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Dia Mundial da Qualidade

Equipe da Diretoria de Estratégia e Gestão, Presidência e palestrantes do evento no auditório do IEP Dona CICA

Em comemoração ao “Dia Mundial da Qualidade”,

celebrado sempre

na segunda quinta-feira do mês de novembro - este ano no dia 11 - o Grupo São
Cristóvão Saúde realizou, pelo sexto ano consecutivo, mais um encontro voltado
aos colaboradores e prestadores de serviço da Instituição.

O evento foi promovido no auditório do Instituto de Ensino e Pesquisa Maria
Patrocínia Pereira Ventura - IEP Dona Cica e contou com a participação de,
aproximadamente, 200 colaboradores, divididos entre presencial e plataforma
zoom.

Na oportunidade, o 6º encontro - que faz parte do calendário Institucional e
promovido pelo time de Qualidade e Processos Institucional, cujo tema central em
2021 foi “Estratégia e Motivação para o Sucesso” - teve sua programação
conduzida pela colaboradora Roberta Fantasia Arcarde.

Valdir Ventura e Caroline Amaro, juntamente com os profissionais e palestrantes do dia: Luizomar de Moura e
Andreia Regina Silva

Este ano, o Dia Mundial da Qualidade do Grupo São Cristóvão Saúde trouxe duas
palestras especiais, através do técnico do Vôlei Feminino Osasco/ São Cristóvão
Saúde, Luizomar de Moura, e da árbitra da Federação Internacional de Basquete
(FIBA), Andreia Regina Silva.

Luizomar é um profissional do esporte com ampla experiência, dirigindo
importantes clubes do país, comandando atletas nível seleção e, nas Olimpíadas de
Tóquio, foi o técnico do time feminino de Vôlei do Quênia. A Andreia possui
extenso currículo, acumulando participações em importantes disputas, como: Copa
América, Sul-Americanos, Champions League - Américas, Afrobasket – Camarões,
Olimpíadas e Mundiais, além de apitar a final dos Jogos Olímpicos Femininos em
Tóquio entre Estados Unidos e Japão. Na oportunidade, ambos dividiram seus
conhecimentos, vivências e trajetórias na área do esporte, a importância em se

trabalhar em equipe, as estratégias adotadas e reforçaram o quanto é fundamental
não desistir de seus objetivos para alcançar o sucesso na vida pessoal e
profissional. Ao final de cada palestra, houve o momento de interação entre
palestrantes e plateia.

Ganhadores dos brindes Institucionais

A programação deste ano também contou com os dizeres e agradecimentos do
Presidente/ CEO do Grupo, Engº Valdir Pereira Ventura, e da Diretora de Estratégia
e Gestão, Caroline Amaro, além de um vídeo motivacional dando ênfase ao
enfrentamento de grandes desafios e superação, sorteio de brindes entre os
participantes e almoço e jantar especial a todos os colaboradores.

