
 
São Cristóvão Saúde realiza evento de 

Confraternização aos Colaboradores do Grupo   

 

Com  o propósito de celebrar a parceria ao longo de 2021, bem como reafirmar o 

compromisso para o ano que se inicia, o Grupo São Cristóvão Saúde preparou uma 

programação especial aos seus colaboradores no mês de dezembro pela 

comemoração dos seus 110 

anos, através do Evento de 

Confraternização de Fim de 

Ano. Realizada no dia 20 de 

forma híbrida, a ação aconteceu 

no Instituto de Ensino e 

Pesquisa Maria Patrocínia 

Nº 813 / DEZEMBRO 2021 

Evento de Confraternização dos Colaboradores  
realizado no IEP Dona Cica 



Pereira Ventura - IEP Dona Cica (presencial) e via plataforma zoom (transmissão on-

line). 

 

Com a hashtag #110AnosdeConquistas, o evento 

contou com a abertura de boas-vindas a todos, 

através da colaboradora de Recursos Humanos, 

Lenailde Cunha, seguido do filme Institucional. Logo 

após, o  Presidente/CEO do São Cristóvão Saúde, 

Engº Valdir Pereira Ventura, explanou sobre todas 

as Unidades de Negócio que englobam o Grupo, 

bem como os investimentos nas partes 

administrativa e assistencial, as conquistas 

alcançadas e os projetos futuros e em fase de 

execução.  

 

Na sequência, o Grupo Operação de Riso animou a todos, através dos Drs. 

Nérdolino Wasowsky e Elisa Betana. O 

público também prestigiou a 

mensagem de fim de ano feita 

especialmente pelo artista, cantor e 

parceiro do Grupo, Michel Teló. Para 

encerrar o evento, houve sorteio de 

diversos prêmios aos colaboradores 

CLTs, seguido de um almoço especial 

promovido no refeitório da Instituição.  

“Kit Conquista” entregue aos 
colaboradores 

Colaboradoras com o kit de congelados entregue 

pelo São Cristóvão Saúde 



E as novidades não 

pararam por aí. Os 

colaboradores 

também receberam 

o “KIT Conquista”, 

contendo carta do 

Presidente/CEO em 

agradecimento por mais um ano de trabalho em equipe, além de brindes com a 

marca São Cristóvão Saúde e um voucher para a retirada da bolsa térmica e 

congelados para as ceias, em 

virtude das comemorações de 

final de ano. Ainda no mês de 

dezembro, os colaboradores 

puderam prestigiar as Canções 

Natalinas realizadas pelo Coral 

São Cristóvão nas dependências 

do complexo hospitalar e a 

Cantata Natalina com os médicos besteirologistas do Operação de Riso nos andares 

administrativo e assistencial, descontraindo, com muita alegria, o ambiente de 

trabalho e levando um alento aos pacientes e acompanhantes.  

 

“Obrigado a todos os profissionais por fazerem parte da nossa história. Que 

possamos permanecer firmes em nosso propósito, em constante movimento pela 

vida. E que 2022 seja mais um ano repleto de conquistas e novos projetos”, 

declarou Ventura. 

Coral São Cristóvão na Recepção Principal do Hospital e Maternidade 

Grupo Operação de Riso nas dependências do São Cristóvão 
Saúde, com a sua apresentação especial de Natal 


