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Prêmio Destaque do Ano para o São Cristóvão Saúde

No dia 04 de dezembro, o Grupo São Cristóvão Saúde e o Presidente/CEO, Engº Valdir
Pereira Ventura, receberam o Prêmio Destaque do Ano 2019.

Promovido

pelo

Grupo

Jornal

da

Mooca

de

Comunicação e, tendo como patrocinador principal o
São Cristóvão Saúde, o evento contou com a
participação de diversas organizações e associações
comunitárias da região. O jantar de premiação
homenageou empresas e executivos de múltiplos

segmentos da Mooca e adjacência pelos relevantes serviços oferecidos à comunidade.

Há 12 anos atrás, o primeiro
Prêmio

Destaque

do

ano

homenageou o então Governador
de São Paulo, Geraldo Alckimin; o
prefeito de São Paulo, Gilberto
Kassab; a Associação Amo a
Mooca; o Conseg Mooca;

o

Conseg Brás-Mooca-Belenzinho; o
Rotary Club São Paulo Mooca e
Alto da Mooca); entre outros.

Este ano, o Jornal da Mooca,
representado

pelos

Diretores

Marcelle Costa e Nelson Costa Jr.,
também
Ventura

homenageou

Valdir

reconhecendo

as

contribuições realizadas ao longo
do

ano

para

o

crescimento

socioeconômico da região, além
de

valorizar

a

qualidade

na

prestação de serviços na área da saúde, incluindo diversas expansões na estrutura e
capacidade de atendimento, como a construção do CAIS – Centro de Atenção Integral à
Saúde, reforma do posto de enfermagem da Maternidade, ampliação e reestruturação do
CLAV – Centro Laboratorial Américo Ventura e o Centro Cardiológico de Excelência, abertura
de novos Centros Ambulatoriais na Mooca, Anália Franco e Itaquera, atendendo as

especialidades de Oftalmologia, Ortopedia, Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e
Obstetrícia, além de investimentos em inovação tecnológica. “Fico muito lisonjeado pelo
reconhecimento que o São Cristóvão Saúde tem perante à comunidade e a referência em
saúde que se tornou. Nosso objetivo é crescer de forma constante, oferecendo cada vez
mais conforto e qualidade nos serviços oferecidos aos nossos beneficiários e público em
geral. E não para por aí, em 2020 teremos mais novidades no setor health”, declara Ventura.

Além do São Cristóvão Saúde, outras empresas da região também receberam o prêmio,
entre elas: Sacada Pizzaria, Rvs Bike Shop, Mulek de Rua, Acqua Academia, Rotary Club São
Paulo Mooca, Rotary Club São Paulo Alto
da Mooca, Rotary Club São Paulo Água
Rasa, Moocanda, Amo a Mooca, Portal da
Mooca, Vigia Mooca, Viva a Mooca, Escola
Vereda, Coral Rafaelis, Conseg Brás-MoocaBelenzinho, Conseg Mooca, coordenadora
de

eventos

da

Subprefeitura

Mooca

(Marilza Monção), moradora Yara Falcone
dos Santos, Papai Noel da Mooca Toninho
Gusmão e escola de samba Mocidade
Unida da Mooca.

Após a premiação, foi dada a abertura do Jantar de confraternização de Natal com a
apresentação do Coral Rafaelis e, alegrando ainda mais o evento, a presença do Mickey
Mouse de Natal.

