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Uma das novidades é que a família do paciente, também, é acolhida e recebe todo o apoio 
necessário.
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Na solenidade de inauguração a diretora de 
Atenção à Saúde, Dra. Magna Sueli, agrade-
ceu os cooperados que acreditaram neste 

projeto e todos que apoiaram. “Convidamos todos 
os cooperados para visitar o Centro, opinar e colabo-
rar com as estruturas, pois o que queremos é um 
resultado melhor para os nossos clientes e contribu-
ir para a resolutividade das decisões médicas. 
Encaminhem os pacientes para o local e valorizem 
os serviços da Unimed”, disse a diretora, agradecen-
do a contribuição de todos e informando que, em 
2022, pretendem fazer em Cacoal estes investimen-
tos, iniciados por Ji-Paraná.   

O Diretor Administrativo Financeiro, Dr. Rodrigo 
Zipparro também agradeceu a confiança dos 
cooperados, que aceitaram este desafio e reinvesti-
ram na cooperativa nestes novos projetos, que são: 
Centro de Fisioterapia; Unimed Mais, que oferece 
atendimento multidisciplinar em um só local; e o 
Centro Oncológico, inaugurado no fim do mês de 
julho, que oferece um atendimento global para 
paciente portador de câncer. “Iniciamos os investi-
mentos em Ji-Paraná, que é a sede da cooperativa e 
tem o maior número de clientes, mas temos projetos 
para Cacoal e futuramente para as outras cidades, 
que têm serviços da Unimed”, informou. 

O ex-presidente da Unimed Ji-Paraná e conselheiro, 
Dr. Sérgio Arantes, que é o proprietário do imóvel 
onde foi instalado o centro de Fisioterapia, falou 
sobre a modernização na estrutura, que hoje é 
diferenciada. “É um momento importante para a 
Unimed, de qualificação da rede assistencial e 
serviços próprios. Parabéns para todos que contri-
buíram com este projeto”, finalizou.  
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"O Centro de Fisioterapia é muito 
bacana e tem uma excelente estru-
tura. Estou sendo bem atendida por 
todos desde a entrada até a saída. 
Faço fisioterapia da perna com o 
fisioterapeuta Rafael há cerca de 15 
dias e estou gostando do atendimen-
to do local, que ficou muito bonito e 
recomendo para todos".

Alberlene Gomes Pinto

"Há mais ou menos de três semanas 
frequento o Centro de Fisioterapia e 
fiquei surpresa com o atendimento 
de excelência. O espaço é adequado 
e a fisioterapia de primeira qualida-
de".

Raquel Pereira

CENTRO DE
FISIOTERAPIA
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