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São Cristóvão Saúde é o patrocinador
master da Conferência Rotary

Diretor Comercial do Plano de Saúde São Cristóvão, Ronaldo P. Martins, representou o Presidente/ CEO do Grupo,
Engº Valdir Pereira Ventura, durante o evento

Anualmente, os distritos do Rotary International promovem um encontro, cujo objetivo é
comunicar os associados dos clubes sobre os principais acontecimentos, além de promover a
integração e a troca de experiência entre os convidados.

O Grupo São Cristóvão Saúde, através do Diretor Comercial do Plano de Saúde, Ronaldo
Pontes Martins - que representou o Presidente/ CEO, Engº Valdir Pereira Ventura participou da 2ª Conferência do Distrito 4563 do Rotary, no Hotel Bourbon Atibaia Resort.

O evento híbrido (realizado de forma presencial e on-line) com o tema “Conferência do
Reencontro” aconteceu entre 25 e 27 de junho, tendo o São Cristóvão Saúde como
patrocinador master. A Conferência seguiu todos os protocolos preventivos contra a COVID-19,

como higienização do ambiente com ozônio, câmara de desinfecção, distanciamento dos
assentos, uso de máscara N95 e dispensers de álcool em gel, recomendados pelas autoridades
sanitárias. O Grupo apresentou o vídeo Institucional de retrospectiva, entrega de folders,
ativação no espaço de patrocinadores, ambulância São Cristóvão Saúde na entrada do hotel,
balão inflável, banners de apoio ao evento e wind banners, além de entrega de brinde e
santinho de vendas.

A

Conferência

também

contou

com

uma

apresentação feita por Ronaldo Pontes Martins a
todos os participantes do evento. Na oportunidade, o
Diretor Comercial comentou sobre os conceitos de
vendas para a new generation, mostrando como
devemos nos portar diante desses consumidores e a
questão da sustentabilidade, vinculando as diretrizes
do São Cristóvão Saúde e abordando sobre as
Unidades de Negócio que compõe o Grupo. Ao
término da apresentação houve sorteio de brindes
Ronaldo Martins e as promotoras do São
Cristóvão Saúde, Carol e Danúbia

personalizados com a marca São Cristóvão Saúde.

Dentre os mais de 400 convidados, estavam presentes diversos rotarianos que, inclusive,
nasceram no Hospital e Maternidade São Cristóvão, além da participação do ex-Governador de
São Paulo, Geraldo Alkmin.
"Com princípios igualitários, o Grupo São Cristóvão Saúde participou desse importante evento,
onde tive a oportunidade de levar a mensagem do nosso CEO, Valdir Ventura, de compromisso
social para toda a população. Sem dúvida foi um acontecimento muito favorável para nós como
Instituição", afirmou o Diretor Comercial, Ronaldo Martins.

No ensejo, o atual Governador do Rotary- Distrito 4563, Jô Antiório, enalteceu a participação
do Grupo como patrocinador master do evento, destacando Valdir Pereira Ventura – que
também é membro do Distrito Alto da Mooca - como personalidade de extrema importância ao
Rotary.

