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Apresentação

C

om uma trajetória marcada por lutas,
dificuldades e superação, a exclusivista
Sociedade Internacional de Chauffeurs,
fundada em 1911, aos poucos se transformou
na abrangente e bem sucedida, Associação
de Beneficência e Filantropia São Cristóvão
(ABFSC).
E com esse espírito empreendedor, a ABFSC
empenhou-se em conquistas gradativas,
consolidou seus valores humanitários e neste
ano de 2011, comemora seu centenário, data
histórica almejada por muitos e alcançada por
poucos.
E é com muita honra que reforço o meu orgulho em participar da
história do São Cristóvão Saúde, assim como os nossos ancestrais
fizeram, sempre em prol do sucesso e crescimento neste século
de história.
A todos os que, de alguma forma, estiveram presentes na História
de nossa Instituição, e a você, caro leitor, dedicamos esta obra.

Valdir Pereira Ventura
Presidente do Conselho Deliberativo
Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão
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A Sociedade

1911 - 1933

1. A cidade

O

respeitado historiador inglês Eric Hobsbawm chamou o período dos últimos cem anos de o “breve século XX”. A
razão é que ele teria tido uma duração
mais curta, da guerra de 1914, o primeiro conflito de escala mundial, às guerras
balcânicas deflagradas em 1991, conflitos regionais mas não menos dramáticos
e profundamente reveladores dos novos
tempos que se aproximavam.
É uma boa imagem, realista e simbólica. Pode-se acrescentar a ela, entretanto, outra igualmente instigante. O século
que passou foi breve também porque foi
“acelerado”. De um bilhão no início, a humanidade chegou a seis bilhões de indivíduos no final do século. Com o avanço da
pesquisa, do conhecimento e da tecnologia em todos os campos, a economia se
desenvolveu, a população cresceu, a vida
andou mais depressa, o tempo encurtou,
passou-se a fazer em anos o que se fazia em décadas. Da mecânica à microeletrônica, do rádio à internet, do local ao
global, as novas formas de produção e de
comunicação revolucionaram e aceleraram o saber, o fazer, o viver no século XX.

São Paulo
Essa atmosfera de mudanças intensas e
rápidas não demorou a envolver o Brasil.
No advento do século XX os sinais da chegada dos benefícios e vantagens da chamada vida moderna – expressão sugestiva
e definidora – já apontavam no horizonte do País. E, de maneira algo inesperada,
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São Paulo anos
1910/1920.
À esquerda, Av. São
João; acima,
Rua Direita

mais ainda no horizonte de São Paulo.
Inesperada porque, apesar de ser uma
das mais antigas cidades do País, a capital paulista, com 350 anos de vida completados em janeiro de 1904, só então
começava a sobressair na paisagem brasileira. Nessa data, São Paulo registrava
uma população de 260 mil habitantes,
contra os modestos 60 mil de duas dé-

cadas antes e os impressionantes 700
mil de duas décadas depois.
A esse incremento demográfico extraordinário, alimentado, como se sabe,
por uma intensa imigração estrangeira,
correspondia um não menos notável incremento econômico. Embalada pelas
rendas da exportação cafeeira, por um
forte dinamismo empresarial interno e
11

Bondes de São Paulo:
linha Marquês de Itu;
anos de 1910

por investimentos externos atraídos pelo
potencial do mercado paulista, a velha
capital de província renovava-se para
consolidar em definitivo sua posição de
centro político e econômico do estado e
do País.
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Urbanização
A renovação da sua paisagem urbana
parecia ter-se tornado, então, prioridade
obsessiva da agenda da cidade. Avançava célere e aos saltos. Entre as décadas
de 1890 e 1910, os lampiões a gás e os

bondes puxados a burros do centro foram
substituídos pelos postes, trilhos e bondes elétricos da concessionária canadense Light, estes já competindo com uma
frota crescente de carros particulares e
de praça pelo espaço acanhado das ruas.
Por isso também, muitas dessas velhas
ruas, ruelas e logradouros desapareceram
ou foram retificados e ampliados. Muitos
dos antigos casarões foram derrubados
para dar lugar aos primeiros edifícios de
cinco, seis ou até sete andares. Tudo isso
enquanto as partes nova e velha do centro urbano eram ligadas pelos viadutos
do Chá e Santa Ifigênia, sobre um vale do
Anhangabaú inteiramente repaginado.
Com os arrojados viadutos e os belos
edifícios à sua volta, o vale do Anhangabaú logo se tornou o cartão-postal
da cidade – resistindo bravamente a sucessivas reformas ditadas pelo contínuo
crescimento urbano que, porém, não se
restringiu ao centro.
Para além dos limites do pequeno
burgo plantado séculos atrás no alto da
colina junto à confluência dos rios Tamanduateí e Anhangabaú, começavam a
crescer bairros novos, elegantes e saudáveis, como Campos Elíseos, Higienópolis e
Pacaembu, com ruas, avenidas e praças
arborizadas e belos palacetes de estilo
neoclássico e eclético ou art nouveau. Em
outra direção, para o leste da cidade, começavam a crescer também bairros novos, estes de recorte popular, para as famílias de trabalhadores da indústria e do
comércio, como Brás, Belém, Mooca, Ipi-

ranga e Cambuci. Eram servidos também
por bondes elétricos, mas estavam longe
de ter o charme e de receber a atenção do
poder público dos bairros considerados, já
na época, áreas urbanas nobres.
No entanto, talvez nenhuma outra imagem seja tão indicativa da virada realizada
pela cidade na passagem para o século XX
quanto a da Avenida Paulista, projetada
por Joaquim Eugênio de Lima e inaugurada em dezembro de 1891. Aberta no
alto do espigão entre o bairro do Paraíso
e a Rua da Consolação, a avenida larga
e reta – autêntico boulevard – era uma
ousadia. Vinha não só anunciar a entrada triunfal da cidade na era moderna,
mas também, e sobretudo, estimular negócios imobiliários para uma região ainda por urbanizar e ocupar. Nos dois planos, o do concreto e o do simbólico, um
completo sucesso. Em duas ou três décadas, a Paulista se coalhou de residências opulentas de prósperos industriais e
comerciantes e as encostas do espigão
na vertente do rio Pinheiros começaram
a receber, pelos empreendimentos da
Companhia City inglesa, o conjunto de
bairros mais planejados, modernos e chiques da cidade, os Jardins.

Um Studbacker
com motorista e
passageiro diante da
loja de revenda da
marca; São Paulo,
década de 1910
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Luz própria

Rua São Bento, centro
de São Paulo, décadas
de 1910/1920
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Na entrada do século XX, a cidade de São
Paulo ia ganhando efetivamente um novo
perfil. Essa metamorfose foi amplamente
registrada pelas lentes de fotógrafos atentos e refinados, como o brasileiro Militão
Augusto de Azevedo (1837-1905) e o suíço-brasileiro Guilherme Gaensly (1843-1928).
São de Militão as clássicas imagens do
vilarejo de feição colonial que ainda era
São Paulo na segunda metade do século
XIX: ruas de terra povoadas de moradias
rústicas e escuras, praças acanhadas dominadas pela presença de velhas igrejas e
conventos – um deles, o de São Francisco,
abrigando a Faculdade de Direito. São de
Gaensly muitos dos melhores flagrantes da
reconstrução da cidade e da nova paisagem urbana no início do século XX: ruas
pavimentadas, avenidas iluminadas, moradias sofisticadas, lojas, edifícios, jardins,
teatros, clubes, escolas e estações ferroviárias. Além das fábricas, das muitas fábricas com suas chaminés enevoando os céus
paulistanos. Além dos carros e dos congestionamentos do trânsito, já noticiados com
preocupação pelos jornais da época.
Numa cidade que se recriava física,
econômica e culturalmente a um só tempo, e curto – no que foi chamado de segunda fundação de São Paulo –, os acertos, os erros e as disputas de interesses
eram inevitáveis. Mas, em meio ao clima
febril da cidade, predominava o consenso em torno da superação do atraso

e do avanço do progresso. Era como se
São Paulo e sua gente se reconhecessem
como construtores de um novo destino.
Tudo o que estava sendo realizado, por
administrações públicas e empreendedores de visão, mais que uma correção
de rota, era o traçado de um novo rumo.
Mais do que melhorar a vida do vilarejo,
fortalecendo a cidade como entreposto
comercial ou mesmo entreposto ferroviário e comercial entre o interior e o porto
exportador do café, o que se pretendia
era criar as condições para o vilarejo virar
cidade e, porque não, para a cidade, em
futuro próximo, virar metrópole.
Utopia? Podia ser. Não há dúvida, porém, que a cidade buscava ter luz própria
e firmar-se no papel de capital do estado mais rico e mais influente do País e
no papel de centro urbano de relevância.
Anseio que se mostrava nos discursos
políticos, nos editoriais dos jornais, na
literatura modernista, nos folhetins das
associações de classe, na opinião pública, enfim. Aspiração que, provavelmente,
foi responsável por levar adiante decisões que não caberiam no antigo perfil,
mas plenamente justificadas na nova realidade paulistana, como a da construção do Theatro Municipal. Projetado e
construído pelo escritório de arquitetura
e engenharia Ramos de Azevedo, o mais
respeitado da cidade, foi inaugurado em
12 de setembro de 1911. Com pompa
e circunstância, como pedia a ocasião.
Com brilho, como exigiam os orgulhosos
cidadãos de São Paulo.
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O Theatro
Foram oito longos anos de trabalho
no projeto, planejamento e construção
do Theatro Municipal de São Paulo. Mas
valeu a pena esperar. Na noite de gala da
inauguração, os ricos e famosos da alta
sociedade que puderam comprar os ingressos para a estreia e a multidão aglomerada nas calçadas testemunharam um
evento histórico. Menos pela encenação
pouco empolgante do Hamlet do francês
Ambroise Thomas, com o tenor italiano
Tita Ruffo e figurinos trazidos do Colón,
de Buenos Aires, e mais pelo cenário de
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beleza e requinte que a nova casa de espetáculos trazia para a cidade.
Desenhado pelo professor do Liceu de
Artes e Ofícios, Domiziano Rossi – sob
inspiração da Ópera de Paris – o Theatro Municipal de São Paulo, antes de se
tornar o palco de grandes apresentações
de companhias e orquestras, foi palco
de grandes lutas políticas. Na Câmara
de Vereadores e na Assembléia Legislativa discutiu-se intensamente o acerto do
empreendimento, o uso de dinheiro público na obra e os seus possíveis benefí-

cios econômicos e sociais. Prevaleceram
a visão de futuro e a determinação das
lideranças políticas e empresariais, sobretudo as do prefeito Antônio Prado,
que mobilizou e convenceu a sociedade,
e a do engenheiro Francisco Ramos de
Azevedo, que conduziu pessoalmente a
construção na sua etapa final instalando-se no canteiro de obras. E o empreendimento se realizou.
O projeto arquitetônico era refinado,
a configuração do espaço interno confortável, a acústica não deixava a desejar. O

Theatro era uma casa de artes digna dos
paulistas e pronta para receber artistas do
porte e prestígio internacionais de Enrico
Caruso e Tito Schippa, Sarah Bernhardt,
Isadora Duncan e Maria Callas. Uma casa
de espetáculos criada para ser cartão de
visitas da cidade e símbolo de uma época
de dinamismo extraordinário dos paulistanos, como se pôde comprovar na noite de 12 de setembro de 1911. A mesma
época em que, apenas três meses depois,
era criada a Sociedade dos Chauffeurs do
Estado de São Paulo.
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2. A Sociedade dos Chauffeurs

