
 

 Prêmio Destaque Empresarial é promovido pela Instituição  

 

 

Como parte das diversas ações realizadas no 463º aniversário da Mooca, no dia 28 de 

agosto, o Grupo São Cristóvão Saúde, em parceria com a Associação Comercial de São 

Paulo (ACSP) – Distrital Mooca, promoveu o Prêmio Destaque Empresarial para as 

principais instituições da região. 

 

A escolha das empresas para receberem o 

prêmio passou por uma banca de notáveis 

formada pela Diretoria Executiva da ACSP 

e do Grupo São Cristóvão Saúde. O 

objetivo foi reconhecer e destacar 

instituições vistas como referências em 

seus segmentos, através do empenho, 
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Valdir Ventura junto com os empresários da região 



dedicação, empreendedorismo e inovação. Na oportunidade, 12 empresas foram 

contempladas nas seguintes categorias: Empresarial (LAPEFER, Mooca Plaza Shopping, 

Panificadora Cepam, Pizzaria Sacada, X-CAR, Drogaria Sinete e Verzino Arquitetura); 

Empoderamento da Mulher 

(Prof. Alzira Altenfelder Mesquta 

- Colégio São Judas Tadeu); 

Responsabilidade Social (Newton 

Zadra - Círculo de Trabalhadores 

de Vila Prudente); Personalidade 

Destaque (Jaime Basso - Sicredi), 

e Empresas Parceiras (L+M Gets 

e MR Consultoria).  

 

Durante a cerimônia, dois executivos foram apreciados 

com exclusividade, através do “Prêmio Américo Ventura”. 

Assim como instituído no Grupo São Cristóvão Saúde em 

2003, o Prêmio Américo Ventura (PAV) tem como 

objetivo fomentar a pesquisa científica em busca da 

excelência da qualidade e do aprimoramento técnico, 

bem como homenagear o Administrador-Geral do 

Hospital e Maternidade São Cristóvão, profissional que se 

dedicou por inteiro em prol da Associação. Além disso, a 

premiação também contribui para o compartilhamento 

de trabalhos realizados e, por esse motivo, é que o Grupo 

São Cristóvão Saúde teve a honra de levar o Prêmio 

Américo Ventura ao Prêmio Destaque Empresarial.  Na 

ocasião, o PAV contemplou duas personalidades, através 

Cibeli Bagnato (proprietária da Verzinho Arquitetura), Valdir Ventura 
(Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde), Paulete Ventura 

(Diretora do Centro de Atenção Integral à Saúde), Rogério Medeiros 
(proprietário da MR Consultoria) e Claudio Liberatori (Presidente da 

Diretoria do Grupo São Cristóvão Saúde) 

Prêmio Américo Ventura, do Grupo 
São Cristóvão Saúde, contemplou 
duas personalidades no Prêmio 

Destaque Empresarial 



da categoria “Empresário do Ano”, concedido ao Sr. Jaime Basso, CEO da empresa 

Sicredi, cuja premiação foi recebida pelo seu representante legal, e o “Prêmio Especial 

Américo Ventura Hors Concours”, entregue ao Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão 

Saúde, Engº Valdir Pereira Ventura, conferido pela Diretoria da Associação Comercial.  “O 

Prêmio Américo Ventura representa a imagem de um empreendedor e uma pessoa 

muito importante na construção do Hospital e Maternidade São Cristóvão, cuja finalidade 

era atender a todos com qualidade e respeito. 

Através desse conceito tivemos a alegria de 

prestigiar o executivo homenageado.”, 

comenta Ventura. E completa “Já receber o 

Prêmio Especial Américo Ventura Hors 

Concours foi uma grande surpresa para mim, 

pois fiquei muito lisonjeado com a inesperada 

homenagem. Agradeço a todos os envolvidos e, 

em especial, a Associação Comercial de São 

Paulo que, assim como o Grupo São Cristóvão 

Valdir Ventura (ao centro) recebe o Prêmio Especial Américo Ventura Hors Concours, com a Diretoria da 

ACSP 

Representante do Sr. Jaime Basso, da empresa 
Sicredi, com o Prêmio Américo Ventura 

Empresário do Ano 



Saúde, é uma empresa centenária, e que nos levou a essa importante parceria”, finaliza.    

           

A Presidência deseja que esta matéria venha prestar esclarecimento aos seus 

beneficiários, colaboradores, corpo clínico e comunidade em geral. 

 

 Clique aqui e veja mais fotos do Prêmio Destaque Empresarial 2019 

https://www.saocristovao.com.br/premio-destaque-empresarial-e-promovido-pela-instituicao/

