
 

 

 

INAUGURAÇÕES  
 

NOVAS ALAS 

Na noite de 12 de dezembro, o Grupo São Cristóvão 

Saúde comemorou, em evento solene, a 

inauguração de quatro novas alas, com o intuito de 

ampliar e modernizar o atendimento aos usuários.  

A data, que marcou o 53º aniversário do Hospital e 

Maternidade São Cristóvão e os 107 anos de 

fundação da Associação de Beneficência e 

Filantropia São Cristóvão, foi escolhida para 

apresentar as unidades de Imagem e de Transplante 

de Medula Óssea (TMO), além da ampliação do 

Pronto-Socorro Infantil e a reforma de dois 

apartamentos de internação.  

O primeiro espaço inaugurado foi a Unidade de 

Transplante de Medula Óssea (TMO). O local possui 

100m², três leitos de internação exclusivos para 

pacientes em recuperação do transplante e mais 

três leitos de medicação pós-alta, além de um posto 

de enfermagem exclusivo. O local tem estrutura 

para tratar doenças hematológicas de origem 

oncológica, bem como doenças que demandam 

imunoterapia.  

A infraestrutura elétrica, hidráulica e de gases 

medicinais foi refeita do zero e a obra considerou a 

otimização do fluxo de atendimento e a segurança 

do paciente pós-transplantado, em prol de sua 

completa recuperação. O Grupo São Cristóvão 

apresenta grande avanço ao mudar o nível de 

atenção à saúde de terciário para quaternário, 

habilitando a Instituição a realizar transplantes.  

Outra ala completamente renovada foi o Centro de  Imagem Digital. Com 270m², a infraestrutura 

foi adequada para todas essas mudanças, renovando a parte elétrica, hidráulica e climatização. No 

que diz respeito à economia sustentável, o ambiente possui iluminação em LED, sistema de reuso 

de água e utilização de materiais de melhor desempenho e durabilidade. 
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O local adquiriu equipamentos de alta tecnologia, 

ampliando a área para duas salas de Raio-X, uma 

sala de tomografia, uma sala de ultrassom, além 

de ampla recepção e sala de espera. Os novos 

aparelhos de Raio-X permitem que a equipe 

médica visualize o resultado dos exames pelo 

computador ou smartphone. 

Em relação ao atendimento para o público 

infantil, o Pronto-Socorro Pediátrico foi 

ampliado, com a construção de três novos 

consultórios, além de uma área de espera interna 

com 44 lugares. Além disso, a nova área segue o 

programa de sustentabilidade aplicado também 

às demais alas, como reuso da água nos 

sanitários, iluminação em LED e outros recursos 

que visam reduzir o consumo de energia.   

Para finalizar as inaugurações, dois novos 

apartamentos foram totalmente 

reformulados. O design personalizado visa 

promover aconchego aos pacientes e familiares, 

além de utilizarem práticas de ambientação 

humanizada e sistemas de economia de energia e 

água. 

Durante o evento, o “parabéns” foi cantado em 

homenagem aos aos 107 anos da Associação e 

aos 53 anos do Hospital e Maternidade.  

 

 



 

 

 

 

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE (CAIS) 

Na noite de 14 de dezembro 

tivemos a honra de inaugurar o 

Centro de Atenção Integral à 

Saúde – CAIS, localizado na 

Avenida Paes de Barros, 1815, 

na Mooca.. O evento foi 

marcado pela presença de 

ilustres, como o prefeito de São 

Paulo, Bruno Covas, que nos 

parabenizou pela importância 

desse projeto, reunindo o que 

há de mais atual no setor para o cuidado e 

prevenção à saúde, através de infraestrutura 

moderna e equipe altamente qualificada.  

Durante o evento, foi realizada a transmissão de 

um filme em 3D, criado para contar a história do 

Grupo São Cristóvão Saúde, desde a fundação da 

Associação de Beneficência e Filantropia São 

Cristóvão, há 107 anos. Na sequência, o público foi 

convidado a conhecer as instalações da Unidade e 

acompanhar o descerramento da Placa Inaugural.   

O evento, que contou com a presença de mais de 

400 pessoas, encerrou com um coquetel de 

confraternização. 

 



 

 

Sobre o CAIS  

O Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) é um 

novo ambiente do Grupo São Cristóvão Saúde, 

construído com o intuito de ampliar a área 

destinada à prevenção e reabilitação, além de 

qualificar o atendimento multidisciplinar 

especializado para diferentes públicos. 