Em tudo o que a memória oral, escrita
e iconográfica deixou registrado, o que se
poderia apontar como destaque maior na
paisagem paulistana trepidante das primeiras décadas do século passado? As novas ruas, avenidas e praças, os bairros e as
residências elegantes, os bairros operários
e as fábricas, as lojas e os bondes, o frenesi
das ruas? Difícil escolha.
Talvez fossem as fábricas, fazendo alargar cada vez mais o arco industrial da cidade desde a Lapa até o Sacomã. Eram
dezenas de grandes e pequenas indústrias
alimentícias, têxteis, metalúrgicas e químicas com muitos milhares de trabalhadores,
como por exemplo, no bairro da Mooca, o
Cotonifício Crespi, a metalúrgica Matarazzo, a fábrica de cervejas e refrigerantes
Antárctica, a fábrica de calçados Clark,
as indústrias de material elétrico Arno e
Lorenzetti e a Companhia União de Refinadores, além de respeitados estabelecimentos comerciais, como a confeitaria Di
Cunto, que davam à capital paulista ares
de “nova Manchester” ou “nova Detroit”,
como então se dizia com boa dose de ufanismo. Talvez fossem os carros e os bondes, ícones salientes como as chaminés das
fábricas e marcantes da modernidade que
chegava movida a gasolina e eletricidade.
Qualquer que seja a preferência, uma coisa é certa: São Paulo era, literalmente, uma
cidade em movimento. Movimento intenso e
acelerado, e não só em busca de mais produção e riqueza, mas também em busca de
valorização do trabalho e de reconhecimento
de interesses e direitos sociais legítimos.
18

Associativismo
Em 1924 São Paulo abria as portas
do seu Palácio das Indústrias, centro de
exposições, feiras, espetáculos e outros
eventos destinados a exibir e a promover
as atividades econômicas, em particular
as do setor fabril. O imponente edifício de
estilo eclético plantado na antiga várzea
do Carmo, urbanizada e transformada no

parque D. Pedro II, logo entrou para a galeria dos símbolos da capital. Uma importante conquista da nova elite empresarial
paulista.
Exatos sete anos antes, em julho de
1917, estourara uma greve que envolveu
pelo menos 70% dos cerca de cem mil
trabalhadores assalariados da cidade e
parou-a por uma semana. Foi uma paralisação impactante, sucedida por uma
onda de greves contínuas na capital e
no interior até meados da década 1920.
Uma vigorosa demonstração de força e
presença do mundo do trabalho na sociedade urbano-industrial que ganhava
corpo em São Paulo.

Mooca, décadas de
1910/1920; à esquerda
acima, Cia. Antárctica
Paulista; à esquerda
embaixo, Rua dos Trilhos;
abaixo, Cotonifício Crespi

Uma demonstração de força e presença, porém, que ia muito além das reivindicações operárias típicas dos primeiros
tempos de qualquer processo de industrialização, como a definição da jornada
de trabalho, a fixação de níveis salariais
e as garantias legais ao emprego na indústria, no comércio e nos serviços. Além
da surpreendente determinação na luta
por direitos que consideravam legítimos,
os trabalhadores mostravam nessa mobilização sua capacidade de organização
e atuação. Ela estava apoiada em forte
espírito associativo que, por sua vez, extravasava limites sociológicos de classe
e categoria profissional e geográficos de
região e bairro.
O que, certamente, configurava outra
grande surpresa. O associativismo que
marcou a vida social na cidade que se urbanizava e se industrializava na entrada
do século XX era uma demonstração de
consciência coletiva, de interesse pelo
bem público, de busca de integração e
participação, de busca de uma sociabilidade autônoma, enfim. Isso estava evidente na criação de um número crescente
de associações que reuniam pessoas e representavam grupos, publicavam jornais
e revistas, mantinham escolas, promoviam eventos culturais e festas tradicionais, ofereciam assistência filantrópica
à saúde, ofereciam orientação e defesa
jurídica, criavam caixas beneficentes de
auxílio mútuo e aposentadoria, fundavam
grêmios, ligas, clubes e corporações musicais, construíam hospitais.
19

Como as empresariais, estas eram
também organizações grandes e pequenas, de atuação mais ampla ou mais
restrita no âmbito da cidade. Todas com
foco na aglutinação e mobilização dos
seus grupos de interesse em torno de
ideias e propósitos comuns, fossem ligados às suas origens étnicas e nacionais,
fossem ligados às suas novas demandas
sociais e econômicas. E não por acaso
esse élan associativo nasceu, cresceu e
amadureceu entre os grupos, ou “colônias”, de imigrantes portugueses, italianos, espanhóis, alemães, eslavos, judeus,
japoneses e outros tantos que aqui se
instalaram, para cá trouxeram suas raízes e aqui se integraram à vida da cidade,
numa contribuição decisiva para torná-la
a grande metrópole do País.

Concentração e
manifestação de
choferes no centro
da capital paulista,
anos de 1920
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Chauffeurs
Entre essas numerosas e diversas organizações associativas, mutualistas e filantrópicas, algumas tornaram-se exemplos
clássicos de estrutura, representatividade
e capacidade de mobilização. Para lembrar apenas algumas: os hospitais Beneficência Portuguesa, Samaritano, Humberto Primo e Oswaldo Cruz, as associações
Classes Laboriosas, Circolo Italiano e a
Sociedade dos Chauffeurs do Estado de
São Paulo. Todas elas atravessando o século XX, tendo sido as duas últimas cria22

das em São Paulo no mesmo ano de 1911.
Naturalmente, o contexto histórico da
criação de uma associação de motoristas de praça na cidade de São Paulo cem
anos atrás era diferente do atual, mas em
alguns aspectos já o prenunciava. No rápido crescimento do número de automóveis nas ruas, por exemplo: eram por volta de meia dúzia os carros licenciados em
São Paulo em 1901, quase uma centena
em 1904 e cerca de mil em 1912 – entre
veículos particulares e de aluguel, segundo dados recolhidos de diversas fontes.
E no crescimento igualmente rápido dos

Grupo de associados
com o estandarte
da Sociedade
Internacional e
Beneficente dos
Chauffeurs do Estado
de São Paulo, anos
de 1930; destaque
para Mário Girello e
José Ramos Paiva, à
esquerda e à direita
do estandarte,
respectivamente
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problemas relativos ao uso desses veículos, desde as regras do tráfego nas vias
públicas e a regulamentação dos pontos
de táxi para os carros de praça, até os
incidentes, às vezes graves, envolvendo a
disputa entre automóveis e bondes pelo
espaço escasso das ruas.
A entrada em cena do automóvel na
vida urbana foi triunfal. Os Mercedes
Benz, Isotta, Renault, Citroën, Rolls Royce,
Fiat, Ford, Cadillac, Oldsmobile e Chevrolet prometiam uma nova era de mobilidade, novo tempo de liberdade, conforto
e prazer, substituindo de vez os velhos e
lerdos coches e tílburis. Mas anunciavam
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também um novo campo de interesses
privados e públicos e, por conseguinte,
novas frentes de conflito e negociação.
No meio das quais, em lugar de destaque,
estavam os motoristas, e com maior destaque ainda, os autônomos, os hoje taxistas ou choferes de praça.
Chamados ainda pelo termo francês,
afinal eram tempos da belle époque em
que a França ditava a moda e as palavras,
os chauffeurs paulistas não demoraram a
perceber a realidade social e profissional
que se criava à sua volta. Por um lado, um
inegável prestígio: só famílias ricas tinham
um motorista, sempre de quepe e unifor-

Grupo de motoristas
de praça postados
em frente à loja
Auto Geral na greve
de 1916, contra a
elevação dos preços da
gasolina

me, destacado entre os serviçais por sua
especialização e confiabilidade. Por outro, um cortejo de encargos e problemas,
em especial para os motoristas donos de
carros de praça: leis, regulamentos, inspeções, certidões, licenças, habilitações,
taxas, impostos, taxímetros, multas, acidentes, seguros, preço da gasolina, custos
de manutenção, longas horas de trabalho
diário, além do tempo despendido com o
atendimento da burocracia municipal e os
desentendimentos com a concessionária
dos serviços de transporte público.
Assim, esses novos profissionais, assalariados e autônomos, também não

demoraram a convencer-se da urgência de se organizarem coletivamente, da
necessidade de se organizarem em uma
entidade de representação e atuação da
categoria na defesa de seus direitos.
Dessa urgência e necessidade nasceu
a Sociedade Internacional Beneficente
dos Chauffeurs do Estado de São Paulo,
fundada em 12 de dezembro de 1911 na
capital paulista por um grupo de “condutores de veículos de motores de explosão ou eletricidade”, determinados a
fortalecer a classe em torno das questões que os afetavam e dos interesses
que os uniam.

Reunião dos
associados da SIBC
numa sedes sociais
da entidade na
década de 1920
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Primeiros passos
O modelo da organização não era original. Na verdade, era inspirado no Centro
dos Chauffeurs do Rio de Janeiro criado
no ano anterior na então Capital Federal,
entidade que, por sua vez, era uma adaptação de experiências já existentes em
países da Europa. Mas, pelo que se pode
sentir e avaliar nos retalhos documentais
de uma história já tão distante, a iniciativa era ousada, para uma categoria incipiente e sem tradição de ação coletiva.
E transpirava o espírito de determinação
de um punhado de homens em marcar
presença na vida da cidade e garantir um
futuro profissional.
Consta que a primeira reunião, onde
foram apresentados os objetivos e discutidos e aprovados os estatutos da entidade, ocorreu em uma garagem da Rua
Barão de Limeira, na Barra Funda, com
muitos dos presentes sentados em cima

Outro flagrante de
Assembléia da SIBC
num teatro da cidade
de São Paulo, anos
de 1920.
Abaixo, cena de uma
caravana do Centro
dos Chauffeurs, anos
de 1910
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de tambores de óleo diesel. Para motoristas em começo de carreira que, além
de dirigir, muitas vezes tinham também
de fazer a própria manutenção dos seus
carros, era ambiente adequado e familiar.
Ficou decidido que seriam admitidos
como sócios, em diferentes categorias,
de fundadores e remidos a beneméritos e
honorários, todos aqueles motoristas que
tivessem habilitação para conduzir automóveis, side-cars, motocicletas e quaisquer outros veículos de motor a explosão
e rodas com revestimento de borracha.
Para algumas categorias, excepcionalmente, poderiam vir a ser admitidos sócios não portadores da referida habilitação, ou seja, não motoristas.
Aos associados, a entidade ofereceu
desde logo a assistência jurídica mediante
a contratação, por um ano, dos serviços
de um advogado, Dr. Carlos Cyrillo Júnior.
Era, certamente, o que os chauffeurs mais
precisavam, nas tratativas com os departamentos e seções municipais e nas suas
contendas diárias com os guardas civis
que viam os carros, sobretudo os de praça
como perturbadores do tráfego nas ruas.
Mas já no ano seguinte esse apoio jurídico foi ampliado com os serviços prestados
por dois médicos contratados para dar assistência em consultas, receitas e alguns
procedimentos ambulatoriais.
A par das leis, também a saúde dos
associados começava a ser atendida. A
sede era precária, os primeiros passos foram difíceis, mas a sociedade começava
a cumprir sua missão.
28

Assembléia da
Sociedade dos
Chauffeurs com
expressiva presença
de seus membros;
início da década
de 1930
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Os Chauffeurs
inauguram a sua
Cooperativa, em
13 de junho de 1922
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Dos Estatutos
Capítulo I – Da Organização
Art. 1o – Denomina-se “Sociedade Internacional Beneficente dos Chauffeurs
do Estado de São Paulo” a Sociedade dos
Condutores de veículos de motores de
explosão ou eletricidade, que não estejam ligados a trilhos, fundada em 12 de
dezembro de 1911, na cidade de São Paulo, onde terá a sua sede.
Poderão unicamente fazer parte dela
aqueles indivíduos portadores de suas
carteiras de habilitação e identidade, com
as quais provem ser condutores de automóveis, “side cars”, motocicletas ou outro
qualquer veículo de natureza acima discriminada, e que, desde sua entrada, se obriguem a cumprir as disposições contidas
nestes Estatutos e regulamento interno.

