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Valdir Ventura presta homenagem
especial ao Dia do Médico
Live também contou com a participação de Leandro Karnal

Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº Valdir Pereira Ventura

Em 18 de outubro comemora-se o dia do profissional extremamente eficaz na área da saúde: O
Dia do Médico. E, para celebrar esta data especial, o Grupo São Cristóvão Saúde programou um
evento destinado ao seu Corpo Clínico. Há mais de 40 anos, a Instituição realiza uma homenagem
aos seus médicos e, este ano, apesar do cenário vivido pela pandemia, não foi diferente.

A Live aconteceu no próprio dia 18, às 15h, voltada, exclusivamente, aos médicos do Grupo. Na
ocasião, o Presidente/ CEO, Engº Valdir Pereira Ventura, discursou em agradecimento a esses
profissionais que integram o Grupo São Cristóvão Saúde. Além das palavras do CEO, a Instituição
também promoveu um vídeo-homenagem dedicado a parte assistencial e um bate-papo com o
Professor e Historiador da Unicamp, Leandro Karnal, um dos maiores pensadores da atualidade,

que abordou questões como humanização, empatia, solidariedade, resiliência, motivação e
adaptabilidade às situações adversas dentro da dinâmica do ofício e da prática da medicina.

“Neste ano que enfrentamos tantos desafios
agradecemos, de maneira muito honrosa, a
cooperação do nosso Corpo Clínico. Nem todas as
palavras

conseguem

expressar

nossa

eterna

gratidão e afeto aos profissionais da medicina pelas
incansáveis horas de dedicação, atenção e respeito
com cada vida que acolhem. Neste momento em

Historiador Leandro Karnal, na Live do Grupo
São Cristóvão Saúde

que vivemos o período mais desafiador de nossas vidas, não só pelo combate ao inimigo invisível
que assolou o mundo, mas pelo isolamento que a pandemia nos impõe, agradecemos por essa
incansável missão que é cuidar do próximo, pois sem o profissionalismo e o envolvimento da
parte assistencial, o progresso contínuo do São Cristóvão Saúde não seria possível. A esses
profissionais o nosso muito obrigado”, declara o Presidente/ CEO do Grupo,

Para encerrar a data especial, os médicos foram contemplados com um brinde personalizado,
como forma de expressar a gratidão pelo cuidado e carinho que possuem com os mais de 150 mil
beneficiários do São Cristóvão Saúde.

Clique abaixo e veja os dizeres do Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº Valdir
Pereira Ventura, na live em homenagem ao Dia do Médico.

