INSTITUTO CEM

O Instituto CEM é uma Instituição de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 05
de março de 2010, inscrito no CNPJ: 12.053.184/0001-37.
Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, 2496, SALA 26ª
E-mail: contato@institutocem.org.br
Telefone: (62) 3922-5225
Horário de Atendimento: segunda à sexta-feira 09:00 às 17:00
POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE - QUIRINÓPOLIS é uma Unidade da
Secretaria de Estado de Saúde de Goiás que se caracteriza por atendimento ambulatorial na
rede pública de saúde, proporcionando, assim, maior rapidez ao diagnóstico e ao tratamento
com atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, por meio de prestação de um
conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida, eficaz e precoce. Além de orientar
a terapêutica e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados da necessidade
regional nos problemas de saúde que não podem ser plenamente diagnosticados ou orientados
na rede básica, mas que não precisam de internação Hospitalar ou atendimento de urgência.
Endereço: Rua 03, nº 1, Residencial Atenas, Quirinópolis – GO
E-mail: atendimento@policlinicaquirinopolis.org.br
Telefone: (62) 3157-0732
Horário de atendimento: segunda à sexta-feira 09:00 às 17:00
O Parceiro Privado que alimenta nosso sítio eletrônico é o:
Nome: Fábio Antonio Valarelli e Buffalo
Telefone (15) 97402-8786;
Endereço Av. Dep. Jamel Cecílio, 2496, SALA 26 a – Goiânia- GO.
Horário de atendimento: é de segunda a sexta das 9h às 18

07 Rua 03, nº 1, Residencial Atenas, Quirinópolis - GO, CEP: 75.860-000
(62) 3157-0732 - atendimento@policlinicaquirinopolis.org.br

INFORMAÇÕES DOS DIRETORES DO INSTITUTO CEM

DIRETOR PRESIDENTE - INSTITUTO CEM
JEZIEL BARBOSA FERREIRA
nome completo
24/04/1969
data de nascimento
presidente@institutocem.org.br
e-mail institucional
jezielbf@bol.com.br
e-mail pessoal
(62) 99828.1370
telefone
DIRETOR ADMINISTRATIVO - INSTITUTO CEM
THADEU DE MORAIS GREMBECKI
nome completo
16/04/1980
data de nascimento
diretor.adm@institutocem.org.br
e-mail institucional
thadeu.mg@gmail.com
e-mail pessoal
(15) 99119.5589
telefone
DIRETOR FINANCEIRO - INSTITUTO CEM
Welliton Felipe da Silva Alves
nome completo
28/08/1995
data de nascimento
financeiro@institutocem.org.br
e-mail institucional
welliton_95@hotmail.com
e-mail pessoal
(14) 981093089
telefone
COORDENADOR ADM - POLICLÍNICA DE QUIRINÓPOLIS
Paulo Henrique Fernandes
nome completo
27/06/1969
data de nascimento
coordenacao@policlinicaquirinopolis.org.br
e-mail institucional
paulobond.desenvolvimento@gmail.com
e-mail pessoal
(62) 99566-4970
telefone
DIRETOR TÉCNICO - POLICLÍNICA DE QUIRINÓPOLIS
Wilton Pereira dos Santos
nome completo
31/08/1980
data de nascimento
gerencia.med@policlinicaquirinopolis.org.br
e-mail institucional
wiltonpereiradossantos@yahoo.com.br
e-mail pessoal
(67)-98402-1579
telefone
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