Capítulo II – Seus fins
Art. 2o – A Beneficência é o exclusivo
caráter da Sociedade, assim definida:
. dar assistência judiciária;
. prestar socorros médicos;
. prestar socorros de hospital e operação;
. socorrer pecuniariamente;
. contribuir para o funeral dos seus associados;
. manter uma biblioteca;
. manter uma agência de colocação;
. manter uma Revista;
. manter permuta de associados com Sociedades congêneres.
. distribuir pecúlios.
(Do Estatuto Social, 1926)
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3. Sedes Sociais

O serviço de bondes elétricos começou
em São Paulo na virada do século passado
e terminou, como lembram os mais velhos,
no final da década de 1960. Foi um serviço de transporte público importado de
cidades mais desenvolvidas da Europa e
dos Estados Unidos e que aqui teve evolução própria, com ajustes na sua estrutura
e nas suas características. No início eram
bondes abertos, depois vieram os “camarões” fechados. O sistema foi implantado
para servir à população dos bairros, mas
houve, durante certo período, linhas de
bondes de “operários”, específicas para o
transporte de trabalhadores para as áreas
de concentração fabril. Uma característica,
entretanto, não se modificou: num sistema radial, montado para ligar os diversos
bairros ao centro da cidade, essa ligação
foi identificada por um letreiro comum,
que perdurou e ficou na memória da gente
da capital – “Cidade”. Vindos da Penha, da
Lapa, do Ipiranga ou da Mooca para o centro, os bondes mostravam a direção com
esse mesmo letreiro. Estabelecera-se, na
visão coletiva, que o centro era a “cidade”,
ou que a cidade era o “centro”.

De sede em sede...
Não foi circunstancial, então, que a recém-criada Sociedade dos choferes tenha
estabelecido e mantido sua base física e
institucional no centro da capital. O cen32

tro era o coração da cidade – já que o
pulmão estava nos bairros industriais, no
imaginário social paulistano.
Mas não foi simples conseguir isso. A
busca por uma sede própria e permanente seria demorada, cheia de voltas e atalhos. Uma longa peregrinação, difícil de
ser reconstituída hoje com segurança.
Tudo começou no final de 1911, numa
garagem da Rua Barão de Limeira. Local
improvisado e provisório, onde por um
ano os chauffeurs se reuniram e deliberaram. Já no final de 1912, entretanto,
decidiam mudar a sede para a Rua Conselheiro Nébias, nas vizinhanças, em local cedido por um associado. Por alguma
razão, essa transferência não deu certo e
em abril de 1913 a sede era acomodada,
ainda provisoriamente, em uma pequena
sala na Rua Vitória, até ser levada, em
1914, para o Largo da Sé.
O Largo da Sé, onde estava a maior
concentração de carros e de motoristas
da cidade – um grande espaço público
já servindo de estacionamento, inclusive
para numerosos carros de praça – poderia vir a ser o lugar ideal para a sede
social dos chauffeurs. Não foi. Obrigados a sair de lá, talvez pela proximidade
“perigosa“ da sua sede com a concentração de taxistas que ali tinham seu ponto,
recomeçaram sua caminhada. Primeiro,
para a Rua 15 de Novembro, depois para
a Líbero Badaró, a 7 de Abril e a 24 de
Maio. Até chegarem, finalmente, em
1928, à Rua do Carmo – seu endereço
pelas quatro décadas seguintes.

Fachada do prédio
da Rua Líbero Badaró
em 1916, onde a SIBC
teve uma das suas
sedes sociais
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...sempre no centro
Foram dezessete anos de andanças em
busca de uma sede permanente, desde a
fundação da entidade em 1911. Pode parecer, hoje, um fato extraordinário, mas
não na época. Ao contrário, pode-se dizer que era um fato comum. Como a dos
chauffeurs, a maioria das associações
criadas nesse período teve grande dificuldade em conseguir e manter uma sede
própria para a sua consolidação. A falta
de recursos dessas entidades incipientes,
por um lado, e a resistência social e política, por outro, gerada pela desconfiança
com que muitas eram vistas pelas elites
e pelas autoridades, constituíam barreiras
nada desprezíveis.
Para vencê-las, essas organizações
também desenvolveram estratégias comuns. Uma delas foi a de ter suas sedes,
provisórias ou permanentes, sempre na
região central da cidade, para onde tudo
convergia – as pessoas, os interesses, os
serviços, o comércio, a vida social e cultural. Outra foi a de manter ativa o máximo possível a associação nesse período
crítico. Se a sede era importante, mais
ainda era manter acesos o interesse e o
ânimo associativo da organização, apesar
dos percalços.
Foi o que se esforçaram por fazer as
lideranças da Sociedade Internacional
Beneficente dos Chauffeurs do Estado de
São Paulo nos seus longos anos de formação. Não deixaram que se reduzissem a
anos de busca burocrática por uma sede.
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Enquanto circulavam pelo centro paulistano, não perderam o foco sobre o que
era realmente determinante para a sobrevivência da instituição: o crescimento do
quadro de associados e o fortalecimento
do espírito associativo por meio do atendimento e defesa dos seus interesses.
Algumas das medidas tomadas na
época revelam o sentido e a importância
desses esforços. Em 1916, por exemplo, a
Sociedade encaminhou ao governador Washington Luís ofício pedindo a revisão da
lei estadual que regulava as relações entre
bondes e carros no trânsito – desfavorável
aos motoristas profissionais, no seu entendimento. Ainda em 1916, é publicado o
primeiro número da revista Auto Paulista,
que seria daí em diante e até hoje o principal veículo de comunicação da entidade.
Depois de liderar, em 1916, um movimento
grevista contra o aumento do preço da gasolina, a Sociedade dos Chauffeurs declarou seu apoio moral à greve geral de 1917,
com o recolhimento de todos os carros de
praça às respectivas garagens, uma “parede pacífica”. Também em 1917, a diretoria
promoveu reforma dos estatutos para a
criação de nova categoria de associados,
a dos “sócios protetores”, para atrair a
adesão de figuras de relevo na sociedade,
no meio empresarial do comércio e da indústria e dos esportes automobilísticos, já

Detalhe do
gabinete dentário
instalado na sede
da Rua do Carmo

em franca expansão. Em 1924, foi criada
a Caixa Beneficente das Famílias da SIBC,
destinada a custear o atendimento médico e odontológico a associados carentes.
Pode-se considerá-la uma precursora dos
futuros institutos de previdência oficiais.

Rua do Carmo

Tabatinguera. No lado direito da rua, foram
construídos vários sobrados meio residenciais, meio comerciais de estilo eclético
típico dos anos de 1920 e 1930, de três
e de dois pisos. Foi em um deles, que os
choferes instalaram a sua sede.
Como a própria rua, a sede não aparentava ter grandes pretensões. Mas a
atmosfera já era outra, carregada de
energia e entusiasmo, mesmo naquele
modesto sobrado comercial. Mais ainda,

Fachada do
sobrado da Rua
do Carmo onde
funcionou a sede
social da SIBC por
cerca de quatro
décadas

Todo esse empenho em firmar e fortalecer a associação ganhou, naturalmente, estímulo maior com a fixação de uma
sede, se não ainda permanente, ao menos
com a possibilidade real de vir a ser estável e duradoura. Estava situada à Rua do
Carmo, para onde os choferes se mudaram em setembro de 1929.
Nas imagens mais antigas disponíveis
do plano urbano da área central da cidade, a Rua do Carmo aparece como é
hoje: uma ligação curta, de meio quilômetro, entre a Ladeira do Carmo (atual
Avenida Rangel Pestana) e a Rua Tabatinguera, corredores importantes de descida
da parte alta do centro para a região da
várzea do Tamanduateí e daí para o Brás,
Belém e Mooca.
Até fins do século XIX teve como principal referência a pequena igreja de Nossa
Senhora da Boa Morte – hoje restaurada
–, ganhando por essa época e nas décadas
seguintes novas construções, com destaque para o palacete art nouveau de um
rico fazendeiro de café, o barão de Três
Rios, no lado esquerdo de quem entra pela
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depois de o sobrado ser adquirido em definitivo pela Sociedade já em 1930 por
330 contos de réis – algo em torno hoje de
300 mil reais –, bancados por doações dos
associados e simpatizantes em “Livro de
Ouro” aberto pelo ex-governador e então
presidente da República, Washington Luís,
e pelo embaixador José Carlos de Macedo
Soares, responsáveis por duas expressivas
contribuições.
Boa parte desse entusiasmo renovado
vinha sem dúvida do fato de, enfim, a Sociedade dos Chauffeurs contar com uma
base operacional capaz de oferecer melhores condições de assistência – jurídica
e médica –, como também vinha do fato
de essa base estar bem localizada. Para
os condutores, na maioria profissionais
que atuavam na área central ou a partir
dela, a sede situada na Rua do Carmo era
um achado.
Mas a novidade da sede e sua conveniente localização, por si só, não bastariam
para relançar a associação, às vésperas de
completar suas primeiras duas décadas de
existência. Ela teve de encontrar dentro
dela própria novo ânimo, novas ideias, novas soluções para aproveitar as possibilidades que se apresentavam à instituição.
Nesse contexto, seriam fundamentais
algumas decisões das diretorias da virada
dos anos 1920 para os 1930. Em especial,
decisões tomadas na gestão do presidente José Ramos Paiva (1931-1933) e posteriormente mantidas e desenvolvidas nas
gestões dos presidentes Fausto Soares de
Rezende, José Antônio Manso e José Augusto Ventura.
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Uma delas foi a reforma dos estatutos
para a criação de um Conselho Deliberativo, de atuação institucional, ao lado da
Diretoria propriamente dita, responsável
pelas funções executivas. Ramos Paiva
foi eleito presidente do novo Conselho em
1933. Outra foi a oportunidade de abrir
uma frente de atuação em Campos do
Jordão, com o lançamento festivo da pedra fundamental do Sanatório São Cristóvão também nesse ano de 1933.
A Sociedade Internacional Beneficente dos Chauffeurs de São Paulo subiria
a Serra da Mantiqueira para recomeçar
uma história, que mal completara seus
primeiros vinte anos.

Entrevista do
presidente Mário
Girello a um jornal
da cidade sobre os
motivos de mais
uma greve dos
motoristas

Fausto Soares de Rezende
e José Antonio Manso
Fausto Soares de Rezende foi eleito
Presidente da Sociedade dos Chauffeurs
de São Paulo, pela primeira vez, em 1937
para um mandato de quatro anos. Foi reeleito por duas vezes consecutivas, sendo
substituído por José Antonio Manso na
presidência, em dois mandatos, entre o
final dos anos de 1950 e o início de 1960.
Ambos foram decididos partidários da
atuação da Sociedade em Campos do Jordão, dando todo apoio à liderança de José
Ramos Paiva na condução do Sanatório.
Mas destacaram-se, sobretudo, com a
ideia de se criar um hospital-maternidade
para a Instituição. E com a defesa do projeto contra a visão dos companheiros que

achavam que aquilo “era coisa de loucos”,
que indagavam, com razão, “de onde viria o dinheiro” para uma construção cara
como aquela.
Iniciativas ousadas e criativas, como a
de oferecer aos sócios a possibilidade de
se tornarem “remidos” com a liquidação
antecipada das parcelas dos títulos e a de
recolher maços de cigarro vazios para entregá-los à Souza Cruz, que pagava pela
reutilização dos selos, forneceram recursos e deram credibilidade ao projeto.
O Hospital e Maternidade São Cristóvão seria construído. Viria a ser o marco
central da história mais recente da Sociedade dos Chauffeurs.
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O Sanatório

1933-1958

4. A saúde em foco

E

m meados de 1917, seis anos após
sua fundação, o quadro associativo
da Sociedade Internacional Beneficente
dos Chauffeurs de São Paulo registrava,
segundo dados disponíveis, cerca de 600
membros. Dez anos depois, o quadro ultrapassara os mil associados, chegando a
quatro mil na entrada da década de 1930.
Não se pode dizer que era um crescimento
extraordinário para uma associação com
mais de vinte anos de existência. Mas era
com certeza um crescimento consistente
e, agora, visivelmente mais acelerado. Um
bom indicador.

