
 

 

 

 

 

O Grupo São Cristóvão Saúde iniciou o mês de setembro com a presença do 

Tenente Coronel do 21º Batalhão Metropolitano da Polícia Militar, Alan Fernandes. 

que atende as regiões Mooca e Vila Prudente. 

 

Na ocasião, o Coronel esteve nas 

dependências do Instituto de Ensino e 

Pesquisa “Maria Patrocínia Pereira Ventura” 

– IEP Dona Cica, onde visitou o 

Presidente/CEO do Grupo São Cristóvão 

Saúde, Engº Valdir Pereira Ventura, para 

prestar um gesto de gratidão pelos serviços 
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CEO, Valdir Ventura, recebe Tenente  

Coronel da Polícia Militar 

Tenente Coronel (Alan Fernandes), Presidente/ CEO (Valdir Ventura) e 
 demais líderes do São Cristóvão Saúde no IEP Dona Cica 

Campanha de Vacinação contra a COVID-19, 
realizada em abril, destinada aos policiais e com o 

apoio do São Cristóvão Saúde 



relevantes oferecidos aos policiais, através da parceria com insumos e profissionais 

da saúde na aplicação da vacina contra a COVID-19. 

 

Essa ação ocorreu no mês 

de abril, tendo o 

envolvimento de múltiplos 

setores Institucionais para a 

realização da campanha, 

cujas doses foram cedidas 

pelo governo de São Paulo. 

Dentre os insumos doados 

pelo São Cristóvão Saúde 

estão caixas descarpack, 

sacos brancos infectantes, luvas de procedimento, álcool em gel, aventais 

descartáveis para os vacinadores, algodão, blood stop (bandagem - mini curativos) 

e swab (panos umedecidos com álcool). 

 

Também foram disponibilizados profissionais de diversas áreas do Grupo, incluindo 

Segurança do Trabalho, Centro de Atenção Integral à Saúde, Marketing, Farmácia, 

Enfermagem, Compras e Almoxarifado. Na ocasião, o São Cristóvão Saúde foi o 

responsável pela triagem, através dos bombeiros da Instituição. Após essa etapa, a 

equipe de Enfermagem aplicou as doses nos policiais militares e guardas civis.  

 

“Venho aqui agradecer imensamente o São Cristóvão Saúde pelo apoio 

fundamental na campanha de vacinação das forças de segurança. A unidade foi um 

posto de vacinação, onde vacinamos, aproximadamente, 1.500 pessoas com duas 

Ventura segura a placa de agradecimento feita pelo 21º Batalhão da PM ao 
Grupo São Cristóvão Saúde 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/


doses e o São Cristóvão Saúde colaborou com transporte logístico, de recursos 

humanos, possibilitando profissionalismo nessa etapa. Deixo aqui um 

agradecimento sincero pelo trabalho de todos e o apoio que recebemos”, finalizou 

o Tenente Coronel. 


