Nº 794 / OUTUBRO 2021

SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE
E AS HEXADECACAMPEÃS DO VÔLEI
Instituição e Vôlei Osasco/ São Cristóvão Saúde se reuniram em virtude
da 16ª vitória do time no Campeonato Paulista 2021

Comissão técnica, time e Presidente/ CEO, Valdir Ventura no IEP- Dona Cica

O mês de outubro marcou importantes encontros entre o Vôlei Osasco/ São
Cristóvão Saúde e a Instituição. De acordo com o Presidente/ CEO, Engº Valdir
Pereira Ventura, o objetivo foi celebrar a vitória das atletas no Campeonato Paulista
2021, bem como estreitar o relacionamento entre equipe e patrocinador.

Comandado pelo técnico Luizomar, o time conquistou o Hexadeca no Campeonato
Paulista, derrotando, na final, o Barueri Volleyball Club, por 3 sets a 0, com parciais
de 25/16, 25/17 e 25/17.

Na ocasião, Valdir Ventura e o Gerente de Marketing, Paulo Madarasz, estiveram
presentes no ginásio José Correa
para torcer durante a final do
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Campeonato, que deu ao time o
seu 16º

troféu

estadual

da

história.

“Nossas

atletas

são

extremamente
Osasco/ São Cristóvão Saúde vibra com a conquista do
hexadeca

profissionais

e

esforçadas. Estou muito feliz pela
parceria

de

sucesso

e

de
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relacionamento mútuo. É com orgulho que
temos a chance de prestigiar o segundo
título

do

Campeonato

patrocinadores,

sendo

Paulista
o

como

primeiro

conquistado em 2020. Agora, seguimos
confiantes para a Superliga, com início ainda
este mês”, declara Ventura.

Atletas destacam a medalha de ouro

Ainda em outubro, as

atletas

estiveram presentes no Instituto de
Ensino e Pesquisa Maria Patrocínia
Pereira Ventura, IEP Dona Cica,
onde se apresentaram, de forma
descontraída,

aos

líderes

da

Instituição. Na oportunidade, o
Michelle, Tiffany e Camila Brait com o bolo surpresa
entregue pelo Grupo São Cristóvão Saúde

Presidente/ CEO, Valdir Ventura,
parabenizou

as

meninas

pela

conquista no último campeonato, bem como realizou esse encontro de
confraternização, com direito a apresentação do Grupo Operação de Riso, coffee e
brunch, tour pelo IEP-Dona Cica, além do bolo surpresa e “parabéns”,
comemorando os aniversários de três atletas: Camila Brait, Tiffany e Michelle.

Este ano, a Instituição renovou a
parceria junto ao time, permanecendo
como patrocinador master do vôlei
feminino. Outros estudos junto ao
Osasco/ São Cristóvão Saúde são
realizados para aprimorar, ainda mais,
Valdir Ventura com algumas atletas do Vôlei Osasco/
São Cristóvão Saúde

a parceria com a equipe, incluindo

melhorias nas dependências do Ginásio Esportivo Professor José Liberatti, em
Osasco.

Ainda este mês, o time inicia
sua participação na Superliga
de

Vôlei

2021.

“Estamos

convictos da dedicação dessas
meninas e confiantes de que
muitas novidades estão por
vir”, finaliza Ventura.
Thiago Moreira (Fisioterapeuta do time), Valdir Ventura
(Presidente/ CEO), Caroline Amaro (Diretora de Estratégia e
Gestão), Luizomar (técnico) e Beto (Marketing do Osasco/ São
Cristóvão Saúde)