Crescimento
O incremento contínuo do quadro social tinha a ver sem dúvida, numa visão
mais superficial, com o estabelecimento
da nova sede, à Rua do Carmo. O dinamismo que ela gerou pôde ser visto e
avaliado já na própria campanha, rápida e
bem-sucedida, de mobilização pela aquisição do prédio. E também, vale lembrar,
nos esforços feitos para pagar as promissórias na metade do prazo combinado e
liquidar logo a dívida.
Numa visão mais aprofundada, tinha a
ver principalmente com a procura de revitalização da entidade, com o empenho
em melhorar, expandir e diversificar seus
serviços. Resolvido o problema da sede,
era hora de crescer e avançar. Tratava-se, é certo, de um processo de ajuste da
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Instituição, inserido no novo contexto de
mudanças políticas, sociais e econômicas
aberto pela revolução de outubro de 1930
e seus desdobramentos ao longo da Era
Vargas. Dirigentes e associados avançaram nessa direção. Com sucesso.

Das leis para a saúde
Entre todos os ajustes promovidos nesse momento de inflexão do País e da Sociedade, o que certamente teve mais peso
foi o deslocamento do foco da entidade
da assistência jurídica para a assistência
à saúde. Pode-se dizer que ambas caminharam lado a lado, com ênfase na primeira, até esses primeiros anos da década de
1930. Daí por diante, ambas ainda continuaram a caminhar lado a lado, mas com
predominância crescente da segunda.
A SIBC de São Paulo nascera para dar
todo apoio aos motoristas associados nas
questões envolvendo o exercício da condução profissional de veículos automotores. Apoio sobretudo jurídico naqueles
primeiros tempos, quando pouco havia de
definido na legislação que regulamentasse
a habilitação dos condutores, ordenasse o
tráfego nas ruas e avenidas, solucionasse
as divergências e atendesse os acidentes.
À medida que tudo isso foi sendo estabelecido pelas autoridades em leis e códigos de regulamentação da condução e do
trânsito nas vias públicas – e conforme os
próprios motoristas foram se adaptando

a eles –, a premência de tal apoio jurídico
foi também diminuindo. Abriu-se assim,
progressivamente, espaço para outras
formas de apoio e de prestação de serviços aos associados. E o atendimento à
saúde seria, nas circunstâncias, o caminho natural para onde a SIBC passaria a
dirigir sua atenção.
Não faltavam razões para isso. Entre
todas as carências sociais do País na época, a da saúde era, notoriamente, uma das
maiores, senão a maior. No estado de São
Paulo, por exemplo, faltavam ambulató-

rios, maternidades e hospitais públicos,
além de campanhas regulares de orientação, prevenção e tratamento das doenças que afligiam a população – sobretudo
aquela mais necessitada. E as consequências eram pesadas, tornando-se dramáticas nos casos de surtos epidêmicos, como
o da gripe espanhola de 1918 que deixou
milhares de vítimas na capital e no Estado. Ou nos casos das doenças contagiosas e endêmicas que ameaçavam permanentemente a coletividade, em especial
nas aglomerações urbanas.

Vila Arbenéssia em
Campos do Jordão,
década de 1930
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A saúde pública
e a tuberculose
Febre amarela, varíola, sarampo, impaludismo, lepra, gripe, tuberculose... Não
eram poucas as moléstias infectocontagiosas que atormentavam a vida dos brasileiros nas primeiras décadas do século
XX, com diferentes graus de incidência
nas várias regiões do País. Entre todas, a
tuberculose representava a maior ameaça, porque era a mais letal entre essas
endemias. Chamada de “mal do século”,
“peste branca”, “tísica” e responsável
pela metade das mortes causadas por
todas essas endemias juntas, a tuberculose era, com razão, a mais temida. Afetava profundamente o imaginário social,
com o tuberculoso sendo visto como um
ser perigoso, a ser recluso e evitado. Estava na linha de frente dos embates da
saúde pública.
Por um lado, porque já estava disseminada por quase todo o País, embora se
manifestasse mais fortemente nas cidades, grandes e pequenas, onde a transmissão do bacilo e o contágio eram facilitados pela convivência, pelas múltiplas
relações entre as pessoas no trabalho,
nas ruas, no tráfego. Por outro, porque o
conhecimento científico, o diagnóstico e
o tratamento da moléstia apenas engatinhavam – apesar dos esforços de pesquisadores, higienistas e médicos do nível de
Emílio Ribas, Clemente Ferreira e Oswaldo
Cruz. A terapêutica recomendada consis42

tia em alguns remédios para os pulmões e,
acima de tudo, repouso e isolamento – de
preferência em ambientes climáticos favoráveis, em lugares de ar temperado, luz
clara, água limpa e distantes dos meios
contaminados e contaminadores.
No Estado de São Paulo esse lugar privilegiado pela natureza era Campos do
Jordão, nos altos da Serra da Mantiqueira,
divisa com Minas Gerais. Foi lá que, desde
as décadas de 1910 e 1920, começaram
a ser construídos os sanatórios, um combinado de hospitais e centros de recolhimento para tuberculosos, que fizeram do
povoado uma cidade e a transformaram
na estação de cura mais conhecida e procurada por doentes de todo o Brasil.
Os choferes não estavam imunes ao
assédio das endemias, em especial da tuberculose. Muito ao contrário. Ela era uma
das suas vulnerabilidades mais evidentes,
tanto pelo convívio próximo e inevitável
com pessoas de todas as origens e condições, quanto pelo desgaste provocado
por longas horas de trabalho diário, alimentação precária, poucas horas de sono,
descanso insuficiente.
A tuberculose era uma ameaça real e
constante para a classe dos taxistas. Assim, não foi por acaso que a associação
dos choferes também entrou na rota para
Campos do Jordão.

Projeto e obra da
construção do Sanatório
São Cristóvão em
Campos do Jordão

Doenças de choferes nos tempos da garoa
Os motoristas de praça eram mesmo
uma categoria vulnerável a diversas doenças. Jornadas de trabalho que varavam
as madrugadas frias e úmidas da época
em que a cidade era a “São Paulo da garoa”, jornadas de pouca alimentação e
muito cigarro, que começavam nos pontos de táxi e não raro terminavam nos
pontos da boemia paulistana eram uma
porta aberta às gripes, bronquites, asmas,
pneumonias e à tuberculose.
Eram todas doenças do sistema respi-

ratório, alérgicas ou infecciosas, que os
choferes procuravam tratar recorrendo
à sua associação. Lá encontravam orientação médica e encaminhamento para
internações, nos casos graves, além de
participar de reuniões e assembleias para
discutir e decidir sobre questões profissionais e jurídicas de interesse comum
da categoria. Encontros realizados quase
sempre a partir das 21 horas para não tirar os motoristas do seu trabalho, avançando noite adentro.
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5. Saga serrana

A rota para Campos do Jordão não
existia – até 1914, quando foi inaugurada a estrada de ferro de pouco menos de
50 quilômetros ligando Pindamonhangaba aos altos da Mantiqueira. Inauguração
um tanto precária. Usando inicialmente
automotrizes leves a gasolina, a ferrovia
só passou a operar regularmente e com
toda capacidade após sua eletrificação
em 1924. De qualquer maneira, ela era a
alternativa para se chegar com mais conforto e menos tempo ao cimo da serra.
Até então, só a cavalo ou de liteira, por
trilhas que escalavam aquelas encostas
desde os tempos do bandeirismo paulista
na busca das minas do ouro.
Nada, porém, que tirasse o ânimo ou
impedisse o movimento de subida de
pessoas de todas as origens e condições
sociais em direção a Campos do Jordão.
Pelo contrário, esse movimento só fazia
crescer e cresceu ainda mais nas décadas de 1920 e 1930 com a ligação ferroviária consolidada e, nas duas décadas
seguintes, com a abertura da rodovia
pavimentada SP 50, a partir de São José
dos Campos. E não eram os majestosos
pinheirais, nem o festival de cores nas
floradas da mata verdejante, nem a vista
deslumbrante da serra soberana sobre o
vale que mais atraíam essa gente para lá.
Era a esperança de cura.
O panorama, não há dúvida, era mesmo
de admirar. Mas o que movia os doentes
ao ziguezague vagaroso do trem na subida da serra era a confiança de, em alguns
meses, poder descê-la sem a doença.
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Estação de cura
Tudo começara na virada do século.
Em 1908, os médicos Emílio Ribas e Victor Godinho conseguiram obter do governo paulista apoio financeiro – na forma
de subvenção anual – para a construção
de sanatórios nas terras altas de Campos
do Jordão, distrito pertencente na época
ao município de São Bento do Sapucaí. Os
dois infectologistas, muito respeitados,
lograram convencer as autoridades de
que aquela era, entre as regiões por eles

Acima, registro das
primeiras caravanas de
automóveis em direção a
Campos do Jordão.
Ao lado, o ponto de
parada do trem próximo
ao Sanatório São
Cristóvão
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pesquisadas, a melhor do Estado para o
acolhimento e tratamento de tuberculosos. O clima ameno durante o ano inteiro,
a luminosidade e tranquilidade daqueles
campos de altitude era tudo que os doentes precisavam para recuperar a saúde.
Para viabilizar essa estrutura de atendimento à saúde, porém, médicos e autoridades compreenderam que antes
era preciso construir uma ligação entre
a região serrana e o vale do Paraíba,
um ramal ferroviário local, articulado
com a Central do Brasil. A Estrada de
Ferro Campos do Jordão foi feita e, na
sua esteira, cresceram os investimentos públicos e privados. Os empreendimentos se multiplicaram, de sanatórios
a hospitais, da ferrovia à rodovia, dos
albergues aos hotéis, das antigas fazendas aos novos bairros, sítios e casas
de campo. Emancipado em 1934 e com
suas três vilas mais povoadas e integradas – Abernéssia, Jaguaribe e Capivari –, o município de Campos do Jordão
acelerou para afirmar-se de vez como
a grande estação de cura da tuberculose do País. Para fazer-se reconhecer
como a “Suíça brasileira”, buscando reproduzir na Mantiqueira o modelo de
tratamento da tuberculose praticado
com êxito nas boas estações de cura
daquele país europeu.
Os grandes sanatórios foram construídos entre as décadas de 1920 e 1940 – o
Divina Providência, o São Paulo, o Santa
Clara, o Santa Cruz, o Sanatorinhos, o São
Vicente de Paulo, o São Francisco Xavier,
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o Ebenezer, o Santos, o Sírio, o Nossa Senhora das Mercês, o da Legião Brasileira
de Assistência, o Três de Outubro, o Bandeira Paulista e o São Cristóvão. Quase
todos eram particulares, construídos em
terrenos recebidos em doação e mantidos
por entidades religiosas e leigas. Usavam
recursos próprios, vindos das mensalidades pagas pelos enfermos, e subvenções
governamentais, do Estado e do município, para receber e tratar centenas e centenas de doentes, adultos e crianças.
Essa política oficial de tratamento da
tuberculose por meio do acolhimento dos
tuberculosos em ambientes isolados era a
recomendada pela medicina nesse período, mas não tinha a dimensão necessária
para atender uma demanda que não parava de crescer. Em Campos do Jordão, ao
lado dos doentes atendidos em sanatórios
bem estruturados, conviviam outros tantos abrigados em pensões de pouca ou
nenhuma condição de acolhimento médico-hospitalar eficaz.
Isso não impediu que a cidade firmasse sua imagem de estação de cura de excelência. Capaz de atrair gente comum e
celebridades de todo o País, necessitadas
de tratamento. E de se tornar cenário natural e humano de histórias de luta pela
vida, repercutidas na literatura, no rádio
e no cinema em romances, radionovelas e
filmes que viraram referência dessa época, como o Floradas na Serra, produção
da Companhia Vera Cruz, de 1954, sobre
obra homônima da escritora Dinah Silveira de Queirós.

