
 

  

São Cristóvão Saúde/ Osasco visita Centro 

de Atenção Integral à Saúde 

 

No dia 12 de novembro, as atletas e a equipe técnica do São Cristóvão Saúde/ Osasco estiveram  

nas dependências do Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS), onde foram recepcionadas e 

presenteadas pelo Presidente/ CEO do Grupo, Engº Valdir Pereira Ventura. 

 

Nesse encontro de cuidado e esporte, o time 

acompanhou a apresentação Institucional feita pelo 

CEO, que explanou sobre as Unidades de Negócio, 

bem como as certificações e premiações 

conquistadas pela Instituição, além das ações 

executadas pelo comitê de crise durante esse 

período de pandemia, o planejamento day-after e o 
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CEO, Valdir Ventura, com as jogadoras Kika e 
Camila Brait 



 

acolhimento ao cliente.  

 

Após a apresentação,  o time participou do tour para conhecer um pouco mais sobre os serviços 

de excelência oferecidos no CAIS, bem como realizaram o teste da COVID-19 para 

acompanhamento. As atletas também aproveitaram a 

oportunidade e trouxeram, com muito orgulho, o troféu 

conquistado no Campeonato Paulista 2020, a décima quinta 

vitória no torneio, o que faz do São Cristóvão Saúde/ Osasco um 

time pentadecacampeão!  

 

"Foi uma honra sermos recebidos pelo Valdir Ventura, CEO do 

São Cristóvão Saúde, para uma homenagem pelo título do 

Campeonato Paulista 2020. Tivemos a oportunidade de levar o 

troféu de campeão estadual e foi muito bom compartilhar a 

alegria da conquista com um parceiro tão importante para o nosso projeto. Além da troca de 

experiências desse encontro, nosso time ainda foi acolhido uma vez mais pelo Grupo São 

Ventura com a equipe técnica do São Cristóvão Saúde/ Osasco e o troféu conquistado  
no Campeonato Paulista 2020 

Jaque realiza exame da COVID-19 



 

Cristóvão Saúde em mais uma bateria de testes para detecção da Covid-19. Essa testagem é 

essencial para o controle da saúde das atletas, que estão em busca de mais uma conquista. Agora 

queremos a Superliga 2020/21. E vamos juntos, Osasco e o São Cristóvão Saúde, lutar por mais 

essa taça”, declarou o técnico do São Cristóvão Saúde/ Osasco, Luizomar.  

 

Atualmente, a equipe disputa a Superliga de Vôlei 2020, enfrentando  times como: E.C. Pinheiros, 

Brasília Vôlei, São Caetano, Praia Clube, Minas Tênis Clube, Sesc/ Flamengo, Sesi/ Bauru, São José 

dos Pinhais, SPFC/ Barueri, Fluminense e Curitiba Vôlei. 

 

Acompanhe as datas dos jogos através de nossas redes sociais: 

         Facebook (https://www.facebook.com/gruposaocristovaosaude) 
 
         Instagram (https://www.instagram.com/saocristovaosaude/) 
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