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Bauru, sábado, 5 de agosto de 2017

Realidade que motiva

terça-feira, feriado de 1º de
agosto, foi marcada pelas comemorações dos 121 anos de
Bauru, dos 50 anos do Jornal da Cidade, pela implantação do curso de
medicina da Universidade de São
Paulo (USP), câmpus de Bauru, e,
antes disso, no mesmo dia, às 10h,
também por uma avant-première,
com visitantes muito especiais, no
Centro de Diagnóstico da Unimed
Bauru (CDU).
Presentes em Bauru, o governador Geraldo Alckmin, acompanhado
de seu secretário de Saúde, David
Uip, do presidente da Associação
Paulista de Medicina (APM) do Estado de São Paulo, Florisval Meinão,
de Marcos Cabello, da APM Bauru,
anfitrionados pelo deputado bauruense e médico Pedro Tobias, que
vem liderando as maiores conquistas
para a cidade nos últimos anos, foram recepcionados nas novas instalações do CDU.
Lá, os esperavam o presidente
da Unimed, Roberson Moron, o vice-presidente Emerson Luiz Cardia
de Campos e os diretores Aparecido
Donizeti Agostinho e Marcus Vinicius
Marques, o superintendente do Hospital Unimed Bauru e ex-presidente
da entidade, Orlando Costa Dias,
o secretário municipal de Saúde,
José Eduardo Fogolin, o presidente
da Unimed Centro Oeste Paulista
e ex-presidente da Unimed Bauru,
Ajax Rabelo Machado, a vereadora
e também ex-presidente da cooperativa Telma Gobbi, o diretor técnico
do Centro de Diagnóstico Unimed,

Enidélcio de Jesus Sartori, e tantos
outros colegas seus, todos médicos.
O que se apresentou foi tão positivamente surpreendente que, se
naquele momento todos eles estivessem formando uma junta médica para
avaliar o futuro da saúde em Bauru e
região, com certeza apresentariam,
por unanimidade, um prognóstico de
que a cidade e região nunca tiveram
tantos investimentos simultâneos públicos e privados como hoje, o que a
tornará referência, em breve, como
sede de um dos futuros polos de saúde mais importantes do País.
Por lá estavam também o prefeito
Clodoaldo Gazzetta, o empresário e
presidente da Prata Construtora, engenheiro Érico Braga, responsável
pela obra, o vice-prefeito e empresário de comunicação Antônio Carlos
Gimenez e outras lideranças, como
o senador José Aníbal, o secretário
estadual de Comunicação, Carlos
Graieb, o comandante do CPI-4, coronel Airton Martinez, e outros convidados, funcionários e colaboradores da cooperativa bauruense, todos
compartilhando da alegria daquele
momento.
Hoje pela manhã, haverá a cerimônia oficial de apresentação do
CDU para convidados e já na semana que vem mais de 160 mil beneficiários – incluindo intercâmbios - terão à sua disposição um dos mais
avançados centros de diagnósticos
da atualidade em todo o território brasileiro, colocando a cidade em outro
patamar de referência quando o assunto for saúde.

Com 20 mil metros quadrados de
uma construção que exigiu, além de
padrões de qualidade, competências
especializadas e altíssimos investimentos em projetos, obras, equipamentos sofisticados de grande precisão, treinamento e qualificação, o
CDU, que tem projeto arquitetônico
de Edward Albiero e Maurício Costa,
é mais um diferencial da nossa Unimed, que se tornou referência em desempenho e aprovação dos serviços
que presta.
Vindo de sucessivas gestões onde
uma diretoria dá prosseguimento
ao que vem sendo feito pela gestão
anterior, seguindo um planejamento
macro, que contempla curto, médio
e longo prazos, os resultados obtidos
nas áreas clínica, cirúrgica, hospitalidade, estruturais, de recursos humanos e relações com as comunidades
onde está presente, transformaram a
Unimed Bauru em referência no cooperativismo médico do Brasil.
Nesta publicação especial que
circula com o Jornal da Cidade, você
poderá conhecer com mais detalhes, além de um pouco da história
da Unimed Bauru, muito sobre essa
obra que nos entusiasma e motiva a
parabenizar pela realização e a um
brinde em homenagem aos médicos
cooperados, funcionários e beneficiários dessa cooperativa.
Saúde, Unimed, Saúde, Bauru!
Renato Delicato Zaiden
Bauruense, sócio-diretor do
Grupo Cidade de Comunicação
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