Sanatório São Cristóvão
A Sociedade Internacional Beneficente
dos Chauffeurs do Estado de São Paulo
teve presença e participação expressiva
nessa grande saga que foi o enfrentamento da tuberculose no Brasil na primeira metade do século XX.
Em 27 de junho do ano de 1931, José
Ramos Paiva, seus companheiros de diretoria e um grupo de associados – que
levaram um dia inteiro e parte da noite no
trajeto de carro entre São Paulo e Campos do Jordão, os que conseguiram che-

gar – lançavam a pedra fundamental da
“Casa 1”, início do complexo que viria a
ser o Sanatório São Cristóvão. O terreno de 13 alqueires, ao lado da ferrovia
e próximo à entrada da vila Abernéssia,
havia sido doado à Associação pelo embaixador José Carlos de Macedo Soares,
proprietário de terras na região e grande
incentivador da construção de casas de
saúde para doentes tuberculosos. Dificuldades imprevistas de relacionamento
com instituições religiosas vizinhas, que
reagiram com certa desconfiança à chegada de uma sociedade laica e de moto-

Grupo de associados
da SIBC reunidos diante
da casa do Embaixador
José Carlos de Macedo
Soares, antes da
partida em caravana
para o lançamento da
pedra fundamental do
Sanatório em Campos de
Jordão, no ano de 1931
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ristas, levaram a uma reacomodação do
terreno doado – que acabou ficando até
um pouco maior que o original – e retardaram a obra.
Duas pequenas edificações no meio do
pinheiral à beira da estrada de terra que,
antes da SP 50, ligava Campos do Jordão
ao vale do Paraíba, uma para os doentes e
outra para os médicos e visitantes. Instalações modestas, para 20 leitos, mas bem
construídas, inauguradas em junho de
1934, constituíram a primeira unidade do
Sanatório São Cristóvão – nome do santo padroeiro dos motoristas. Da equipe
médica, faziam parte Dr. Osório, diretor
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clínico, Dr. Miguel Valério, clínico geral, e
Dr. Pinotti, dentista.
Dois anos depois, o São Cristóvão consolidava sua presença na estação de
cura da Mantiqueira, inaugurando um
pavilhão novo, para 85 leitos – sendo
dez gratuitos para pessoas sem recursos. Feito com cuidado e planejamento, iluminado naturalmente por grandes
janelas, com diferentes acomodações e
diferentes níveis de custo para os pacientes, contava com dispensa, cozinha,
enfermaria, sala de raio-x, sala de convivência. Com direito a uma entrada principal em avanço sobre a fachada, apoia-

da sobre duas belas colunas ao melhor
gosto art déco da época.
A demanda e o êxito da administração
fariam a Sociedade manter o interesse e
os investimentos na sua base de Campos
do Jordão. O Sanatório receberia ainda
outras reformas e ampliações entre as
décadas de 1940 e 1960, que acabaram
dobrando sua capacidade para 150 leitos,
em um nível de cura estabilizado em torno de 90%. E que, além de modernizar as
instalações para os internos, melhoraram
as acomodações para seus familiares,
mais presentes agora, graças ao acesso à
cidade também por rodovia.

Entre a cidade
e a serra
O Sanatório São Cristóvão instalado
pela Sociedade Beneficente dos Chauffeurs do Estado de São Paulo – já sem
o Internacional, tirado oficialmente do
nome em setembro de 1940 – em Campos do Jordão em pouco tempo mostrou
ser um empreendimento de potencial.
Uma frente de atuação que valera a pena
abrir e que valia a pena manter, fortalecer, ampliar.

A esquerda, visão
panorâmica do
Sanatório; acima a
Casa 1, ou casa do
chauffeur, que abrigava
médicos do Sanatório e
que deu origem ao que
mais tarde viria a ser o
Recanto São Cristóvão
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A primeira razão, por óbvio, estava na
importância de poder oferecer aos próprios associados e suas famílias a oportunidade, a menor custo, de tratamento e
cura da tuberculose – a moléstia que mais
afligia a população em geral e por isso
considerada um “mal social”. Outra razão
estava na possibilidade de gerar recursos
para a entidade por meio da atividade do
Sanatório, aberto a pacientes individuais que pagavam a internação e também
aberto a convênios com outras entidades
privadas, como os sindicatos e federações,
e órgãos públicos, como os institutos de
aposentadoria. Por último, mas não menos
importante, a experiência proporcionada
pelo Sanatório de aprender a gerir serviços médico-hospitalares em benefício da
saúde dos pacientes, sem perder de vista
a estabilidade e o desenvolvimento da instituição gestora. Esse aprendizado logo se
revelaria muito oportuno.
Por todas essas razões, o Sanatório
foi o foco das atenções nesse período

Capela erguida
junto ao Sanatório,
década de 1950
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da história da Sociedade. As internações
cresceram e, em paralelo, estimulou-se a
visitação e a sociabilidade em torno delas.
Festas, caravanas e excursões de fim de
semana a Campos do Jordão passaram a
ser promovidas com mais frequência, tudo
amparado em boa estrutura. O Sanatório
ganhou novas “casas de hóspedes”, que
aos poucos formaram uma espécie de
“recanto” para hospedagem de familiares
dos enfermos e também de sócios a passeio em Campos do Jordão.

Enquanto cuidavam de fortalecer o
Sanatório na serra, os dirigentes – José
Ramos Paiva, à frente do Conselho Deliberativo, e Fausto Soares de Rezende
e José Antonio Manso, na presidência,
entre outras figuras já atuantes e importantes no período como o Sr. José Augusto Ventura – não descuidavam dos interesses da Sociedade dos Chauffeurs em
São Paulo.
Em 1945 a associação obteve do governo do Estado o seu reconhecimento

Vista do Sanatório
São Cristóvão a
partir do lago
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como entidade de “utilidade pública” estadual. Em meados da década de 1950
abriu-se o quadro associativo para ingresso de homens e mulheres entre oito
e 45 anos, motoristas ou não. Em 1957,
na sede da Rua do Carmo, foi criada a
Federação das Sociedades Beneficentes
dos Chauffeurs do Estado de São Paulo,
em mais uma iniciativa pela união e fortalecimento da classe no plano estadual.
A sede, por sua vez, mostrava-se já por
demais acanhada para a administração
e o atendimento aos sócios, sobretudo
quanto ao atendimento de saúde, com
o crescimento das consultas, exames,
internações, tratamento dentário, tratamento oftalmológico, acompanhamento
das gestantes etc.
Boa parte de todo esse atendimento
já não era feito na sede, mas, cada vez
mais, em consultórios, clínicas e hospi52

tais de terceiros, custeados pela entidade. Com essa visível limitação física e
operacional, as ideias e projetos de mudança da sede social e de construção de
um hospital próprio começaram a aparecer no radar da instituição.

Procissão de
São Cristóvão no
Sanatório,
década de 1960

José Carlos de Macedo Soares
Líder paulista com participação decisiva em momentos importantes da história
de São Paulo e do Brasil, como a revolta
tenentista de 1924 e a revolução de 1930,
Ministro da Justiça, deputado federal,
Ministro de Relações Exteriores e representante brasileiro em diversos fóruns internacionais nas décadas de 1940 e 1950,
o embaixador José Carlos de Macedo Soares (1883-1968) é bastante conhecido
por sua trajetória político-diplomática.
Mas ele desenvolveu também uma
atividade empresarial expressiva. Formado em economia e finanças, criou a
Companhia Melhoramentos Capivari em
Campos do Jordão. Além dos negócios
imobiliários ligados ao crescimento da cidade, Macedo Soares se interessou pelo
desenvolvimento das atividades ligadas
ao tratamento da tuberculose. Apoiou-as
de diversas maneiras, sobretudo com as

generosas e oportunas doações de áreas
a instituições que ali pretendiam instalar
unidades de cura, os sanatórios. A Sociedade Beneficente dos Chauffeurs de São
Paulo foi uma delas, recebendo no final
dos anos de 1920 um terreno em doação,
para a construção do seu Sanatório.
Como se deu o encontro entre Macedo
Soares e a Sociedade? Consta que foi por
meio do seu motorista que, em conversas
do dia a dia, comentava com o patrão o
esforço da entidade em cuidar da saúde
dos seus associados e, em particular, da
tuberculose que os ameaçava. Mesmo
não documentada, é memória verossímil.
Teria começado aí a relação histórica –
esta, sim, bem assentada – de afinidade
e reconhecimento entre Macedo Soares e
a Sociedade dos Chauffeurs que o ilustre
político, diplomata e empresário manteve
até o fim da vida.
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6. Do Sanatório ao Recanto

A mata verdejante, as araucárias, as floradas do outono e da primavera, a neblina
do inverno, o magnífico pôr do sol dos dias
claros. Oferecida graciosamente pela natureza, a paisagem deslumbrante da Mantiqueira continuava lá. Mas, para os visitantes que agora seguiam serra acima de
trem, de ônibus ou de carro, a motivação
já não era a mesma. Para a maioria, felizmente. Os tempos eram outros.

Depois da tuberculose,
o turismo
Entre o final da década de 1950 e a
entrada da década de 1970, Campos do
Jordão mudou o perfil da sua configuração urbana, da sua estrutura social e
econômica, da sua imagem. A cidade
dividiu-se em duas partes bem diferenciadas, a mais tradicional, em torno da
Abernéssia, e a mais nova, ou renovada,
em torno do Capivari. A economia tornou-se essencialmente terciária, apoiada
na rede de comércio e serviços gerados
pela atividade turística. A imagem projetada pela cidade serrana descolou-se do
tratamento de doentes, ligando-se de vez
à visitação e ao lazer, um processo largo
e profundo de mudança que teve, no seu
interior, dois movimentos que se combinaram para impulsioná-lo.
Um vinculado à dinâmica da tuberculose – até quase meados do século passado, ela era moléstia fácil de contrair, difícil
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de prevenir e curar e o melhor era isolar
os enfermos. Com a entrada em cena dos
quimioterápicos, da penicilina e antibióticos em geral, porém, a partir das décadas
de 1950 e 1960, a doença passou a ser
tratada clinicamente com mais eficácia e
sem o isolamento compulsório. Para a medicina, mudou a visão da doença. Para os
doentes, a vida mudou. Para o País, caíram
o número de casos, as internações e os
gastos com a endemia. Para os sanatórios,
anunciava-se o fim de um ciclo.
Outro, vinculado à dinâmica socioeconômica do País. Entre as décadas de 1960
e 1970 o Brasil viveu a aceleração de seu
crescimento demográfico e econômico,
este de caráter fortemente urbano-industrial. O setor secundário tornou-se dominante com a indústria, como também a
população das cidades. Essas mudanças
fizeram aumentar a renda dos trabalhadores, expandiram a classe média urbana
e incrementaram o consumo – aí incluído
o lazer, em passeios, férias, turismo.
Campos do Jordão foi uma das cidades
brasileiras diretamente beneficiadas por
esse novo contexto. Já dispunha de uma
estrutura inicial de recebimento de visitantes e estava a uma distância razoável
da maior e mais rica metrópole do País,
São Paulo, importante centro gerador de
turistas. Já era conhecida e estabelecida
como um lugar de grandes atributos naturais na Mantiqueira.
Não foi difícil passar de estação da
cura para estância de lazer. O turismo era
o futuro.