O projeto vem de encontro ao objetivo da 

Instituição em oferecer espaços mais humanizados 

que contribuam, significativamente, para a 

melhoria do bem-estar dos pacientes. 

Passando de 500 m² para 4 mil m², a área 

representa um aumento expressivo na capacidade 

de atendimento dos serviços prestados, 

melhorando as condições e recursos para receber 

mais pessoas todos os dias. Exemplos são os setores 

de Fisioterapia Clínica e Reabilitação, que englobam 

RPG, Pilates, Quiropraxia, Acupuntura e Terapia 

Uroginecológica, ampliando para 40% a capacidade 

física de atendimento. 

Essa ampliação também ocorre com o 

atendimento voltado para a prevenção, em que 

estão contemplados os programas Idoso Bem 

Cuidado, Serviço de Medicina Integral (SMI) e os 

atendimentos de nutrição, psicologia e 

fonoaudiologia.  

Com o novo espaço, as atividades de Terapia 

Ocupacional, salas de grupo e Dança Sênior terão 

sua capacidade aumentada. O local ainda conta 

com uma cozinha equipada para a realização de 

oficinas de culinária orientadas por nutricionistas 

do São Cristóvão. 

A unidade também ganha três novas áreas que 

foram, cuidadosamente, desenhadas para tornar o 

atendimento mais ágil, além de  oferecer conforto 

aos pacientes de todas as idades.  

- Hidroterapia: com aproximadamente 200 m², a 

área é equipada com uma piscina de 80 m², 



 

 

totalmente acessível para atividade de 

hidroginástica e hidroterapia; 

- PRO Ativa Kids: espaço criado para 

atendimento fisioterapêutico cardiopulmonar, 

ortopédico e neurológico, tudo em uma área 

ambientada, exclusivamente, para o público 

infantil, incluindo uma brinquedoteca; 

 

- Auditório: com capacidade para 50 pessoas, o 

espaço é destinado a apresentações e 

palestras sobre assuntos relacionados à 

prevenção e aos cuidados com a saúde. 

O local, que poderá atender até 700 pessoas 

por dia, conta, ainda, com lanchonete, loja 

com artigos de ginástica e natação, sala 

multiuso, área Comercial para Plano de Saúde, 

entre outros serviços. 

 

Serviços: 

Para agendamento de consultas ou outras informações:  

(11) 2029-7718  

Endereço: Avenida Paes de Barros, 1815, Mooca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVENTOS  
 

PRÊMIO AMÉRICO VENTURA 2018  

Em dezembro, nosso Instituto de Ensino e 

Pesquisa “Maria Patrocínia Pereira 

Ventura” – Dona Cica promoveu a 16ª 

edição do Prêmio Anual Administrador 

Hospitalar “Américo Ventura”. O trabalho 

tem o intuito de fomentar a pesquisa 

científica em busca da excelência da 

qualidade e do aprimoramento técnico. Em 

2018, 15 trabalhos foram entregues e os 

cinco primeiros colocados foram: 1º lugar 

“Prevalência da Incontinência Urinária em 

Profissionais da Enfermagem do Hospital e Maternidade São Cristóvão” (Autora: Lisa Cunha. 

Coautores: Simone Silveira; Aline Muniz; Gisleine Cortivo e Thais Lourenço); 2º lugar “Estudo 

Crítico da Cirurgia Ortognática no Tratamento das Alterações Dentoesqueléticas: Experiência de 

10 Anos e Análise das Complicações” (Autor: Wilson Junior. Coautor: Eduardo Nishimura); 3º lugar 

“Gerenciamento da Dor Utilizando Protocolo na Triagem em Pronto Atendimento” (Autora: Marcia 

Santos. Coautora: Elena Bohomol); 4º lugar “Reconstrução Mamária com Retalho do Músculo 

Grande Dorsal Lipoenxertado (uma opçāo técnica inovadora)” (Autor: Prudencio R. Coautores: 

Soares R; Finta C; Villasboas L; Costa J; Prudencio T.); 5º lugar “Avaliação do Diagnóstico Cinético-

Funcional em Idosos Internados no Hospital e Maternidade São Cristóvão” (Autora: Thaís Silva. 

Coautores: Gabriel Souza; Lays Moreira; Letícia Volpato; Valéria Silva; Laís Fonseca e Giulliano 

Gardenghi). 

