1998-1999: Com seu bom nível de
especialização, o LABORE começa a
fazer a microbiologia para outras
instituições Em pouco tempo
instituições.
tempo, mais
de 6 serviços de Feira de Santana e
região usam o LABORE.
1995-1996: Planeja-se o
LABORE. Após término da pós
LABORE
pósgraduação na Universidade de
São Paulo, Ernesto, seu Pai e
amigos começaram a planejar o
LABORE.

2000: LABORE adquire maior
autonomia, amplia a diversidade de
exames feitos sem qualquer
dependência de laboratórios de apoio
do sudeste do Pais. Interessado em
agilizar o retorno de resultados aos
seus clientes, pacientes e seus
médicos, o LABORE adquire sistemas
analíticos para dosagens de hormônios.

1996: Prof. Ernesto Pereira
inicia sua carreira docente
na UFBA.

Outubro de 2001: Programa
Qualidade Bahia distingue o
LABORE. O grau de
maturidade de seu sistema de
gestão da qualidade foi
decisivo para consecução do
Prêmio Realce do Sebrae,
FIEB e Grupo Gerdau.

Abril de 1998: Inaugurou-se o LABORE. A
preocupação com a qualidade se revela pela
estrutura bem planejada, assim como pela
inscrição prévia no Programa Nacional de
Controle de Qualidade (PNCQ) da Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas.
1997: Prêmio Erasmo Lima da Sociedade
Brasileira de Patologia Clínica e Medicina
Laboratorial. Já bem envolvido com o
Laboratório de Análises Clínicas da
Faculdade de Farmácia da UFBA e com
boa experiência em Gestão da Qualidade,
Prof. Ernesto e parceiros ganharam o
prêmio do XXXI Congresso Brasileiro de
Patologia Clínica e Medicina Laboratorial.
Quadro contempla o período até 2009

2005: LABORE, 1ª re-certificação
ISO9001:2000.
2006: Outorga-se o Título de Mestre em
Ciências
Ciê
i ao P
Prof.
f E
Ernesto
t P
Pereira.
i T
Tendo
d o
LABORE como base de suporte, seu Projeto de
Pesquisa resultou na publicação de três artigos
em revistas indexadas.
2007-2009:
2007
2009: LABORE, ampla renovação
tecnológica agrega agilidade e segurança.
2008: LABORE entre os finalistas do MPE
Brasil do SEBRAE.

2004: LABORE se inicia como base de
suporte à pesquisa. O LABORE
começa a funcionar como base de
suporte
p
p
para p
projetos
j
de p
pesquisa,
q
,
inclusive o de Dr. Ernesto.
2004: Inicia-se o Curso de Mestrado
de Dr. Ernesto. Interessado em um
perfil mais científico-acadêmico, com
um Projeto de Pesquisa promissor,
promissor Dr
Dr.
Ernesto é admitido no Curso de
Mestrado em Medicina e Saúde da
FAMED/UFBA.
2002: Certificação ISO9001:2000
ISO9001:2000.
Cumprindo planejamento inicial, o
LABORE tem seu Sistema de Gestão
da Qualidade certificado segundo
ISO9001:2000

2008: LABORE, 2ª re-certificação
ISO9001:2000.
Certificado Ouro do PNCQ.

2009: LABORE e um
novo paradigma
tecnológico em 2010.
Pioneiro em Feira de
Santana, adquire da
Johnson & Johnson o
novo sistema analítico por
química seca.
2009: LABORE – Reforma
em sua estrutura física
assegura maior conforto aos
seus clientes e melhora o
fluxo de trabalho. Ganha-se
um espaço temático
t áti
exclusivo para crianças.
Maior informatização agiliza o
atendimento.