Fachada da Casa de
Hóspedes do Sanatório,
décadas de 1960/1970
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Redirecionamento
do Sanatório
É certo que a fama de Campos de Jordão como centro de tratamento da tuberculose não desapareceu tão depressa
quanto hoje se poderia imaginar. Como
registra Pedro Paulo Filho, o historiador
da cidade, até pelo menos os anos 1960,
as equipes jordanenses que disputavam
os Jogos Abertos do Interior, por exemplo,
ainda eram vistas com desconfiança e temor mal disfarçados pelas outras equipes
por virem de um “lugar de tuberculosos”.
Era uma imagem do senso comum
que não mais se justificava, mas que só
lentamente foi se desfazendo, acompanhando a desmontagem da estrutura que
a sustentava, formada pelos grandes sa-

natórios. Com a diminuição da procura e
o cancelamento de convênios, em função
da redução do número de doentes e da
prescrição médica do isolamento, um a
um os sanatórios foram desativados, arrendados ou vendidos por suas mantenedoras entre as décadas de 1970 e 1980.
Ou sobreviveram, em alguns casos, adaptados a outras funções.
Foi o caso do São Cristóvão. Desde a virada da década de 1950 para a de 1960,
a Diretoria da Sociedade dos Chauffeurs e
o Conselho Deliberativo preparavam essa
transição. Ao mesmo tempo em que incrementavam as alas dos doentes, buscava-se,
talvez mais intuitivamente do que de forma
programada, melhorar a estrutura de recebimento dos visitantes. Esta seria a base de
apoio para a revisão e redirecionamento de
toda a operação em Campos do Jordão.

Casa da
Administração do
Sanatório
São Cristóvão;
década de 1960
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José Ramos Paiva
Filho de imigrantes portugueses nascido em 1900, na alvorada do século XX,
José Ramos Paiva começou a atuar aos
vinte e cinco anos de idade na Sociedade
de Beneficência e Filantropia São Cristóvão – quando esta ainda era a Sociedade
Internacional Beneficente dos Chauffeurs
do Estado de São Paulo. Era funcionário
de uma companhia de seguros e também
motorista amador – credencial suficiente para ser aceito no quadro associativo
da Sociedade. Entrou como sócio remido,
pouco mais tarde tornou-se sócio benemérito e iniciou assim uma trajetória histórica na associação que só terminou com
seu falecimento em 1988.
Nessa trajetória, tem lugar especial a
determinação e o entusiasmo com que
conduziu a implantação e consolidação
do Sanatório São Cristóvão em Campos do
Jordão, entre as décadas de 1930 e 1960.
E também o empenho que dedicou à sua

transformação em unidade hoteleira, o
Recanto São Cristóvão, entre as décadas
de 1970 e 1980, mantendo a presença da
associação na cidade. Em reconhecimento justo e merecido por tanta dedicação
foi honrado pela Câmara Municipal com
o título de Cidadão Jordanense e ao conjunto do Recanto e sua área de lazer e
de práticas esportivas foi dado o nome de
Centro Social Integrado e Recreativo José
Ramos Paiva.
Nesse período, entretanto, sua atuação
não se limitou às questões da “transição”
da operação em Campos do Jordão. Esteve presente e atuante na implantação
do Hospital e Maternidade São Cristóvão
construído na Mooca, ocupando a presidência da Sociedade por cinco mandatos
consecutivos. Para entender e participar
mais eficientemente da vida do hospital,
chegou a frequentar o curso de Administração Hospitalar da Faculdade de Higiene e Saúde Pública da USP.
O Presidente Paiva, como era carinhosamente chamado pelos colegas, sócios e funcionários da entidade, não deixou herdeiros
diretos do seu casamento com Da. Emília
Paiva. Mas deixou um inestimável legado de
iniciativa, experiência e gestão que marcaria para sempre a história da Instituição.
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Recanto São Cristóvão
É certo que essa revisão e redirecionamento foram conduzidos com o cuidado
de não se perder o que lá já estava implantado e de fazer bem o que precisava
ser feito em vista de um projeto futuro.
Projeto que, na visão dos dirigentes da
época, sobretudo de José Ramos Paiva, o
grande entusiasta e estimulador da atuação da Sociedade em Campos do Jordão
desde o início, era ajustar e melhorar as
instalações do Sanatório para transformá-lo em um bom hotel, autossustentável, que oferecesse aos sócios um espaço
de lazer e convivência em lugar privilegiado, a custo acessível.
Tudo seria feito com tempo e prudência. O Sanatório foi mantido em atividade,
mesmo reduzida, até que isso não foi mais
possível em virtude do déficit financeiro
crescente. Depois que o último convênio
foi rescindido em 1981 – convênio com
o INAMPS, do Ministério da Saúde, que
pagava os custos de vinte leitos – não havia mais como continuar. O Sanatório foi
definitivamente desativado em dezembro
de 1983.
Saía o Sanatório, ficava o Recanto São
Cristóvão, até hoje em plena atividade. Os
associados ganhavam sua “colônia de férias”. A história da Sociedade em Campos
do Jordão ganhava sua permanência.
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O Hospital

1959-1970

Pergaminho do lançamento
da Pedra Fundamental do
Hospital e Maternidade
São Cristóvão, em 1959
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7. Do centro para a Mooca

A

o longo da década de 1950, mais exatamente, em 1954, a capital paulista
alcançou a marca dos 400 anos de vida
e três milhões de habitantes. Justificava-se o bordão dos paulistanos sobre São
Paulo, proclamando-a “a cidade que mais
cresce no mundo”. Crescimento superlativo em todos os sentidos, para cima, com
a febre de construção de arranha-céus
na região central, e para os lados, com
a ocupação intensiva de novas áreas nas
periferias mais distantes, até Cidade Dutra e Parelheiros na Zona Sul, até Cidade
Patriarca e Itaquera na Zona Leste.
Na verdade, o desenho urbano da cidade, físico e socioeconômico, estava
mudando. Pela segunda vez em meio

século, a capital paulista revirava-se no
planalto, redefinindo sua vocação e seu
destino. Em mais uma década de inflexão
histórica, em que a população adensou e
acelerou, puxada pela migração interna,
a atividade fabril perdeu fôlego para os
negócios, os serviços e as obras públicas,
a metrópole mutante recompôs seu perfil. Nas áreas residenciais de classe média alta, com o boom imobiliário, bairros
como Campo Belo, Moema e Morumbi,
vieram concorrer com os tradicionais
dos Jardins e Higienópolis. No cinturão
industrial em torno do centro, com a
desindustrialização, bairros antigos ganharam funções e características novas,
como a Mooca.

Vista do terreno na
esquina das ruas
Canimá e Terenas, no
alto da Mooca, onde
seria construido o
Hospital e Maternidade
São Cristóvão
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Um novo bairro antigo

Cena da arquibancada
lotada de torcedores
mooquenses em tarde
de jogo no campo
do Juventus,
década de 1930
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Um dos mais antigos da capital – há
registros de sua presença já no século XVI –, o bairro da Mooca nasceu e
cresceu na margem direita do curso do
Tamanduateí, como um ajuntamento colonial meio lusitano, meio indígena. A
proximidade com a área central e o fácil
acesso à rede ferroviária fizeram dele,
junto com o Brás e o Ipiranga, a base
do arco industrial da cidade no início do
século XX. E um dos bairros preferidos
dos imigrantes italianos, portugueses e
espanhóis, ao lado de lituanos, russos e
poloneses.
Nos anos de 1950 e 1960, porém,

como os seus vizinhos, a Mooca perdeu
essa função. Uma a uma, as principais e
maiores indústrias foram sendo desativadas. Algumas foram removidas para áreas industriais mais adequadas no entorno
da capital, nos municípios do ABC, Guarulhos e Osasco, por exemplo, ou mesmo
para cidades do interior do Estado. Outras foram sendo fechadas, dando lugar
a empreendimentos de menor porte, de
comércio e serviços geralmente, como
revendas de veículos e de máquinas, clínicas, laboratórios, gráficas, editoras,
colégios, faculdades, escritórios, bancos,
supermercados – ou edifícios e condomínios residenciais.
Foi o caso dos Armazéns Matarazzo,
onde hoje estão as instalações da Universidade São Judas Tadeu, e o da Companhia Antarctica Paulista, onde viria a
instalar-se a sede do Banco Itaú. Mas,
o mais emblemático de todos, possivelmente, foi o processo do Cotonifíco Rodolpho Crespi. Pioneiro da tecelagem de
algodão em escala industrial no Brasil
desde o final do século XIX e desativado
no início dos anos de 1960, deixou um
legado social, cultural e histórico valioso, tendo no Clube Atlético Juventus
seu principal herdeiro. Fundado em 1924
dentro da tecelagem e ganhando plena
autonomia em 1960, o Juventus, mais
que um clube esportivo e time de futebol, foi sempre um centro da vida social
das famílias mooquenses com seus torneios e festas, shows e domingueiras nas
quadras, piscinas e salões de baile. O Ju-

Festa de lançamento
da pedra fundamental
do HMSC, com a
presença de associados
e autoridades em 25 de
julho de 1959
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ventus tornou-se um ícone da Mooca.A
paisagem econômica e social da Mooca
mudaria bastante daí por diante. Saíram
as chaminés, os muros altos de tijolos
vermelhos, os apitos das sirenes e o entra-e-sai apressado de trabalhadores nos
portões das fábricas nas trocas de turno. Restaram as casinhas geminadas e de
porta na calçada, típicas das ruas e vilas
operárias. Vestígios de um tempo em que
a sociabilidade girava em torno das relações de trabalho e da solidariedade dos
“companheiros de boné”.
Foi desse tempo passado que a vida
social na Mooca aos poucos se reinventou. Sem as grandes fábricas e sem
a efervescência proletária – dos grandes comícios e assembléias nas ruas
da Mooca e do Oratório –, o trabalho
pulverizou-se em empregos menos concentrados. A socialização passou a dar-se mais em torno das relações diretas
da convivência de rua, de família e dos
grupos de amigos, dos colegas de escola
– do Firmino de Proença especialmente,
a escola pública de referência do bairro
–, das turmas de clubes e associações,
da freqüência aos parques e circos, aos
cinemas e teatros, entre estes o elegante
e moderno Arthur Azevedo, inaugurado
em 1952. Relações antigas e agora mais
cultivadas em torno do contato direto,
dos laços familiares, da vizinhança, da
camaradagem, dos encontros nas festas típicas como a de San Gennaro, na
freqüência às feiras, padarias, cantinas e
pizzarias, algumas novas e outras tradi66
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cionais, como a Romanato e a São Pedro.
A Mooca estava deixando de ser bairro industrial e proletário para ser, cada
vez mais, um bairro de residências, famílias, serviços e comércios. Na metade
do século XX, com a entrada em cena da
terceira geração, ela ia deixando de ser o
aglomerado de imigrantes europeus para
tornar-se uma comunidade enraizada, de
vida própria, de muitas memórias, de uma
história rica e identidade forte. Mudava
de perfil, sem perder a alma.

