
 

São Cristóvão Saúde apoia a CEBASP com reformas 

estruturais em sua sede e Ginásio Esportivo recebe o 

nome de Américo Ventura 

Homenagem foi feita pela entidade assistida pelo Grupo 

 

Um gesto de solidariedade e gratidão. Foi assim que a Comunidade Educacional de Base 

Sitio Pinheirinho, situada na Zona Leste de São Paulo, declarou sobre a parceria sólida 

com o Grupo São Cristóvão Saúde que, recentemente, reformou e contratou o artista 

gráfico, Anderson Souza de Oliveira, para personalizar o muro externo da entidade 

filantrópica.  

 

A CEBASP, através do seu corpo diretivo, 

ficou muito lisonjeada pelo apoio da 

Instituição e, em complemento, 

homenageou o ex-Diretor e ex-

Administrador Geral da Associação de 

Beneficência e Filantropia São Cristóvão, Sr. 
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Américo Ventura, e também pai do atual Presidente/CEO do Grupo, Engº Valdir Pereira 

Ventura, nomeando, assim, a quadra da comunidade de GINÁSIO DE ESPORTES AMÉRICO 

VENTURA. “Ter o nome do meu saudoso e respeitoso pai no ginásio da CEBASP foi, sem 

dúvida, um tributo muito nobre. Sou grato pelos ensinamentos do Sr. Américo Ventura, 

que deu início às Obras Sociais, há mais de 40 anos. A todos da CEBASP, o meu muito e 

sincero obrigado”, declarou Valdir Ventura.  

 

A CEBASP é uma comunidade beneficente, sem fins lucrativos, com mais de 25 anos de 

existência, sendo parte das instituições assistidas pelo Grupo São Cristóvão Saúde por 

meio das Obras Sociais que, anualmente, distribui dezenas de toneladas de alimentos, 

fraldas, produtos de higiene e limpeza aos mais carentes. Além da reforma e pintura do 

muro, o São Cristóvão Saúde também é o responsável pela confecção das redes de 

proteção (de cobertura e acortinada) da sede. Em contrapartida, considerando o Grupo 

São Cristóvão como empresa parceira, o Esporte Clube AJR Voleibol/CEBASP, equipe 

formada por jovens que disputam diversos campeonatos dentro desse segmento, 

receberá uniformes de jogo e de treino para o time feminino e masculino estampadas 

com a logomarca São Cristóvão Saúde, além da rede e postes para instalação na quadra. 

Outra ação feita pelo São Cristóvão Saúde inclui a confecção dos uniformes dos mais de 

100 colaboradores da comunidade.  

 

A diretoria da CEBASP agradece o Grupo São Cristóvão Saúde pela parceria, solidariedade 

e filantropia que, através de um planejamento de cooperação e ajuda à comunidade, 

promoveu várias benfeitorias nas unidades da Comunidade Educacional de Base Sítio 

Pinheirinho. 

 

 


