
 
CEO, Valdir Ventura, presta homenagem 

aos médicos da Instituição   

 

O São Cristóvão Saúde, através do Presidente/ CEO, Engº Valdir Pereira Ventura, 

produziu um vídeo para homenagear os médicos do Grupo, como forma de 

expressar gratidão e apreço a todos os profissionais da medicina. 

 

De acordo com Ventura, as horas de dedicação, atenção e zelo com cada vida 

acolhida traduzem a dignidade e a sabedoria dessa belíssima profissão. “Ainda 

estamos vivendo o período mais desafiador de nossas vidas e os senhores e 

senhoras têm sido incansáveis em nos dar esperança e nos conduzir à estrada da 

cura”, expressou. 
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A homenagem também foi realizada em virtude do Dia do Médico, celebrado no 

mês de outubro, tendo como patrono desde o século XV, o Santo São Lucas, que viveu 

no século I da era cristã.   

 

“Parabéns a todos pelas conquistas alcançadas e pela devoção a cada vida confiada, 

seja na estampa do rosto dos que reconquistam sua saúde ou no conforto da 

partida com a certeza de que todos os esforços foram despendidos. Graças ao 

empenho e profissionalismo de vocês, o sucesso do caminho evolutivo do Grupo 

São Cristóvão Saúde não seria possível. Que Deus sempre os guie nessa incansável 

missão que é zelar pelo próximo, desde a celebração do nascimento ao consolo das 

vidas que se vão após o fim de sua jornada. A vocês, hoje e sempre, o nosso muito 

obrigado e gratidão eterna”, declarou em vídeo, Valdir Ventura. 

 

Na oportunidade, os 

profissionais da saúde 

receberam um convite digital 

para apreciar o vídeo-

homenagem e o tributo feito 

aos médicos pelo cantor e 

artista Michel Teló, em nome 

do Grupo São Cristóvão 

Saúde, além de uma carta do CEO, cesta de pic-nic e brindes exclusivos com a 

logomarca Institucional.  

 

Parabéns aos médicos de todas as especialidades pelas incansáveis horas de 

dedicação, trabalho mútuo e cuidado com o paciente. 

Michel Teló também prestou homenagem aos médicos do Grupo 
Cristóvão Saúde 


