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Live para colaboradores tem a
participação exclusiva de Michel Teló
O evento, que representou a festa de fim de ano do time São Cristóvão Saúde,
foi virtual devido o momento de pandemia

Michel Teló foi a grande atração da Live

Usando a hashtag #Gratidão2020, a Live - promovida em 20 de dezembro pelo Grupo São
Cristóvão Saúde – foi apresentada por Michelle Giannella (que comanda o programa Gazeta
Esportiva e beneficiária do Plano de Saúde São Cristóvão) e Gui Ippolito, tendo a
exclusividade do cantor Michel Teló, que tocou seus maiores sucessos, além da interação
muito gratificante com os colaboradores da Instituição.

O Presidente/ CEO do Grupo, Engº Valdir Pereira Ventura, também participou do evento,
agradecendo a dedicação, força e o apoio desse grande time em um ano tão difícil como o
de 2020. “Preparamos essa festa com muito carinho para pessoas especiais que fazem parte
da família São Cristóvão Saúde. Neste ano tão desafiador, nossos colaboradores ainda

enfrentam o momento com muita coragem, determinação e superação, cuidando da saúde
e salvando vidas. Por isso, sou muito grato por tudo o que são e representam, fazendo a
diferença na vida de tanta gente”.

No decorrer da programação, uma linda e merecida homenagem póstuma foi prestada aos
excelentes profissionais que, com muita tristeza, partiram este ano: Luiz Antonio Pereira
Martinho (Diretor Comercial), Fernanda Pirani (Gerente Jurídico), Dr. Rubens Prudencio
(Mastologista e responsável pela residência médica) e Marilda Batistuti (Analista de Contas

Os apresentadores da Live: Michelle Giannella e Gui Ippolito com o público virtual, composto por
colaboradores da Instituição

Médicas).
Apesar do cenário vivido mundialmente, 2020 também foi um ano de muitas conquistas e
gratidão para o Grupo São Cristóvão Saúde. A Instituição inaugurou novos leitos e
apartamentos, expandiu e remodelou as Unidades II e IV do Centro Ambulatorial Américo
Ventura (CAAV), criou o Centro Endogástrico Américo Ventura (CEGAV), adquiriu dois novos
imóveis, inaugurou o Teatro São Cristóvão Saúde no Mooca Plaza Shopping, inaugurou em
Santana a Unidade VIII do CAAV, adquiriu diversos equipamentos de última geração e,
atualmente, está ampliando o Pronto-Socorro Adulto, remodelando a Farmácia, criando um
novo espaço para a implantação da Ressonância Magnética, revitalizando o setor de
Mastologia, além de projetos futuros que serão inaugurados em 2021.

A Live especial de fim de ano também trouxe um vídeo que fez uma retrospectiva deste ano
destinado aos colaboradores e a divulgação de alguns depoimentos deixados pelos
profissionais no painel da gratidão, disponibilizado nas dependências do complexo
hospitalar.

Durante o evento houve sorteio de diversos brindes e a interação de Michel Teló junto aos
colaboradores da Instituição. “Galera do São Cristóvão Saúde, muito obrigado pelo carinho,
pela alegria de estarmos juntos. Gratidão 2020, que 2021 seja abençoado. Um Natal de
muito amor pra vocês, será um Natal diferente, mas é importante a gente se cuidar. E, se
Deus quiser, ano que vem faremos uma festa todos juntos, podendo nos abraçar, e eu
quero estar cantando pra vocês”, finalizou Teló.

O Grupo São Cristóvão Saúde agradece a imensa dedicação de seus
colaboradores em 2020 e deseja um Natal Iluminado, cheio de paz e um 2021
repleto de esperança e conquistas!

