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Obras Sociais do Grupo São Cristóvão entrega
mais de 20 toneladas de mantimentos às
entidades assistidas
Em dezembro de 2021, o São
Cristóvão Saúde realizou a 47ª edição
das Obras Sociais, sendo destinadas
às

diversas

instituições

carentes

assistidas pelo Grupo.

A ação, que deu início com o
Administrador Geral na época, Sr.
Américo Ventura, tem o intuito de
distribuir

alimentos

aos

menos

favorecidos. O Presidente/ CEO e filho
de Américo Ventura, Engº Valdir
Pereira Ventura, dá continuidade a
este gesto de amor e carinho que,
anualmente, conta com o auxílio de voluntários para realizar a entrega das
cestas. Porém, assim como em 2020, devido à pandemia da COVID-19 e visando
garantir a proteção e segurança de todos, a distribuição dos mantimentos foi
realizada pelos fornecedores parceiros do Grupo São Cristóvão Saúde. “É um

prazer para nós colaborar, por mais um ano, com a doação de cestas para essas
honrosas e tão respeitadas entidades, proporcionando um Natal mais iluminado
e repleto de fé a todos”, declarou Valdir Ventura.

Este ano, mais de 20 toneladas de produtos de
higiene e limpeza, fraldas, alimentos, entre
outros itens foram distribuídos para as 16
instituições, sendo: Casa do Cristo Redentor, Lar
da Infância de Nice, Creche Mororó, Obra Social
Dom Bosco, Lar da Criança Ninho da Paz, Lar da
Redenção, CEBASP Pinheirinho, Paróquia São
Pedro

Apóstolo,

Lar

da

Provedoria

da

Comunidade Portuguesa, Associação Espírita O
Caminho da Paz, Grupo Fraterno Lua Nova,
Associação Nossa Escola, Fraternidade Irmã

Clara, Creche São Pedro, Nova 4E e Polo Cultural.

“Pelo segundo ano consecutivo, apesar da situação de pandemia, mantivemos
essa tradição que é cuidar do próximo, com empatia e zelo. As Obras Sociais do
São Cristóvão Saúde dedicam-se, ano após ano, em oferecer total atenção a
essas entidades. Agradeço a Deus pela oportunidade de concretizar mais uma
edição desse maravilhoso projeto”, finaliza Ventura.

O São Cristóvão Saúde deseja um Feliz Natal a todos e um
Ano Novo cheio de amor, paz, saúde e prosperidade!

