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São Cristóvão Saúde inaugura Centro Ortopédico
no Anália Franco
O evento celebrou os 108 anos da Instituição e os 54 anos do Hospital e Maternidade, além de apresentar a última
unidade inaugurada no ano, completando a estratégia de expansão do Grupo para 2019

Fachada do CAAV VII – Centro de Ortopedia

Com foco em inovação e crescimento assistencial, o
Grupo São Cristóvão Saúde expandiu mais uma vez,
agora no bairro Anália Franco, e inaugurou, em 12 de
dezembro, o Centro Ambulatorial Américo Ventura Unidade VII, com cerca de 1.500m² focados em
Ortopedia. O evento aconteceu no dia em que a
Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão
Valdir Ventura recebe de Edir Sales
homenagem da Câmara Municipal de São
Paulo, pelos 108 anos da ABFSC

completou 108 anos de existência e o Hospital e

Maternidade, 54 anos. Em celebração a data, o Presidente/CEO do Grupo, Engº Valdir Pereira
Ventura, recebeu uma homenagem oficial da Câmara Municipal de São Paulo, entregue pela
Vereadora Edir Sales, em virtude dos 108 anos da Associação e dos serviços de excelência
prestados na área da saúde, evidenciando os valores de uma organização da mais alta
importância para a cidade de São Paulo.

“Em 2019 expandimos a nossa rede própria
inaugurando

avançados

centros

ambulatoriais e laboratorial, modernizando,
cada vez mais, o Grupo São Cristóvão
Saúde, por meio de ações de melhoria,
parcerias com startups junto ao Grupo
Healthers e aumento da capacidade de
CEO Valdir Ventura faz o corte simbólico no bolo de
108 anos da Instituição

leitos disponíveis para 255.

Também

investimos

fim

fortemente,

a

de

valorizarmos o nosso bem mais precioso: o beneficiário!”, declarou Valdir Ventura sobre os
108 anos do Grupo.

A sétima unidade ambulatorial própria
conta com 10 consultórios dedicados a
Ortopedia,
realizar,

com

capacidade

para

aproximadamente, 15 mil

consultas/mês, além de sala para gesso
e procedimentos de infiltrações, sala
para aplicação de medicações, Raio-X,
ultrassom,

análises

clínicas,

coleta

Diretoria e corpo clínico da Instituição descerram laço
inaugural do CAAV VII

ambulatorial e vacinas. “Ao construirmos uma unidade exclusiva para a Ortopedia, estamos
dando o merecido reconhecimento à enorme importância desta especialidade na

capacidade de alívio da dor, restauração da função e correção de deformidades dos
pacientes, através de diversos tratamentos ortopédicos existentes e manutenção da saúde
do sistema locomotor”, afirmou o Presidente/CEO do Grupo, Engº Valdir Pereira Ventura.

A Unidade VII possui 10 consultório, com capacidade para realizar 15 mil consultas/ mês

O evento, promovido no buffet East Side, contou com a presença de, aproximadamente, 500
pessoas. A fita inaugural foi descerrada pelo CEO Valdir Ventura; pelo Presidente da
Diretoria, Claudio Liberatori; pela Diretora do CAIS, Paulete Ventura; pelo 1º Vice-Presidente
do Conselho Deliberativo da ABFSC, Benjamin Barreira; pelos Ortopedistas, Marcelo e João
Bonadio; e pelo Diretor Tesoureiro, David Ferreira. “A história da equipe de ortopedia no
Grupo é longa e feliz. Com o novo centro, vamos ampliar e melhorar ainda mais o
atendimento aos beneficiários”, completou o Ortopedista do Grupo São Cristóvão Saúde,
Marcelo Bonadio.

O evento aconteceu dias após a inauguração
do Centro Ambulatorial Américo Ventura –
Unidade Oftalmológica (CAAV VI), que conta
com equipamentos de última geração, sala
de exames e aplicações intravítreas e nove

Ventura apresenta um dos equipamentos de ponta,
adquirido para o Centro Ortopédico

consultórios

que

atendimento

de

possibilitarão
mais

de

19

consultas/mês e mais de três mil exames.

o
mil

O CAAV VII, com foco em Ortopedia, passará a funcionar na Unidade Anália Franco, a partir
de 20 de janeiro de 2020.

Centro Ambulatorial Américo Ventura- Unidade VII (Ortopedia)
Endereço: Av. Dr. Eduardo Cotching, 804 - Anália Franco
Telefone: 2029-7200.

Confira mais fotos da inauguração do CAAV VII (Ortopedia)