Os demais trabalhos permaneceram em exposição no Centro Ambulatorial – Unidade I, tendo 

como vencedor do “Voto Popular” o trabalho “Assistência a Idosos com Diferentes Diagnósticos de 

Estado Nutricional em Hospital Particular na Cidade de São Paulo” (Autora: Sylvia Pereira. 

Coautoras: Ana Paula Gonçalves, Carolina Marques, Cintya Bassi e Marly Fukunari), recebendo o 

certificado de menção honrosa da Instituição e brinde personalizado São Cristóvão. 

Durante o evento, Dra. Juliana Vicari recebeu o prêmio de participação e brinde especial, 

referente ao treinamento “Anotação de Enfermagem e Redução de Custos”, pela equipe de 

Pediatria ter maior índice de comparecimento, com 96% de adesão. 

Agradecemos a participação e empenho de todas as equipes que concorreram a 16ª edição do 

Prêmio Anual Administrador Hospitalar “Américo Ventura”.  

 

 

 



 

 

OBRAS SOCIAIS 

No dia 15 de dezembro, colaboradores, 

familiares, prestadores de serviço e amigos 

do Grupo São Cristóvão Saúde 

participaram de mais uma edição das 

Obras Sociais.   

Em 2018, o projeto arrecadou mais de 23 toneladas de alimentos, 

produtos de higiene e limpeza, sendo distribuídos entre as 15 

entidades assistidas, que abrigam crianças, idosos, moradores de 

rua e portadores de necessidades especiais. 

Além das doações recebidas, também proporcionamos a essas 

entidades atendimento médico-hospitalar, incluindo consultas, 

exames e procedimentos cirúrgicos. 

 

INAUGURAÇÃO DO CAIS AOS COLABORADORES  

No dia 14 de dezembro, inauguramos o Centro de 

Atenção Integral à Saúde (CAIS), um novo ambiente 

construído com o intuito de ampliar a área destinada à 

prevenção e reabilitação, além de qualificar o 

atendimento multidisciplinar especializado para 

diferentes públicos. 

O projeto vem de encontro ao objetivo da Instituição, 

em oferecer espaços mais humanizados que 

contribuam, significativamente, para a melhoria do bem-estar dos pacientes. 

Considerando agregar tecnologia, equipamentos de ponta e profissionais engajados com o 

sentimento de equipe, no dia 18 de dezembro, realizamos um evento de inauguração exclusivo e 

dedicado aos 120 colaboradores, que demonstraram sua satisfação e encantamento no decorrer 

da inauguração. 

 

CONFRATERNIZAÇÃO 2018 

No dia 16 dezembro, realizamos o evento de confraternização destinado aos colaboradores e 

prestadores de serviços do Grupo São Cristóvão Saúde.  

Mais de duas mil pessoas participaram da festa, que 

contou com a apresentação da Banda Clip, animando os 

convidados com ritmos musicais variados, além de 

brinquedos disponíveis para crianças e monitores 

contratados. 

Para completar a alegria dos participantes, promovemos 



 

 

diversos sorteios com prêmios personalizados.  

Agradecemos a todos os nossos colaboradores e prestadores de serviços por mais um ano de 

muito trabalho e conquistas! 

 

ASSISTENCIAL  
 

CAMPANHA DE LUTA CONTRA A AIDS 

O último mês do ano também é conhecido como Dezembro Vermelho, em virtude do Dia Mundial 

de Luta Contra a AIDS, celebrado internacionalmente no dia 01, desde 1988. 

Por isso, o Hospital e Maternidade São 

Cristóvão, através dos membros da CIPA 

gestão 2018/2019, realizou a Campanha de 

Luta contra a AIDS. O evento foi destinado 

aos colaboradores da Instituição, tendo 

como foco o sexo seguro. Na ocasião, os participantes foram orientados sobre a importância da 

prevenção e realização do teste de HIV, além de receberem um método contraceptivo e material 

da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, contendo dicas de prevenção e tratamento, bem 

como os locais de atendimento para esses serviços.  

 

PROJETO TRAINEE: FORMATURA DA TERCEIRA TURMA 

No fim de 2018, realizamos a formatura da 

terceira turma dos enfermeiros trainees. Na 

ocasião, foram contemplados oito 

profissionais que apresentaram diversos 

projetos de melhorias, visando múltiplas 

áreas assistenciais.  

Além disso, o Grupo São Cristóvão Saúde 

promoveu 100% dos enfermeiros trainees para o cargo de enfermeiros assistenciais plenos. 

