
 

 

São Cristóvão Saúde participa da SAHE 
AT HOME 2021 e tem CEO como 

Embaixador do estado de São Paulo 
 

 

 

 

25 a 29 de janeiro. 

 

100% online 

 

70 horas de duração 

 

20 masterclasses 

 

150 professores  

 

Destaque no segmento da saúde por ser o maior evento de educação executiva da América 

Latina, a SAHE - South America Health Education 2021 foi realizada entre os dias 25 e 29 de 

janeiro, de forma  100% online, devido o momento de pandemia. 

 

O evento, que usou a hashtag #ATHOME, contou com mais de 150 professores, ultrapassou 

70 horas de duração e teve a participação de Masterclasses responsáveis por comitês como 

Inovação na Saúde, SAHE Clínicas, Medicina Diagnóstica, Ética e Compliance na Saúde, 
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Tecnologia, Hotelaria Hospitalar, Recursos Humanos, Gestão de Enfermagem, Farmácia 

Hospitalar, Saúde Suplementar, Engenharia Clínica, Suprimentos, entre outros. 

 

A edição deste ano foi especial e trouxe o Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, 

Engº Valdir Pereira Ventura - sendo destaque no setor empresarial brasileiro - como 

Embaixador da SAHE 2021, representando o estado de São Paulo. Na oportunidade, 

Ventura foi credenciado pelo Grupo Mídia recebendo o título por sua atuação de 

excelência no ramo da saúde. De acordo com a SAHE, o modelo de gestão, a dedicação e a 

competência de Valdir Ventura, não só à frente do Grupo São Cristóvão como ao longo de 

sua carreira profissional, torna-o mais do que apto a Embaixador da SAHE. “Sabemos do 

nosso papel na promoção do desenvolvimento e crescimento do setor saúde em São Paulo 

e é dessa forma que representamos o nosso estado. Nos comprometemos com a 

excelência na qualidade dos serviços prestados com o atendimento humanizado e com o 

uso inteligente da tecnologia a serviço deste complexo e multifatorial mercado”, destaca 

Ventura.  

 

Durante os cinco dias de evento, grandes 

players do setor e líderes de diversos segmentos 

da saúde se reuniram, com o compromisso de 

compartilhar e obter conhecimento, estreitar relacionamento, fomentar integração, 

networking e promover parcerias entre os setores envolvidos. Além disso, o encontro de 

executivos apresentou o “Palco da Transformação”, sendo realizadas palestras com 

pessoas renomadas nas áreas de economia, gestão, processos, tecnologia, entre outras. 

 

O Embaixador de São Paulo, Valdir Ventura, divulgou um vídeo de boas-vindas a centenas 

de profissionais que participaram do evento. A atuação do Grupo tem consenso com as 

normas da South America Health Education, que enfatiza educação e qualificação 

profissional no mercado, preocupações coevas no São Cristóvão Saúde. Segundo o 



 

executivo, valorizar e se relacionar com pessoas, promover a convivência harmoniosa no 

setor, trabalhar em equipe unindo seus esforços, conhecimentos e qualidades profissionais 

são preceitos dentro da Instituição. 

 

Na oportunidade, Ventura também participou de uma entrevista exclusiva, na qual 

explanou os ensinamentos deixados pelo seu pai, Américo Ventura, ex-Administrador e 

Diretor Geral do Hospital e Maternidade São Cristóvão, tendo-o como inspiração 

profissional e exemplo de líder. “Meu pai é e sempre será o meu grande exemplo de 

liderança. Além de homem visionário e grande empreendedor, com inigualável espírito 

humanitário. Motivava seus colaboradores principalmente pelo seu exemplo, criava todas 

as condições para o crescimento individual e coletivo, e era um entusiasta e encorajador do 

desenvolvimento de atividades acadêmicas e científicas. Além disso, era exemplo de 

retidão, transparência e na ajuda aos mais necessitados. Ele me deixou como norte a 

retidão, a solidariedade e outros tantos valores que pautam a minha administração”, 

destacou durante a entrevista. Outros assuntos abordados incluíram os atuais desafios da 

gestão, o cenário delicado que o país enfrenta com a pandemia, a importância do cuidado 

na assistência à saúde, além de informações pessoais, como infância, família, trajetória 

profissional e principais desafios. 

 

 

Clique aqui para ver a mensagem de boas-vindas do CEO do São Cristóvão Saúde 

e Embaixador de São Paulo na SAHE, Valdir Ventura. 

 

 

Confira a entrevista completa feita com Ventura.  

 

 

https://sahe.com.br/valdir-ventura-ceo-do-grupo-sao-cristovao-saude-fala-sobre-os-ensinamentos-deixados-pelo-seu-pai-americo-ventura/
https://www.saocristovao.com.br/sahe/

