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CEO do Grupo São Cristóvão fala sobre Impacto Financeiro na área da Saúde
no 1º Encontro Virtual CMB

A Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas realizou,
entre os dias 05 e 08 de outubro, o primeiro encontro virtual da CMB, reunindo especialistas do
setor da saúde para discutir, no cenário atual, os principais desafios do mercado, os novos
caminhos do SUS e o futuro das operadoras.

Com o tema Central “2020 – QUE ANO FOI ESTE?”, o evento on-line e gratuito teve a
participação do Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº Valdir Pereira Ventura,
além de outros nomes de destaque no setor como Rogério Scarabel (Presidente Interino da
ANS), Reinaldo Scheibe (Presidente da Abramge) e João Alceu (Vera Valente) (Presidente da
FENASAUDE), tendo como Moderador - Wilson Ascencio (Diretor Institucional de Saúde
Suplementar da CMB).

Valdir Ventura foi um dos speakers que representou esse encontro de personalidades,
abordando o tema "Impacto Econômico-financeiro nas Operadoras e Prestadores". O CEO do
Grupo São Cristóvão compartilhou a experiência adquirida no mercado da saúde durante todos
esses anos, a mudança no cenário cotidiano e os investimentos em tecnologias médicas
avançadas, mesmo no momento atípico da Pandemia. E segundo Ventura “Estarmos entre os
principais líderes da saúde para discutir assuntos da atualidade e o futuro do segmento póspandemia é muito gratificante, pois isso mostra que nossa Instituição caminha rumo ao sucesso
assistencial, priorizando sempre a saúde e bem-estar dos nossos pacientes”.

O encontro que contou, ao todo, com a presença de mais de 1.400 participantes, e entre os
inúmeros debates promovidos sobre os desafios atuais do setor da saúde, revelou que, se
por um lado, há ainda muitos obstáculos a serem vencidos e um duro trabalho a ser
desenvolvido diante dos novos cenários, por outro lado, há uma grande comunidade social e
parlamentar envolvida e disposta a colaborar.

