Nº 698 / NOVEMBRO 2020

Teatro São Cristóvão Saúde é
inaugurado no Mooca Plaza Shopping

Teatro São Cristóvão Saúde possui 250 lugares e cumpre o Protocolo de Proteção e Saúde estabelecido pela
Portaria Prefeito N. 1.045/20

Com o propósito central de incentivar a cultura e oferecer um ambiente com infraestrutura de
ponta aos seus beneficiários e público em geral, o Grupo São Cristóvão Saúde, em parceria

Foto: Edson Lopes Jr.(Blog do @miguel.arcanjo)

consolidada com o Mooca Plaza Shopping, inaugurou o Teatro São Cristóvão Saúde.

O local, cuja gestão é da STR EVENTOS /
VINCI BR, é moderno, com instalações
confortáveis

e

oferecendo um

iluminação

hightec,

ambiente agradável e

acolhedor. Além disso, possui um novo
conceito: o Teatro 4D, um formato
Valdir Ventura com Sergio Tadeu e Ivan H (da STR
EVENTOS e VINCI BR). na inauguração do Teatro São
Cristóvão Saúde

híbrido que permite assistir às atrações

via streaming, acessando virtualmente de qualquer lugar do mundo.

O patrocínio do local
Foto: Edson Lopes Jr.(Blog do @miguel.arcanjo)

traz o naming right da
Instituição, oferecendo
um empreendimento de
cultura

e

lazer

frequentadores,

aos
além

da ampla visibilidade da
marca, tanto ao público
do teatro quanto aos
visitantes

do

Mooca

Plaza Shopping. Outros

Paulete Ventura, Valdir Ventura, Ivan H., Sérgio Tadeu e Paulo Torres na
inauguração do Teatro São Cristóvão Saúde

benefícios dessa parceria incluem a logomarca nas capas das poltronas e fachada do teatro,
inserção do nome do teatro em jornais, rádio, redes sociais/ site, mídia mall (espaços internos
e externos do Shopping- como totens, mega banners e slot), além dos ingressos, uniformes dos
funcionários, circuito interno de TV do teatro e telão antes dos eventos. Outro fator
importante é que colaboradores e beneficiários São Cristóvão Saúde terão 20% de desconto no
valor do ingresso.

A inauguração, que aconteceu no dia 26 de novembro, contou com a estreia da peça “Um
Casamento Feliz”, de Gérald Bitton e Michel Munz, produção de Marcos Pasquim e os atores:
Fábio Villa Verde, Renato Rabelo, Marcos Wainberg, Regiane Cesnique, Junno Andrade.

Atendendo as normas preventivas contra o novo coronavírus, o Teatro São Cristóvão Saúde,
que possui 250 lugares, manterá - por tempo indeterminado- sua capacidade de ocupação em
40%, respeitando o distanciamento social e tendo em vista que São Paulo voltou recentemente
a fase amarela. Outras ações tomadas para o momento incluem higienização do local com

água ozonizada e quaternário de amônio, medição de temperatura (por meio de câmeras com
sensor infravermelho), além do uso obrigatório de máscara e álcool em gel.

“Nossa Instituição preza pela saúde e
bem-estar de todas as pessoas e
Foto: Edson Lopes Jr.
(Blog do @miguel.arcanjo)

proporcionar cultura faz parte disso.
Estarmos

dentro

desse

âmbito,

oferecendo momentos de alegria e
entretenimento,

principalmente

diante do atual cenário vivido em
Elenco da peça “Um Casamento Feliz” na inauguração do
Teatro São Cristóvão Saúde

2020, é o que nos move. O Grupo São
Cristóvão

Saúde

agradece

essa

parceria, que traz modernidade e inovação, através de um teatro com tecnologia 4D e híbrido.
Além disso, nossos beneficiários e colaboradores também contarão com descontos especiais.
Muito nos orgulha ter a marca São Cristóvão Saúde neste importante empreendimento”,
afirma o Presidente/ CEO do Grupo, Engº Valdir Pereira Ventura.

Os ingressos para as peças no Teatro São Cristóvão Saúde podem ser adquiridos de forma online ou através dos totens eletrônicos disponíveis na frente do empreendimento.

O Teatro está localizado no Piso L2 do Mooca Plaza Shopping.

Informações Gerais:
Site: www.teatrosaocristovao.com.br
Instagram / Facebook: @teatrosaocristovao
Serviço ao Consumidor: sac@teatrosaocristovao.com.br