Um hospital para
a Mooca
Foi nesse bairro em transformação da
Zona Leste de São Paulo que a Sociedade Beneficente dos Chauffeurs decidiu
construir um hospital e maternidade em
meados da década de 1950, levando para
lá também a sua sede social.
A ideia vinha de alguns anos, pelo que
se pode verificar nos registros escritos
e por memórias que ainda se guardam.
Atribui-se às diretorias da época, presididas por Fausto Soares de Rezende e José
Antonio Manso, com a participação im-

Srs. Américo Ventura,
José Ramos Paiva e
Raimundo Perales
Aires acompanhando
o andamento das
obras do HMSC
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portante de outros dirigentes da entidade, como José Ramos Paiva, José Augusto
Ventura e Américo Ventura, a tomada de
decisão de criar um hospital para a Sociedade.
Defendia-se a ideia em função, primeiro, das despesas crescentes com o atendimento à saúde dos associados e, segundo, das dificuldades operacionais em que
se encontrava a sede da Rua do Carmo.
Como de fato indicavam os balancetes
trimestrais e os balanços anuais, crescia
expressivamente o montante aplicado
com consultas, exames e internações que
a Sociedade oferecia a seus membros. E
com o sobrado atingido por abalos causados pela construção de uma unidade
do SESC, tendo que ser por vezes desocupado em vista de riscos estruturais,
a Instituição tinha que recorrer a serviços de terceiros para atender os sócios,
enviando-os, quando necessário, para os
hospitais Beneficência Portuguesa e São
Lucas. As finanças estavam sobrecarregadas, menos pelo volume e mais pelo
custo dos atendimentos.
Pouco mais de dois anos foi o tempo
gasto na procura do terreno do futuro hospital. Houve contatos e entendimentos com a Prefeitura Municipal, que
chegou a oferecer duas áreas à entidade.
Esta, mesmo honrada com o reconhecimento público, preferiu não aceitá-las por
considerá-las inadequadas à finalidade a
que se destinavam. No início de 1959 o
presidente José Antonio Manso anunciou
a compra de um terreno de 3 760 m2 na

parte alta do bairro da Mooca, na esquina das ruas Terenas e Canimá, negociado
com a Companhia Imobiliária Parque da
Mooca, que aceitou a forma de pagamento proposta. A escritura foi lavrada em 13
de abril desse ano e pouco depois, em 25
de julho, foi lançada a pedra fundamental
do futuro hospital.
Por que na Mooca? Não parece ter
havido nenhuma razão especial – ao menos, comprovável. Alguns diretores eram
moradores da região, como José Augusto
Ventura e Américo Ventura, e que, por isso
mesmo, teriam sido solicitados a procurar
ali um terreno conveniente ao projeto e
possível de negociar em boas condições.
Procuraram, acharam e o negócio foi feito.
A história também se faz de acasos,
além de ideias, razões e interesses. A instalação do Hospital e Maternidade da SBC
no Alto da Mooca pode ter sido um acaso. Mas não deixou de ser avaliado pela
direção o fato de que se tratava de um
bairro populoso e tradicional, ao lado de
outros bairros populosos e tradicionais da
Zona Leste da capital que não paravam de
crescer – como o Brás, Belém, Belenzinho,
Tatuapé e Vila Prudente – e que careciam
de equipamentos de saúde e que poderiam garantir uma boa demanda para o
hospital. Além de virem a garantir, porque
não, uma boa ampliação do quadro associativo da entidade.
A SBC estava saindo do centro para
construir seu hospital na Mooca. Ou, dito
de outro modo, estava levando seu hospital para a Mooca. Um acaso feliz.
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A saúde como missão

A obra e a inauguração

No fundo, porém, havia outra razão
para essa decisão, não menos importante
que a necessidade de equilibrar o orçamento e ampliar o quadro de sócios – nessa altura, em torno de 14 mil. A razão de
que, definitivamente, a saúde era agora o
que dava sentido e motivação à atuação
da Sociedade Beneficente dos Chauffeurs
de São Paulo.
Naturalmente, essa condição tinha
tudo a ver com a atuação em Campos
do Jordão. O Sanatório lá instalado havia
vinte anos para o tratamento de tuberculosos estava sendo, reconhecidamente, uma experiência rica em aprendizado
de gestão e fonte de recursos aplicados
no atendimento à saúde dos associados
na capital.
Tanto o aprendizado quanto os recursos gerados pelo empreendimento na
serra eram bem-vindos e seriam usados
na alavancagem do hospital da Mooca.
Mais importante, porém, é que eles estavam apontando a direção a seguir pela
instituição. Dali em diante, sem nenhuma dúvida, a promoção da saúde seria
a missão institucional da Sociedade dos
Chauffeurs. Com muito mais médicos
do que advogados no seu quadro de colaboradores, não era um desvio de rota.
Ao contrário, era um avanço em relação
aos ideais e propósitos dos fundadores,
de criar e fortalecer uma associação que
bem atendesse aos interesses e às necessidades dos seus membros.

A solenidade do lançamento da pedra
fundamental foi, como tinha que ser, festiva e concorrida. Estavam presentes em
grande número diretores e associados,
além de autoridades políticas e religiosas, pessoas de estreita e histórica ligação com a Sociedade, como o embaixador
José Carlos de Macedo Soares, e representantes da comunidade mooquense.
Após a festa, a obra. E um enorme empenho de toda a Sociedade para realizá-la.
Com seus sete andares, mais o térreo, duas alas, a maior e frontal para a
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Inauguração do
HMSC: discurso
do presidente José
Antônio Manso

Inauguração do HMSC: ao lado o
futuro governador de São Paulo
Laudo Natel presente à celebração
da missa; acima, o sr. José Augusto
Ventura, acompanhado da esposa
da. Amélia da Costa Ventura, no
momento da abertura simbólica de
algumas instalações do hospital
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A festa dos 50 anos
Cenas da comemoração dos 50 anos
da Sociedade São Cristóvão em 1961;
a entrega de medalhas para
sr. José Ramos Paiva (acima),
para o dr. Valter Belian (ao lado) e
para o dr. Mário Romeu de Lucca (abaixo)
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Rua Canimá e a menor e lateral para a
Terenas, com suas linhas limpas e retas
ao estilo da arquitetura funcional largamente usado a partir da construção de
Brasília, o projeto não era nada modesto.
Chegava a ser ambicioso, consideradas
as condições de uma entidade de recursos limitados.
Essas condições e limitações tiveram
que ser superadas. E foram. Enquanto a
construtora Calpa tocava a obra andar
por andar, sob a direção de José Augusto Ventura e com ajuda de Américo
Ventura, a diretoria buscava os recursos financeiros necessários por diversas
formas. Por contatos na esfera federal
que renderam a promessa do ministro da
Saúde da época, Raymundo de Brito, de
dar 20 milhões de cruzeiros para o hospital – quando já praticamente pronto –,
verba que de fato veio, mas pela metade. Por contatos na esfera estadual, em
boa parte conduzidos por José Augusto
Ventura e Américo Ventura, que conseguiram atrair o interesse de autoridades
e lideranças políticas importantes, como
a do governador Ademar de Barros e do
deputado Herbert Levy. Por contatos
na área empresarial, que renderam o
apoio de empresas de porte e prestígio
na região, como a Companhia Antártica Paulista e o Banco Auxiliar de São
Paulo. Mas, sobretudo, por esforços de
mobilização e de ampliação do quadro
associativo de modo a garantir um fluxo
de receita crescente e capaz de levar a
empreitada a bom termo, com os sócios

aceitando pagar um valor extra adicionado às mensalidades especificamente
para custear o empreendimento.
Foram seis anos de muito trabalho
nessa empreitada, até a inauguração do
edifício do hospital em 12 de dezembro
de 1965. Dia de “alvoroço e comemoração por sua mais recente conquista”,
como registrou o Auto Paulista em uma
cuidadosa edição especial. Dia de festa
e celebração pela vitória da ousadia sobre os apertos financeiros – agravados
pela inflação descontrolada do início da
década –, sobre o desânimo e a desconfiança sempre à espreita. Comemoração justa, merecida e mais que tudo,
simbólica.
A Sociedade dos Chauffeurs do Estado de São Paulo inaugurava o Hospital e
Maternidade São Cristóvão na data em
que completava 54 anos de vida. Não era
pouco. E para todos, dirigentes, sócios
e colaboradores, era o começo de uma
nova etapa histórica, rica de perspectivas
e desafios.
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Américo Ventura
Em matéria de capa da edição de junho
de 1990, comemorativa do aniversário de
67 anos do Secretário-Geral da Administração e Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade São Cristóvão, o Auto
Paulista trazia a manchete “O nosso amigo AMÉRICO. Uma vida de fraternidade e
amor ao próximo”. Descontada a ênfase
compreensível, a chamada era a síntese
definidora de um homem e uma vida.
Nascido em São Paulo em 22 de junho
de 1923, filho do casal de portugueses
José Augusto Ventura e Amélia da Costa
Ventura, Américo Ventura ingressou no
quadro associativo da Sociedade Beneficente dos Chauffeurs do Estado de São
Paulo em dezembro de 1949. Ativo e interessado na vida da Instituição, tornou-se
conselheiro já em 1956 e posteriormente
sócio benemérito em 1975 e sócio Grã-Cruz em 1983. Participou de todos os
momentos e decisões importantes dessa
época crucial: da expansão das atividades
em Campos do Jordão à mudança da sede
da Rua do Carmo para a Mooca e à implantação do Hospital. Por ele lutou a ele
dedicaria o melhor de sua vida.
Preparou-se para isso. Já bacharel em
Ciências Contábeis formou-se, em 1971,
em Administração Hospitalar pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e de
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Valdir Pereira Ventura e seu pai Américo Ventura

Srs. Caldeira (Construtora Calpa), Américo Ventura, José Ramos Paiva e Walter Lopes Ferreira

Pesquisas Hospitalares (IPH). Viajou para
observar e aprender. Adquiriu conhecimento e experiência, reconhecida dentro e
fora dos quadros da Instituição. Nos anos
1990, exerceu os cargos de Diretor Tesoureiro Geral da Associação dos Hospitais do
Estado de São Paulo, Diretor Tesoureiro do
Colégio Brasileiro de Administradores da
Saúde e Vice Presidente do IPH.
Foi em 1968 que Américo Ventura assumiu a administração do recém-inaugurado Hospital e Maternidade São
Cristóvão em lugar de José Ramos Paiva,
que manteve a presidência da Sociedade.
Depois de ter acompanhado a elaboração do projeto e praticamente dirigido a
construção, Ventura era a pessoa certa
para a função de consolidar e desenvolver
o Hospital. Superou as expectativas.
Em três décadas na direção do Hospital, Américo Ventura atravessou anos de
abundância, de estagnação e de inflação.
Com muito trabalho, dobrou a sua capacidade de internação, dotou-o de estrutura
moderna em laboratórios clínicos, centro
cirúrgico, UTI, banco de sangue e serviços
especializados de diagnóstico por imagem, como tomografia computadorizada,
ultrassonografia e ressonância magnética. Fez dele referência em atendimento
médico-hospitalar na região.

De tudo, o que parece ter atraído mais
seu interesse e empenho foram, de um lado,
a Maternidade e, de outro, o Ambulatório
e o Pronto-Socorro. Quando questionado,
observava que, no seu modo de ver, era ali
que o Hospital São Cristóvão cumpria melhor o seu papel de atender preferencialmente os que mais dele precisavam. Como
está registrado na placa do Centro Obstétrico que leva seu nome: “Sou o ser mais
aquinhoado desta Instituição, pois Deus
me deu a graça de ser aqui o instrumento de sua vontade. Nada desejo para mim,
prescindo das coisas materiais e me realizo pelo devotamento a todas as criaturas,
principalmente as mais carentes”.
A esse modo de ver humanista e humanitário, autenticamente filantrópico,
Américo Ventura se manteve fiel até seu
falecimento, em 20 de setembro de 1998,
no hospital que construiu, dirigiu e amou.
E o deixou como parte do seu legado de
despojamento, dedicação, amizade e companheirismo. Esse legado vinha de seu pai,
José Augusto Ventura, que lhe abrira o
caminho da associação à qual também se
dedicara, e depois o passaria a seu filho,
Valdir Ventura, uma nova liderança na vida
da instituição. A história da família Ventura tornou-se, definitivamente, parte da
história da família São Cristóvão.
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Crescimento

Institucional

1970-2006

8. Sociedade de Beneficência
e Filantropia São Cristóvão

O

conceito é antigo, a prática também.
Filantropia, para os gregos, era o ânimo e a atitude de acolher e apoiar os outros. Para os cristãos, mais tarde, passou
a ser o exercício virtuoso da caridade, do
amor ao próximo, sobretudo, se pobre e
necessitado. Em todos os tempos, a filantropia tem estado associada a ideais
humanistas e ações humanitárias, despojadas de interesses pessoais ou políticos,
de indivíduos, classes ou governos.
No Brasil, pode-se dizer que esses
ideais e ações estão presentes desde os
78

primeiros momentos de sua história. As
Santas Casas de Misericórdia, em atuação já no século XVI, são a prova desse
pioneirismo. Junto com hospitais, asilos,
orfanatos, reformatórios, pensionatos e
escolas mantidos por instituições religiosas e leigas, elas foram por muito tempo a
base de sustentação do complexo de atividades que, a partir de meados do século
XX, veio a ser qualificado como assistência social.

