, 
questiona. “Se o mundo corporativo hoje tem um 
desafio, ele tem a ver com gestão de pessoas: nós 
todos e cada um de nós precisamos de tempo, 
tempo de escuta, tempo de reflexão e tempo para 
viver nossa essência, dentro e fora do trabalho.”

O debate foi mediado pelo diretor cultural da APM 
SJCampos, Roberto Schoueri Jr., e teve a partici-
pação dos debatedores David Alves de Souza Lima, 
Nathalia Caterina e Massayuki Yamamoto.

LGPD
A APM SJCampos realizou, no 
dia 20 de maio, um bate-papo 
on-line sobre Direito Médico, com 
a Dra. Juliana Hasse e o Dr. João 
José Custódio da Silveira. Os 
temas foram “LGPD e sua reper-
cussão na medicina” e “A prática 
da medicina e a visão do Poder 
Judiciário”.

Drogaria SP
Em novembro de 2015, firmamos um acordo de parceria comercial com a 
Drogaria São Paulo. O propósito da parceria era oferecer descontos em me-
dicamentos para os associados da APM.

Em 20 de maio de 2021, nosso contrato de parceria foi encerrado por decisão 
interna da própria Drogaria São Paulo, que deixará de oferecer o benefício 
após essa data limite.

Um dos valores da APM é a transparência, e o nosso dever é comunicar todos 
os nossos associados sobre esta decisão.

Continuamos firmes em busca de novos serviços, produtos e benefícios de 
qualidade para você! Fique atento! Sempre há novidades no Clube de Benefí-
cios. Acesse: www.clubapm.com.br e confira todas as parcerias.

Projeto Luna
O Projeto Luna (Levantamento Unificado e Nacional de Alertas) é o novo 
canal de comunicação do CFM e do MPF com os médicos brasileiros. Por 
meio de um chatbot, a plataforma simula uma conversa com os profissio-
nais da linha de frente e recebe denúncias sobre falhas nas condições de 
trabalho e de atendimento na área da saúde. Por meio da plataforma, tam-
bém é possível informar situações que têm contribuído para o aumento do 
estresse e da tensão nos ambientes de atendimento médico, em especial 
nos locais que acolhem casos suspeitos ou confirmados de Covid-19.

A partir daí, questões como falta de equipamento de proteção individual 
(EPIs) de material para higienização e de insumos, exames e medicamentos 
serão reportadas e apuradas pelos Conselhos de Medicina e outros órgãos 
de fiscalização, como o Ministério Público Federal.

Acesse https://bit.ly/31ZGjio e saiba mais.

Seguro de Vida Individual
O Seguro de Vida Individual da APM oferece diversas opções de coberturas, 
para que você escolha as mais adequadas às suas necessidades. As Diárias 
por Incapacidade Temporária, por exemplo, são uma ótima solução para 
quem é autônomo ou profissional liberal. Além disso, o seguro valoriza o seu 
perfil, proporcionando descontos para mulheres e não fumantes.

O Porto Seguro Vida Individual pode ser contratado por pessoas em boas con-
dições de saúde com idade entre 16 e 64 anos e tem opções de capitais entre 
20 mil e 2 milhões de reais (valores brutos, sem desconto de impostos). 

Saiba mais em https://www.mfsegurosmedicos.com.br/lp/ditapm

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
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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.