Parabéns aos formandos, bem como aos profissionais responsáveis pelo desenvolvimento desse 

projeto.  

   

FORMATURA: PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA HOSPITALAR  

No dia 10 de dezembro, a Instituição promoveu a formatura da XII turma do curso de Pós-

Graduação em Fisioterapia Hospitalar do HMSC, dirigido pelo Prof. Dr. Giulliano Gardenghi.   

Com carga horária de 1.260 horas (aulas teóricas e atuação prática), o curso contou com as 

seguintes áreas de atuação: Unidades Críticas, Unidades Semi Críticas (UAR), Fisioterapia em 

Clínicas Médica e Cirúrgica, Fisioterapia em Neonatologia/ Pediatria e Desenvolvimento de 

Projetos de Pesquisa Científica.   



 

 

Parabéns a todos os formandos. 

 

ENTREVISTA COM OS MÉDICOS: AMBULATÓRIO  

Realizamos diversas entrevistas, a fim de contratar novos profissionais para os nossos 

ambulatórios. Na oportunidade, foram admitidos três Pneumologistas, dois Pediatras e dois 

Alergologistas.  

 

ENTREVISTA COM OS MÉDICOS: HOSPITAL E MATERNIDADE 

Realizamos mais de 70 entrevistas com médicos candidatos a serem plantonistas dos serviços de 

urgência e emergência do Hospital e Maternidade São Cristóvão nos seguintes setores: Pronto-

Socorro Adulto, Pronto-Socorro Infantil, Pronto-Socorro Cirúrgico, Pronto-Socorro Ortopédico, 

Pronto Atendimento Obstétrico, Maternidade, Berçário, UTI Neonatal, UTI Pediátrica, UTI Adulto e 

médicos Radiologistas. As entrevistas e contratações seguem de maneira contínua, com o intuito 

de ampliar o corpo clínico da Instituição.  

 

PROFISSIONAIS DO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE RECEBEM CERTIFICADO INTERNACIONAL DO IHI  

O IHI - Institute for Healthcare 

Improvement é uma instituição 

internacional e renomada, que tem 

como objetivo contribuir para a 

formação e aquisição de 

competências dos profissionais da 

saúde, criando práticas que melhoram a segurança do paciente. 

Em 2018, o Grupo São Cristóvão Saúde, através do setor de Qualidade e Processos Institucional e 

em parceria com o IEP, trouxe o projeto para a Instituição, com o objetivo de conceituar os 

profissionais graduados do Hospital e Maternidade, por meio da certificação internacional em 

qualidade e segurança do paciente.   

Simbolicamente, no dia 22 de janeiro, promovemos uma formatura para reconhecer e 

homenagear os 105 profissionais que dedicaram seu tempo para o próprio desenvolvimento, 

alcançando a renomada certificação do Institute for Healthcare Improvement.  

Além dos colaboradores formados, outros profissionais estão com o processo de certificação em 

andamento, executando o último módulo do curso.  

 

AÇÕES REALIZADAS/ EM ANDAMENTO 
 

INTEGRAÇÃO DOS NOVOS COLABORADORES 

Realizamos, em dezembro, importantes treinamentos voltados para a área assistencial, incluindo 

capacitação de profissionais e atualização de instruções de trabalho e fluxos da mesma área. Já no 

https://www.google.com/search?q=Institute+for+Healthcare+Improvement&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjStcfg3prgAhV1EbkGHT-iAywQkeECCCkoAA
https://www.google.com/search?q=Institute+for+Healthcare+Improvement&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjStcfg3prgAhV1EbkGHT-iAywQkeECCCkoAA


 

 

mês seguinte, destacamos a apresentação do vídeo “Simulado de Desastre e Emergência” a todos 

os colaboradores da Instituição. O vídeo foi realizado com a participação de colaboradores, no  

intuito de treinar a equipe assistencial do Pronto-Socorro para um possível evento de desastre e 

emergência. 

Além dessas ações, mantemos a integração de novos colaboradores, sendo realizada com a 

participação de palestrantes de diversas áreas da Instituição.  

 

APLICATIVO SÃO CRISTÓVÃO 

O Grupo São Cristovão Saúde, aliando tecnologia e atenção aos seus beneficiários, está lançando o 

“Aplicativo São Cristóvão”,  voltado aos cuidados, orientações e monitoramento de pacientes 

hipertensos, diabéticos e gestantes. 

