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Renomado empório português é
inaugurado no São Cristóvão Saúde

Valdir Ventura e Luis Fernando Barreto no Espaço Arte Nata/ São Cristóvão Saúde

Com foco na expansão e atualização em toda estrutura física e tecnológica, a Instituição,
adotando uma nova essência no âmbito gastronômico apresentou, no dia 02 de agosto, o
novo parceiro que compõe a equipe de profissionais do Grupo no que se refere a prestação
de serviço com excelência: O Arte Nata.

O eminente Empório Português, que atua no mercado há mais de cinco anos, traz um
conceito de cafeteria totalmente diferenciado. Situado na Unidade I do Centro Ambulatorial
Américo Ventura, o local passou por ampla reforma e ampliação física, aumentando, de
forma substancial, a capacidade de acomodação e atendimento. O espaço conta com o que

existe de melhor e mais moderno no
segmento,

oferecendo

refeições

requintadas, incluindo culinária europeia e
doces típicos, através de uma cozinha
moderna com equipamentos de última
geração, profissionais qualificados, além de
sistema

take-away

para

facilidade

e

rapidez no atendimento.

“É com muita alegria que compartilho o sucesso dessa grande parceria. O Arte Nata
comunga da nossa missão de acolher, afagar e aconchegar nosso público em geral.
Parabenizo e desejo muito sucesso ao Dr. Luis Fernando Barreto pelo belo
empreendimento“, declara o Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº Valdir
Pereira Ventura.

O espaço oferece produtos típicos tradicionalmente portugueses, com fabricação própria e
artesanal, além de ampla variedade
de produtos, com o objetivo de
proporcionar momentos únicos, de
descontração e muito especiais, em
um

ambiente

acolhedor,

aconchegante e 100% climatizado.
Em

breve,

a

cafeteria

da

Maternidade São Cristóvão também
será totalmente reestruturada.

De acordo com o sócio do Empório Arte Nata, Luis Fernando Barreto, a parceria com a
Instituição agrega confiança e respeito mútuo, sendo esta uma oportunidade única. “Aqui

existe uma sinergia de conduta, de ética e de
postura. Hoje, a palavra que eu gostaria de
destacar

é

o

obrigado.

Obrigado

pela

oportunidade, pelo carinho e pela recepção”,
declarou

o

empresário

em

seu

pronunciamento.

Venha conhecer e saborear os produtos oferecidos pelo Empório Arte Nata/ São Cristóvão
Saúde.

Horário de Funcionamento
Unidade do Centro Ambulatorial Américo Ventura I
Rua Américo Ventura. 25 - Mooca
Segunda a Sexta: das 7h às 18h.
Sábado: 7h às 13h.

