Grupo Policlin: trajetória de
crescimento empresarial e pessoal
Aquele que foi o primeiro hospital particular de São José dos
Campos, comemora 46 com mais investimentos na região
Comemorando 46 anos de sua fundação, o Grupo Policlin, com sede em São
José dos Campos, anuncia novos projetos.
Entre eles, o hospital e maternidade Policlin Taubaté, em fase de ampliação, com
as obras já iniciadas.
O grupo, hoje composto por hospitais e
maternidades nas cidades de São José, Jacareí, Caçapava e Taubaté, é reconhecido
por seus serviços laboratoriais de análises
clínicas, seu centro de reabilitação e fisioterapia, centros médicos de especialidades,
diagnósticos de exame de imagem, medicina ocupacional, ambulatórios médicos em
empresas e assistência médica.
“Comemorar o aniversário da empresa Policlin é relembrar a trajetória de muitas pessoas
que acreditaram neste sonho e começaram
com a gente. São médicos, colaboradores e
demais profissionais que, juntos, conquistaram uma carreira profissional de sucesso e
respeito no decorrer desses anos”, relata Silvia Ettori Britto, diretora do grupo.
Ela lembra que o hospital Policlin, situado na avenida Nove de Julho, inaugu-

rado em 19 de novembro de 1973, foi o
primeiro hospital particular de São José,
com atendimento em especialidades que
não tinha na cidade.
“O que antes era apenas um hospital,
hoje se tornou um grande grupo referência
em saúde na região”, enfatizou a diretora.
“A unidade Diagnósticos Policlin, além de
oferecer agilidade na marcação de exames
de imagem e resultados precisos, também
oferece ao cliente um espaço diferenciado

que foi projetado conforme a necessidade
de cada pessoa, tendo uma área exclusiva
para as mulheres”.
“Ao longo dos anos, a empresa adquiriu
equipamentos de última geração, com inúmeros benefícios que, devido ao alto valor,
só tem em pouquíssimas clínicas no Brasil”,
continuou Silvia. “Hoje, são mais de 16.800
dias de atendimento, cuidando da saúde de
muitas pessoas que confiam no atendimento
oferecido nas diversas unidades do grupo e
permitem que a empresa faça parte de momentos tão importantes de cuidado e atenção à saúde”, finalizou.
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