
 

Time profissional do Osasco São Cristóvão Saúde, temporada 2020/2021 

  

São Cristóvão Saúde renova patrocínio com Osasco Voleibol 

Time de Vôlei Feminino Osasco São Cristóvão Saúde mantém parceria até 2021   

  

Com foco contínuo no apoio e incentivo ao esporte, o Grupo São Cristóvão renova, no segundo 

semestre de 2020, seu patrocínio com o time de vôlei feminino do Osasco Voleibol. 

 

A parceria refere-se ao licenciamento da marca São 

Cristóvão Saúde e a visibilidade publicitária em 

propriedades de marketing do clube, incluindo: 

naming right da equipe; marca São Cristóvão Saúde 

estampada nos uniformes de jogo e treino 

(jogadoras e comissão técnica) e uniformes do staff 

operacional; placas e painéis estáticos com a 

logomarca Institucional no ginásio do clube; placa de 
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quadra durante os jogos liberada 

pela CBV e FPV; ativações comerciais 

do Plano de Saúde no ginásio de 

esportes; ativações junto à torcida 

durante os jogos do Osasco voleibol; 

divulgação da marca São Cristóvão 

Saúde e dos informativos 

Institucionais nas mídias sociais do 

clube; utilização do uso de imagem 

junto às atletas e comissão técnica 

para ações comerciais e publicitárias; 

marca São Cristóvão Saúde nas 

propriedades e utensílios do time.  

 

"Contar com o apoio de um 

grupo como São Cristóvão Saúde 

é motivo de muita honra para o 

Vôlei de Osasco. Nesses 

momentos difíceis de 

enfrentamento a uma pandemia, 

em uma situação inédita no 

nosso país e no mundo, 

acompanhar o trabalho e a 

atitude dos médicos e 

profissionais do Grupo São Cristóvão Saúde nos inspira ainda mais a dar o nosso melhor em 

quadra", declara o técnico do Osasco São Cristóvão Saúde, Luizomar. 

 

A equipe mantém renomadas atletas do ramo em nível seleção brasileira, que conquistaram 

diversas medalhas em campeonatos mundiais. Para a temporada 2020/ 2021, o elenco conta 
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com: Amanda,  Bia, Camila Brait,  

Camila Paracatu,  Gabi Cândido, 

Karyna Malachias,  kika,  Mayany, 

Naiane, Roberta, Sonaly, Tandara,  

Tai Santos e Jaqueline (Jaque) – 

atleta considerada uma das maiores 

jogadoras da história do vôlei 

mundial (ouro na Olimpíada de 

Pequim e nos Jogos de Londres) - que 

acaba de anunciar sua renovação 

com o Osasco voleibol. A equipe  

possui com 14 jogadoras,  visando o Campeonato Paulista, marcado para o final de setembro, 

além dos demais jogos, como Superliga, Supercopa, Copa Brasil e Sulamericano.     

  

Em agosto, as atletas estiveram pessoalmente nas dependências do São Cristóvão Saúde para 

realização do teste da COVID-19, como parte da retomada de suas atividades em quadra. 

“Tenho certeza que teremos uma grande temporada e que essa pandemia vai passar e todos 

poderemos nos encontrar no ginásio José Liberatti”, assegura Jaque.  

   

“Estamos muito felizes com a renovação dessa parceria. O Võlei Osasco São Cristóvão Saúde 

possui excelentes atletas e uma equipe técnica de primeira linha, que disputam grandes 

campeonatos e estão sempre lutando pela liderança. Além disso, apoiar a prática esportiva 

como forma de prevenção e qualidade de vida faz parte das premissas de nossa Instituição”, 

afirma o Presidente/CEO do Grupo, Engº Valdir Pereira Ventura. 

 

A parceria com o Osasco São Cristóvão Saúde é válida até agosto de 2021. 

Atleta Tandara nas dependências  
do Grupo São Cristóvão Saúde 


