
 

CEO do Grupo São Cristóvão Saúde  

recebe homenagens e premiações em  
diversos segmentos  

 

Em 2021, devido ao excelente serviço na área da saúde, de forma humanizada e acolhedora, 

aos beneficiários e comunidade em geral, o Engº Valdir Pereira Ventura, que está a frente do 

Grupo São Cristóvão Saúde com sua consolidada gestão como Presidente/ CEO, foi 

contemplado por organizações de amplos setores do mercado, por meio de premiações, 

certificações e homenagens, ampliando, ainda mais, seu acervo de conquistas realizadas ao 

longo de sua jornada na Instituição, recebendo destaque:  

 

- Embaixador (SAHE): No início do ano, Valdir Ventura foi eleito Embaixador do estado de 

São Paulo na SAHE - South America Health Education 2021. No maior evento de educação 
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executiva da América Latina, Ventura foi credenciado pelo Grupo Mídia recebendo o título 

por sua atuação de excelência no ramo da saúde e por todos os serviços prestados no 

âmbito health.  

 

- Homenagem do RCSP: O Rotary Club de São Paulo Vila Carrão prestou uma homenagem de 

gratidão ao CEO, que também é membro do Rotary Club de São Paulo Alto da Mooca, pela 

parceria no patrocínio dos 30 anos de história do distrito, através do seu presidente, Samuel 

Barbosa Paixão. 

 

- Homenagem na Stock Car: O piloto profissional da Stock Car, Guga Lima, cujo apoiador é o 

São Cristóvão Saúde, prestou uma homenagem ao Engº Valdir Ventura, por consolidar essa 

importante parceria na modalidade esportiva, colocando seu nome na parte frontal do 

carro, em forma de agradecimento durante a 2ª etapa da corrida de Stock Car, realizada no 

Autódromo de Interlagos.  

 

- Salva de Prata: Por meio do Grupo Jornal da Mooca, a Câmara Municipal de São Paulo 

realizará um evento no qual nomeia o Grupo São Cristóvão Saúde com a “Salva de Prata”, 

sendo a maior honraria dada a empresas, no caso, pelos mais de 100 anos de serviços 

relevantes da Instituição prestados à comunidade, além da “Medalha Anchieta” para o CEO, 

Valdir Ventura, considerada a maior outorga da Câmara Municipal para executivos e 

empresários. A congratulação será oferecida pela Vereadora Rute Costa, vice-presidente da 

Câmara.  

  

- 100 mais Influentes na Saúde: Através do Grupo Mídia e por meio de sua plataforma 

Healthcare Management, o CEO do São Cristóvão Saúde receberá o Prêmio de 100 mais 

influentes na saúde da década. Além disso, Ventura também passa a ser capa da Revista 

Healthcare Management dessa edição. 

 



- Comendador: O Presidente/ CEO, Valdir Pereira Ventura, também foi contemplado com o 

título de Comendador - Ordem da Estrela e Cruz de Honra ao Mérito Rural, pelo Grão-

Mestre, Antonio José Mendes Teixeira, e pelo Chanceler, Marcelo Antonio Teixeira, para que 

possa usufruir dos privilégios decorrentes da alta investidura deferida e pelo muito que 

merece em conceito público e na gratidão de todos os brasileiros.  

 

Ao todo, Ventura possui mais 

de 260 premiações, todas elas 

concentradas no Memorial São 

Cristóvão, que também conta 

com o acervo físico, digital e 

interativo da Instituição. O 

Memorial está situado na nova 

sede do Instituto de Ensino e 

Pesquisa – Maria Patrocínia 

Pereira Ventura - IEP Dona Cica, 

inaugurada em maio deste ano, na Rua Terenas, 182 - Mooca.   

  

 

Memorial São Cristóvão situado no IEP – Dona Cica  


