
 

  

VÔLEI SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE/ OSASCO 
É O GRANDE VENCEDOR DO 

CAMPEONATO PAULISTA 2020  
Com essa vitória, time conquista seu 15º estadual 

 

Na noite de 20 de outubro,  o vôlei feminino do São Cristóvão Saúde/ Osasco venceu o Sesi 

Bauru no Golden Set por 25/22, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru. A equipe do 

técnico Luizomar conquistou seu 15º título do Campeonato Paulista, em sua décima final 

consecutiva. O título de 2020 entra para a sua ampla galeria de conquistas, ao lado das 

outras 14 vitórias no Campeonato Paulista, nos anos de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.  

 

A série final foi acirrada. No primeiro jogo do playoff, no Ginásio José Liberatti, o São 

Cristóvão Saúde/ Osasco venceu por 3 sets a 2. Na segunda partida, que aconteceu no 

Nº 693   / OUTUBRO 2020 



 

Ginásio Panela de Pressão, em um jogo com 

quase três horas de duração, Bauru 

devolveu o resultado (3 sets a 2, com 

parciais de 20/25, 25/27, 25/22, 25/21 e 

15/10). Com o empate, a decisão foi para o 

Golden Set, com triunfo da equipe 

comandada pelo técnico Luizomar.  “Estar 

ao lado de pessoas e instituições que nos 

inspiram, nos fazem crescer. A parceria com 

o São Cristóvão Saúde para a temporada 

2020/21 do vôlei nacional é um desses 

casos. Além do importante apoio que nos ajuda a ter uma grande equipe, o exemplo de 

coragem e dedicação dos seus profissionais no enfrentamento à pandemia é algo muito 

significativo. Saber o quanto a Instituição e seus colaboradores lutam pela vida nos dá um 

enorme orgulho de estampar o nome do São Cristóvão Saúde na camisa do Osasco e 

honrar essa relação com garra e empenho dentro de quadra. Por tudo isso, gostaria de 

agradecer imensamente Valdir Pereira Ventura, CEO do Grupo São Cristóvão Saúde”, 

afirma o técnico.  

 

Durante o campeonato paulista, além do Sesi/ 

Bauru, nossas atletas enfrentaram grandes 

times, como  São Paulo/Barueri, São Caetano 

e Renata Country Club Valinhos. “Conquistar o 

Campeonato Paulista pela décima quinta vez é 

um momento histórico para o nosso time. 

Lutamos muito por esse título e seguiremos 

lutando por mais vitórias nessa temporada 

2020/21. E poder contar com o apoio do 

Técnico do time, Luizomar 

Atleta do Vôlei São Cristóvão Saúde/ Osasco, 
Tandara 



 

Grupo São Cristóvão Saúde nos dá a segurança para seguir trabalhando. Quero aproveitar 

para, além de agradecer pela parceria, parabenizar pela dedicação e competência com que 

vem enfrentando essa difícil situação provocada pela pandemia.”, afirmou a líbero Camila 

Brait. Já a maior pontuadora da partida neste Campeonato, Tandara, que realizou 37 

acertos, também comenta. "Foi sofrido, mas o título é nosso. Estamos no caminho certo e é 

seguir trabalhando, porque tem muita coisa pela frente ainda".   

 

Para a temporada 2020/ 2021, o elenco conta 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) 

 

O Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Valdir Pereira Ventura, parabeniza e 

agradece toda a equipe de profissionais do São Cristóvão Saúde/ Osasco por mais um 

título no Campeonato Paulista 2020. 

 

 

 

 


