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São Cristóvão Saúde renova
patrocínio com o Osasco Vôlei Clube

É com muito orgulho que o São Cristóvão Saúde anuncia a renovação do patrocínio
máster com o time feminino do Osasco Voleibol Clube. Em 2021, a equipe conquistou o
título do Campeonato Paulista e o troféu de terceiro lugar na Superliga 2020/21. O novo
time, que será anunciado pela Comissão
em breve, contará com renomadas atletas
em novo ciclo de competições. Os dois
nomes confirmados são: Tandara (eleita a
melhor oposta do último campeonato
nacional e que defenderá o Brasil na
Olimpíada de Tóquio) e Camila Brait (eleita
a melhor líbero da última Superliga e que
no decorrer dos seus 13 anos de Osasco,

Tandara é atleta confirmada para o time
São Cristóvão Saúde/ Osasco

levantou dois títulos da Superliga, nove dos 15 troféus de campeão paulista, quatro sulamericanos e o Mundial de Clubes).

A parceria traz a renovação da temporada, garantido o
patrocínio máster até 2022. O Grupo São Cristóvão
Saúde mantém as propriedades de marketing do
Osasco Voleibol Clube, incluindo direito ao naming
rights, marca da empresa estampada nos uniformes
(jogadoras, comissão técnica e estafe operacional),
placas e painéis estáticos com a logomarca institucional
no ginásio José Liberatti, entre outros.

Camila Brait também renovou o
contrato com o time

“Para nós, seguir com o apoio do Grupo São Cristóvão é um
orgulho e uma honra. Saber que uma empresa que cuida
diretamente da vida das pessoas entende e incentiva o
esporte como ferramenta de promoção da saúde é um
incentivo a mais para seguir na luta por vitórias e títulos.
Quero agradecer especialmente ao Valdir Pereira Ventura,
CEO do Grupo São Cristóvão Saúde”, afirma o técnico do
Técnico do São Cristóvão
Saúde/ Osasco, Luizomar

time, Luizomar.

Na oportunidade, Ventura também comemora a renovação
do contrato. "Estamos muito honrados em renovar essa
importante parceria com o time de vôlei feminino do São
Cristóvão Saúde/Osasco. Nossas atletas de alta performance
já nos deram muitas vitórias. Além disso, patrocinar o

Presidente/ CEO do
São Cristóvão Saúde,
Valdir Pereira Ventura

esporte é uma prática do Grupo que visa o bem-estar, qualidade de vida, prevenção e
promoção à saúde”, garante.

Esse ano, o time contará com uma nova identidade visual, em comemoração aos 25 anos
do Vôlei Osasco, tendo o azul a cor principal em alusão ao São Cristóvão Saúde.