Através do aplicativo, o paciente terá à sua disposição uma ferramenta contendo: cronograma de 

consultas  médicas e exames; dicas de saúde específicas para sua patologia ou estado gestacional; 

equipe para esclarecimentos de dúvidas clínicas; gráfico com dados de medições clínicas;  

acompanhamento dos medicamentos; entre outras facilidades. 

Assim, convidamos todos os beneficiários que se encontram nestas condições, a participarem 

conosco. 

Os interessados deverão entrar em contato, através do e-mail: mope@saocristovao.com.br  ou 

pelo telefone  2029-7388.  

 

PRODUTO SAÚDE + ODONTO 

Estamos desenvolvendo uma nova linha de produtos alinhados ao Planejamento Estratégico: o São 

Cristóvão Combo. Nele, o cliente contará com a mais completa assistência do mercado de saúde 

suplementar nas versões Individual/Familiar e Empresarial. Aguardem! 

 

SÃO CRISTÓVÃO COMO REFERÊNCIA DE SAÚDE NA MOOCA 

Durante a inauguração do Centro de Atenção Integral à Saúde, em dezembro de 2018, contamos 

com a presença do Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que entendeu a importância da nova 

Unidade e recomendou que um dos primeiros atos do novo Subprefeito da Mooca, Guilherme 

Brito, fosse conhecer o local. Antes mesmo de tomar posse, o Subprefeito marcou uma visita junto 

com o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Edson Aparecido. Ambos ficaram impressionados com a 

proposta de trabalho do CAIS, gerando, inclusive, uma pauta de reunião com a Secretaria de 

Saúde, a fim de trocar novas informações entre as equipes, de forma a contribuir para a saúde de 

São Paulo. 

 

PLANO DE TRABALHO: MANUTENÇÃO, ENGENHARIA CLÍNICA E PROJETOS/ OBRAS 

- PROJETO E OBRAS 

Após a entrega de algumas obras em dezembro, como Centro de Atenção Integral à Saúde, Centro 

de Transplante de Medula Óssea, ampliação do Pronto-Socorro Infantil, reforma de apartamentos 

mailto:mope@saocristovao.com.br


 

 

e Centro de Imagem Digital, algumas finalizações estão sendo feitas na parte de infraestrutura, 

hidráulica, elétrica, pintura, mobiliário e manutenção, frisando ainda mais qualidade nos serviços 

prestados aos nossos pacientes.  

- ENGENHARIA 

No que tange a engenharia clínica, temos como objetivo os seguintes projetos para 2019: 

implementação do RFID para monitoramento e rastreabilidade; complemento de Tablets para 

100% da equipe de Engenharia Clínica, saindo do serviço programado e implementando os 

serviços corretivos; implementação de processo de Fatores Humanos na capacitação dos 

colaboradores da Instituição; atualização dos Monitores Multiparamétricos das UTI´s Adulto; 

implementação de novos analisadores e simuladores para englobar 100% dos equipamentos 

passíveis de calibração e implementação do BI dentro da engenharia clínica para tomada de ação. 

 

BONIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS 

O nosso Programa de Redução de Desperdícios incentiva a implantação de novas ideias, a fim de 

diminuir possíveis gastos e desperdícios, sem perder a qualidade do serviço prestado. No último 

fechamento, apuramos que o resultado do programa atingiu e superou a meta estabelecida. Como 

forma de reconhecer o esforço dos setores que contribuíram para esse resultado, bonificaremos 

106 colaboradores responsáveis por colocar em prática as ações do programa. 

 

FORECAST 

No início do ano, realizamos a reunião de Acompanhamento Orçamentário de 2018, apresentando 

o resultado Institucional do período de janeiro a novembro ao grupo gestor. Conforme política 

Institucional, trabalhamos fortemente com o Monitoramento do Orçamento, executando análise 

mensal dos resultados e solicitando plano de ação para as gerências que apresentaram gastos 

superiores a 5% e/ou maior que R$ 40.000,00/mês, a fim de garantir e melhorar o resultado 

econômico do Grupo São Cristóvão Saúde.  

 

RESULTADOS DAS COMISSÕES  

Acreditamos que o trabalho com transparência é fundamental para o sucesso do Grupo São 

Cristóvão Saúde. Desta forma, contratamos uma empresa especializada em auditoria de 

pagamentos, com o intuito de realizarmos a análise dos processos internos de pagamento de 

comissionamento e também sobre as cobranças de boletos aos nossos beneficiários.  

