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São Cristóvão inaugura Centro Laboratorial
07-Out-2019

O
Grupo São Cristóvão Saúde, aos 108 anos de existência e credibilidade, realizou
na noite de 26 de setembro último, a inauguração do moderno Centro Laboratorial
Américo Ventura – CLAV, localizado na rua Terenas, 236, Alto da Mooca.
A
solenidade e o coquetel, restrita a funcionários da instituição e convidados,
tiveram início na sede do São Cristóvão, à rua Américo Ventura, 25, se
estendendo ao CLAV, onde foi feito corte de fita inaugural e descerramento da
placa.

Modernos
equipamentos
Ao fazer uso da palavra, o superintendente da
CientíficaLab, Leandro Benedito Dizotti, disse: “Nossa história com o Grupo São
Cristóvão começou no segundo semestre de 2017. Após alguns meses de negociação,
fechamos esta parceria, que hoje muito nos orgulha”. A empresa faz parte do
grupo DASA, considerada a maior empresa de Medicina Diagnóstica da América
Latina e 5ª maior do mundo. “Temos a honra de sermos a opção do Grupo São
Cristóvão para serviços de análises clínicas. Posso garantir que seremos
incansáveis para que toda equipe médica e pacientes, sejam atendidos com
excelência, tanto na qualidade de nossos laudos, disponibilizando o que há de
mais moderno em equipamentos, como nos tempos de liberação de nossos
resultados, e sabemos o quanto são importantes dentro de toda cadeia
assistencial. Esta missão nos foi entregue, de cuidar da Vida, nosso bem mais
precioso, de milhares de pessoas”, completou Leandro.
Medicina
Preventiva
Ato contínuo, o CEO/presidente do Grupo São Cristóvão
Saúde, engenheiro Valdir Pereira Ventura, ressaltou o reconhecimento da
instituição, a confiança da comunidade e a grande visibilidade do grupo na
última década, com prêmios, selos e certificações nacionais e internacionais.
“O laboratório constitui em um dos pilares fundamentais de apoio ao diagnóstico
médico. Os exames laboratoriais auxiliam em mais de 70% das decisões médicas e
representam, aproximadamente, 4% dos gastos relativos à Saúde. Também
desenvolve um papel fundamental na Medicina Preventiva, foco e missão do Grupo
São Cristóvão Saúde, que vem atuando na promoção e reabilitação da Saúde, e não
somente no tratamento da doença”. Valdir Ventura afirmou que o novo CLAV ocupa
uma área de 550 m², e conta com 18 boxes de atendimento, sendo 5 deles infantil,
o que representa um aumento de 120% na capacidade de atendimento, com todo
conforto, acolhimento e aconchego ao usuário.

Leandro Benedito da CientíficaLab

Eng. Valdir Ventura, CEO/presidente do Grupo São
Cristóvão Saúde

Descerramento da placa inaugural
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Benção

Evando Reis e Valdir Ventura

Chiquinho do Rotary, Milton George e Arles Ximenes

Luiz Carlos Castan, superintendente da Distrital Mooca
ACSP, Leandro da Pizzaria Sacada, Dr Domingos Sanches e amigos da Mooca

José Luiz Toro da Toro Advogados & Associados,
Manuel Magno Alves, Benjamim Sequeira da BBR Agropastoril e Milton George

Patrício e Vânia da Patrivam Imóveis, Dr Domingos
Sanches e Milton George

CLAV tem modernas instalações
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