
 

Grupo São Cristóvão Saúde entrega 

toneladas de mantimentos nas Obras 

Sociais 2020 
Este ano, mais de 28 mil quilos foram entregues para as entidades assistidas 

 

 
Há 46 anos, o Grupo São Cristóvão Saúde realiza a entrega de 

mantimentos para diversas instituições carentes. A ação deu início 

com o Administrador Geral na época, Sr. Américo Ventura, cujo 

principal objetivo sempre foi oferecer alimentos aos menos 

favorecidos. A continuidade deste gesto de carinho e cuidado foi 

dada pelo atual Presidente/ CEO e filho de Américo Ventura, Engº 

Valdir Pereira Ventura, que todo ano conta com a ajuda de 

colaboradores, familiares e amigos que tornam-se voluntários para 
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realizar a entrega das cestas. Porém, este ano, 

devido à pandemia da COVID-19 e visando 

garantir a proteção e segurança de todos, a  

distribuição dos mantimentos foi realizada pelos 

fornecedores parceiros do Grupo São Cristóvão 

Saúde. “É muito importante para nós saber que 

nossa ajuda proporciona um final de ano melhor a 

essas entidades. Infelizmente, dessa vez não 

conseguiremos participar das entregas e ver o 

sorriso de cada um que recebe as doações, mas 

só de poder continuar com essa iniciativa criada 

pelo meu pai e contribuir com tantas famílias já é muito gratificante”, declara Ventura.   

 

Entre os dias 14 e 18 de dezembro, a Instituição distribuiu mais de 28 toneladas de produtos 

de higiene e limpeza, fraldas,  alimentos, entre outros itens para as entidades carentes, que 

contemplam crianças, idosos e pessoas especiais. 

 

Este ano, as 17 instituições assistidas pelo Grupo São 

Cristóvão Saúde foram: Redenção, Ninho Paz, FIC 

Irmã Clara, Dom Bosco, Nova 4E, Nossa Escola, Creche 

Mororó, Lar Nice, Polo Cultural, Cristo Redentor, 

Creche São Pedro, Pinheirinho, Igreja São Pedro, Lua 

Nova, Caminho da Paz, Associação Social Casa de 

Transição e Vem Viver.   

 

“Diante desse tenebroso cenário vivido por todos em 

2020, no qual reaprendemos a lidar com diversas 

situações, tenho muito orgulho em frisar que o Grupo 

São Cristóvão Saúde manteve a tradição de cuidar do próximo, proporcionando atendimento, 



carinho, dedicação e zelo a todos os que necessitam desse cuidado e darmos continuidade às 

Obras Sociais é algo que muito nos orgulha. Nossa Instituição preza em ajudar o próximo e 

queremos oferecer um Natal abençoado a todas essas pessoas, na esperança de que, em 

breve, esse momento extremamente difícil e desafiador vai passar”, finaliza Valdir Ventura.  

 

O Grupo São Cristóvão Saúde deseja a todos um Natal 
Iluminado e um 2021 repleto de esperança, união, saúde e 

prosperidade! 

 

 