 

COMITÊ EXECUTIVO: DELOITTE 

Durante os meses de dezembro e janeiro, foram realizadas reuniões de status com a Consultoria 

Deloitte, sendo apresentadas as ações, painel de bordo, visão geral e os indicadores do projeto. 

A Deloitte tem apoiado o Grupo São Cristóvão Saúde com novos projetos, na intenção de 

alavancar os resultados estabelecidos. 

  



 

 

PROJETO REGULAÇÃO 

Em dezembro, promovemos uma reunião junto aos diversos líderes do Grupo São Cristóvão e 

Consultoria Deloitte, na qual foram apresentados: monitoramento de pacientes internados; 

melhorias nos processos internos de enfermagem; diminuição do índice de desperdícios de 

materiais e medicamentos; melhoria no registro em prontuário; avaliação da performance dos 

prestadores; apontamento para melhoria na prestação de serviços; desospitalização de pacientes 

e adequação do processo de OPME em conta. 

 

PARCERIAS 

 
CORINTHIANS  

Fomos os patrocinadores da Equipe Master do Clube 

durante o II Torneio Internacional de Futebol Master, 

que aconteceu entre os dias 09 e 13 de janeiro, em Sete 

Lagoas, Minas Gerais.  

 A logomarca do Grupo São Cristóvão Saúde ficou 

estampada na frente das camisas do uniforme do time 

de veteranos durante os jogos do campeonato. O 

evento, que foi transmitido na íntegra pela SporTV, 

contou com a participação de craques do Clube, como Vladimir e Vampeta. 

Ao todo, oito equipes de clubes brasileiros e argentinos competiram durante cinco dias. 

  

NACIONAL ATLÉTICO CLUBE 

Firmamos mais uma parceria em janeiro, com o 

Nacional Atlético Clube (NAC). O time é um dos 

mais tradicionais do Estado de São Paulo e, 

atualmente, está 

disputando a série A2 

do Campeonato 

Paulista de 2019, organizado pela Federação Paulista de Futebol. 

Como apoio esportivo, divulgamos nossa marca nos uniformes 

oficiais do NAC, além de quatro placas dentro do estádio e duas 

placas no painel do estádio (fora do campo), tendo a marca 

difundida em todos os meios de comunicação do clube. 

 

 

 

 



 

 

PORTUGUESA 

Selamos uma parceria com 

o time da Portuguesa, na 

qual somos o principal 

patrocinador do Clube 

durante a disputa da Copa 

São Paulo de Futebol 

Júnior e Campeonato 

Paulista da Série A2 2019. 

Nossa logomarca está estampada na região do peito e costas da camisa oficial da rubro-verde e 

também na equipe Sub-20, durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Jr. 2019. Além de 

exposição no uniforme, a marca também está presente em publicidade estática no Estádio do 

Canindé. 

 

JUVENTUS 

Em 2019, damos continuidade 

na parceria com o Clube Atlético 

Juventus, através do patrocínio 

que se estende desde 2017.  

Na ocasião, aumentamos a 

abrangência da parceria e 

mantemos com o futebol 

profissional, além de 

patrocinarmos as categorias de base do futebol de campo e futsal das categorias menores.  

Também colaboramos com o envio de ambulâncias UTI em todos os jogos de mando do Juventus, 

além de permitir a inserção da logomarca São Cristóvão nas placas de campo da Javari.  

 

SÃO JUDAS VOLEIBOL MASCULINO 

Realizamos mais uma parceria no esporte, 

agora com a equipe masculina do São Judas 

Voleibol, que manda seus jogos em São 

Bernardo do Campo. Nossa Instituição é 

patrocinadora do time durante a Superliga 

de Vôlei Masculina 2018/2019.  

A logomarca aparece estampada na frente e 

atrás das camisas do uniforme dos 

jogadores e comissão técnica, além de ser 

exibida em placas de quadra durante os 

jogos e do backdrop para entrevistas dos membros da equipe. O São Cristóvão Saúde pode, ainda, 



 

 

utilizar a imagem do time e dos atletas em materiais 

promocionais e institucionais, além do espaço em 

todos os jogos oficiais ou amistosos para ativações da 

marca, bem como divulgar e realizar atividades 

promocionais junto ao público da Universidade São 

Judas, através de ações associadas ao time.  

 

 

 

Valdir Pereira Ventura 

Presidente/ CEO Grupo São Cristóvão Saúde  

 


