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Valdir Ventura recebe homenagem
em livro de personalidades
lançado no aniversário da Mooca
Bairro comemorou 465 anos no dia 17 de agosto

O Grupo Jornal da Mooca (Revista Jornal da Mooca, TV Mooca e Jornal da Mooca) confeccionou o
Livro Personalidades Ilustradas, contendo as principais celebridades que marcaram o bairro da Mooca
durante todos esses anos. Na oportunidade, o Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engª Valdir
Pereira Ventura, recebeu a homenagem no livro, cujo lançamento ocorreu na data em que o bairro
completou 465 anos, no dia 17 de agosto. Além de Ventura, outros dirigentes do São Cristóvão Saúde
também receberam o tributo, como: Paulete Ventura (Diretora do Centro de Atenção Integral à Saúde –
CAIS), Paulo Madarasz (Gerente de Marketing) e, in memorian: José Augusto Ventura (Presidente nos
anos 60), Américo Ventura (Administrador Geral por mais de 30 anos), Maria Patrocínia Pereira Ventura -

Dona Cica (cujo Instituto de Ensino e Pesquisa do São Cristóvão Saúde leva seu nome) e Luiz Martinho
(Diretor Comercial até 2020).
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O evento aconteceu no Teatro São Cristóvão Saúde, situado no Mooca Plaza Shopping, e contou com a
presença de grandes executivos da região e mídias adjacentes. Na oportunidade, Rogério Medeiros
representou Valdir Ventura durante a solenidade de comemoração da Mooca, dando
destaque a pessoas que fazem ou fizeram parte da história do bairro.

O livro possui 228 páginas divididas
em associações, bem-estar e saúde,
comércios,

cultura,

educação,

esporte, gastronomia, industrias,
moda e beleza, moradores, política,
religião e segurança, sendo 210
personalidades e 30 fachadas de
edifícios, desenhadas a mão pelo artista plástico e caricaturista, João Eduardo.

“Estou muito lisonjeado pela homenagem feita através do Grupo Jornal da Mooca. Fazer
parte deste importante livro que soma as principais personalidades da região no decorrer
desses anos é muito gratificante. Mooca e São Cristóvão Saúde crescem de forma uníssona,
sempre em constante movimento. Por isso, como morador do bairro, parabenizo com
grande alegria a nossa saudosa Mooca”, enfatiza Ventura.

