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Quando completamos 25 anos de
presença na região de Amparo,
começamos a viabilizar o projeto de
implantação do Sistema de Gestão em
Qualidade em nosso Laboratório... Era,
na verdade, o início da concretização
de um grande sonho...sonho já presente
desde 1.997, quando lançamos a
semente do "Laboratório do Futuro"...

Foi importante o trabalho... con-
seguimos, com obstinação e perseve-
rança, juntar uma EQUIPE de cola-
boradores, que entendeu o espírito de
"vestir a camisa do Cliente" e não mais
a "camisa da Empresa"...Sim, para
nós, com certeza, o importante é a sa-
tisfação do nosso Cliente, atendendo-
o com respeito e ética, procurando,
sempre, exceder suas expectativas...

A parceria com um grande núme-
ro de Laboratórios, espalhados por esse
Brasil, promoveu o ganho de experi-
ência que precisávamos... Obrigado,
colegas associados do LabRede. O
profissionalismo dessa Rede agregou
valor a todos nós.

A marca Qualidade, sempre
divulgada em nosso meio, junto aos
nossos Clientes, parceiros e fornece-
dores, tornou-se uma "commoditie"...
já havíamos incorporado esse sentido
em tudo que fazíamos e havia a neces-
sidade de criação de uma nova deno-
minação...

O ano de 2005 mostrou a serieda-
de de nossos propósitos... 100% de
acertos em Programa de Controle de
Qualidade Externo foi a constatação
de que continuávamos no caminho
certo...

Sabíamos que não poderíamos,
jamais, deixar de buscar a melhoria
contínua de nossas atividades... a ex-
pectativa de novas realizações em
2006 era uma realidade...

Prometemos continuar cumprin-
do, com responsabilidade, nossas
metas junto à comunidade de Ampa-
ro e região. Oferecemos aos nossos
clientes, à classe médica, aos nossos
parceiros a Certificação ISO
9001:2000, obtida em Março/2006,
após Auditoria realizada pela Certi-
ficadora SGS!

Esse é o nosso primeiro presente do
Ano... com certeza, outras novida-
des serão oferecidas...

"A construção
 do Sucesso passa pela

Qualidade"

SUA  SAÚDE MERECE ESTAR ENTRE AMIGOS

Modernidade, tecnologia e a mesma atenção
e carinho de sempre para os nossos clientes
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Parabéns Amparo e Região. Temos, agora,
UM Laboratório com Qualidade Certificada

Queremos sempre atendê-los melhor e com Qualidade!

Com a Certificação pela ISO 9001:2000, o Laboratório de Patologia Dr. Mauricio Bueno passa a fazer parte de um seleto grupo de cerca de
120 Laboratórios (de um total de aproximadamente 18.000), em todo o Brasil, a possuírem esse "atestado" de comprometimento com a
Qualidade e a Satisfação do Cliente e com a Melhoria Contínua