O cardeal D. Paulo
Evaristo Arns,
Arcebispo de São
Paulo, em visita aos
pacientes do HMSC

Acima, o berçário original
do HMSC até meados
da década de 1970,
posteriormente ampliado e
modernizado como toda a área
da maternidade do Hospital;
ao lado, o sr. Américo Ventura
inaugura o Centro Obstétrico
do HMSC, em 1984
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Prédio do Laboratório
de Análises Clinícas
do HMSC localizado
à rua Cristianópolis,
adquirido em 1977

O fortalecimento
institucional
Na modernização recente do País
cresceu a estrutura do Estado, possibilitando ampliar bastante seu campo de
ação e intervenção política, social e econômica. Curiosamente, cresceram também as atividades da assistência social,
em número de instituições e de projetos,
voltados principalmente para as áreas
da educação e saúde e do atendimento
à infância e à velhice. Eram atividades
de certa forma substitutivas ou complementares à ação do Estado que, reconhecendo sua enorme importância, não
tardou a se interessar em regulamentá-las. Da criação do Conselho Nacional
do Serviço Social em 1943 à aprovação
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da Lei Orgânica da Assistência Social em
1993, o Estado brasileiro tratou de criar
regras e instrumentos para consolidar a
atuação das instituições assistenciais e
filantrópicas.
Eram e seguem sendo regras e instrumentos que ao mesmo tempo estimulam
e controlam essas organizações. Elas são
reconhecidas e credenciadas a receber
subsídios e isenções tributárias oficiais
– em nível federal, estadual e municipal – em contrapartida à realização de
suas atividades-fim, dentro da legislação
vigente e das condições previstas nos
contratos e convênios. Essa vinculação
tornou-se condição essencial para seu
fortalecimento institucional e desempenho operacional.
Para a Sociedade dos Chauffeurs, o
enquadramento legal e o credenciamento

Ao lado, consultório
dentário do HMSC,
com o dr. Wilson
Catapani, um dos
primeiros dentistas
do Hospital; abaixo,
Mário Romeu de
Lucca, José Ramos
Paiva e Américo
Ventura reunidos por
ocasião da aquisição
do imóvel da Rua
Terenas, 174
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junto ao governo do Estado, em 1945, e
da Prefeitura, em 1960, como entidade “de utilidade pública” haviam sido
passos importantes. Com a construção
do hospital na Mooca em andamento,
o seu reconhecimento como entidade
filantrópica pelo governo federal passou a ser outra condição indispensável
e estratégica de desenvolvimento. Foi
obtido ainda em 1961, a título precário,
confirmado posteriormente em 1971 e
1972 por certificados emitidos pelos
Ministérios da Educação e da Justiça.
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O reconhecimento pleno e definitivo viria somente em 1981, pelo decreto do
Presidente João Batista Figueiredo que
conferiu à já então denominada Sociedade de Beneficência e Filantropia São
Cristóvão o status de “entidade de utilidade pública federal”. Aprovada no ano
anterior em Assembleia Geral da Sociedade dos Chauffeurs, a alteração do
nome era exigência jurídica: a concessão do estatuto de filantropia só podia
ser feita a entidades consideradas não
classistas.

Setor de internação
e faturamento geral
durante visita do sr.
Américo Ventura na
época do Natal; ele
está acompanhado por
irmãs da congregação
religiosa que desde 1965
faz parte da comunidade
do Hospital, dando
assistência e conforto
aos doentes

Expansão e
desenvolvimento
tecnológico
Em uma área construída de cerca de 5
mil m2 e dotado dos equipamentos necessários – geradores, caldeiras, central de
oxigênio, lavanderia, cozinha, almoxarifado, farmácia, raio X, laboratório, vestiários, leitos etc. –, o Hospital e Maternidade São Cristóvão nascia com estrutura
adequada ao funcionamento previsto no
projeto. No térreo, a recepção, sala de
espera, salas de consulta e administração. No primeiro andar, a maternidade.
Do segundo ao sexto andar, enfermarias
e apartamentos. No sétimo, o centro cirúrgico e salas de recuperação e de tratamento especializado, como ortopedia e
fisioterapia. Capacidade total de 18 leitos
na maternidade e de 110 no hospital.
Essa estrutura básica passaria por
constantes reformas, ampliações físicas e
modernizações técnicas importantes nas
duas décadas seguintes, algumas delas
pioneiras na rede hospitalar da Zona Leste de São Paulo. Melhorias feitas na Maternidade e no berçário quase triplicam
a média mensal de partos. É instalado o
Pronto-Socorro. Começam a funcionar
os serviços de Endoscopia e Diálise e um
novo e completo Laboratório de Análises.
Têm início os serviços de Fisioterapia, de
Psicologia e Higiene Mental, de Prevenção e Detecção do Câncer. É inaugurada,
em 1983, a Ala Nova do hospital, que per-

mite ampliar e reequipar a Maternidade,
o Centro Cirúrgico, a Unidade de Terapia
Intensiva e criar o novo Centro Obstétrico, este denominado “Centro Obstétrico
Américo Ventura”.
No paralelo, empenho e investimento
na capacitação técnica do hospital. De

Instalação do primeiro
computador e vista
geral do setor de
contabilidade do
HMSC, em 1978
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equipamentos modernos para o setor de
endoscopia e para a UTI, por exemplo, a
equipamentos de informática para o setor administrativo, com a nova Central de
Processamento de Dados (CPD) e novos
computadores da linha “Data General” da
IBM. A busca permanente e pioneira de
capacitação e de inovação tecnológica
seria, e segue sendo, marca definidora do
Hospital e Maternidade São Cristóvão.

O crescimento do
quadro associativo
Costuma-se dizer que, em se tratando
de hospitais, é mais fácil e barato construí-los do que mantê-los – mantê-los
bem e em constante desenvolvimento,
naturalmente. Tomando-se como referência o Hospital e Maternidade São Cristóvão, isso deve ser verdade.
Para mantê-lo em funcionamento e,
principalmente, assegurar seu crescimento e melhoria contínua dos seus serviços,
a Sociedade teve que se mobilizar para
dentro e para fora, buscar alternativas,
encontrar as lideranças certas e capazes.
Mobilizar-se para dentro significou, de
pronto, a ampliação do quadro associativo. O objetivo era elevá-lo a curto prazo
para 25 mil vidas – meta alcançada em
1978 – e dobrar esse número a longo prazo. Dada a sua importância e a escala que
se pretendia alcançar, decidiu-se contratar para este trabalho a empresa especia84

lizada em vendas, J. C. Amaral. Mas isto,
sem abandonar os esforços continuamente feitos por meio de eventos, festas,
concursos e outras formas de promoção
já tradicionais entre os associados. Sem
deixar de utilizar, inclusive, os contatos e relações pessoais que os cobradores de porta em porta estabeleciam nas
suas visitas mensais às casas dos sócios.
Seu conhecimento, sua familiaridade, sua
confiabilidade continuavam a ser canais
abertos de divulgação eficaz do hospital.
Mobilizar-se para fora significou garantir a utilização plena da capacidade do
Hospital, primeiro por meio da oferta de
atendimento e serviços de qualidade e depois por meio de convênios com os agentes públicos de saúde, como o INAMPS e
INPS do Ministério da Saúde e Ministério
do Trabalho, e a Secretaria Estadual de
Saúde. Significou também, sem dúvida,
atrair para a instituição médicos de bom
nível nas diferentes especialidades e oferecer-lhes boas condições de trabalho e
de estímulo intelectual e profissional. Por
fim, mas não menos importante, significou estreitar os laços do hospital com o
corpo de associados e com a comunidade
do bairro e das vizinhanças por meio de
campanhas regulares de interesse social,
das campanhas de doação de sangue às
comemorações natalinas.
Para promover e conduzir esse arranque do empreendimento, a Sociedade encontrou em Américo Ventura a liderança
certa. Indicado pela diretoria da Sociedade, ele assumiu em 1968 a direção do

hospital e respondeu por ela por exatos
30 anos, até 1998. Foi um ciclo de muito
dinamismo e de muito bons resultados
na história da Instituição e, como parte
dela, agora também na história do Hospital e Maternidade São Cristóvão.
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No Recanto,
o Centro Social
Integrado
José Ramos Paiva
Não se pode deixar de incluir nesse ciclo de expansão vigorosa os esforços de
readequar a unidade de Campos do Jordão. O Recanto São Cristóvão não só não
foi esquecido, como recebeu atenção e
investimento. Isso, em boa parte, graças
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graças ao apoio do sr. Américo Ventura
e do empenho pessoal de José Ramos
Paiva, que ao longo de toda a década de
1970 ocupou a presidência da Sociedade
em sucessivos mandatos.
Promoveu-se a transição do Sanatório
para o Recanto. Com o declínio da atividade sanitária, este foi ganhando relevância como alternativa no campo da
atividade hoteleira, até que se decidiu
constituí-lo como empreendimento novo
e independente.
Foi contratado o engenheiro Fausi

Vista do Centro Social
Integrado e Recreativo
José Ramos Paiva, no
complexo do Recanto,
em Campos do Jordão

Paulo, construtor conhecido de Campos
do Jordão, para o projeto de um hotel de
médio porte, dotado de todos os equipamentos da boa hotelaria. Com quatro mil
m2 de área construída em lugar privilegiado da serra, em meio à mata e próximo à cidade, seria equipado para receber
cerca de oitenta hóspedes com conforto:
restaurante, salão de festas e convenções, piscina, jardins, quadras e muitas
opções de lazer, esportes, passeios, excursões, além de eventos e festas pro-

gramados. Passaria a ser a nova grande
opção de férias e finais de semana para
sócios e não sócios num dos principais
polos turístico do Estado.
Teve sua inauguração oficial em junho
de 1985, recebendo a denominação oficial de Centro Social Integrado e Recreativo José Ramos Paiva. Mas, com o nome
tradicional de Recanto, continuaria a ser
para a Sociedade São Cristóvão, depois
do Sanatório, a sua “joia incrustada na
Mantiqueira”.

Inauguração oficial
do Centro Integrado
José Ramos Paiva, em
Campos do Jordão,
pelos srs. Walter
Lopes Ferreira, José
Ramos Paiva, Américo
Ventura, Eduardo
Campos e José Bizarro
da Nave, em 1985
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Obras Sociais
Na edição no 11, de julho de 1977, do
seu Suplemento Saúde, dedicada especialmente à Sociedade Beneficente dos
Chauffeurs do Estado de S. Paulo, o jornal Diário de S. Paulo pôs na capa uma
vistosa foto do hospital com a manchete
“Obra pioneira de grande alcance social”.
A foto e a manchete diziam tudo. O Hospital e Maternidade São Cristóvão construído no alto da Mooca vencera os difíceis dez primeiros anos de funcionamento.
Plenamente consolidado e já ensaiando
sua expansão, ele encarnava o espírito de
beneficência da Sociedade que vinha das
suas origens. Ele era em si mesmo a grande “obra social” da Instituição, juntamente
com o Sanatório e agora também o Recanto em Campos do Jordão.
De fato o HMSC expandiu-se, ganhou
identidade e dinâmica próprias, mas a Sociedade dos Chauffeurs, depois Associação
de Beneficência e Filantropia São Cristóvão,
não perdeu o antigo espírito. Sob impulso
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e estímulo pessoal de Américo Ventura, a
“obra social” do Hospital, do qual ele era o
Diretor Administrativo, veio evoluindo desde os anos 1970 para um programa específico de “Obras Sociais” da Associação, que
cresceu, ganhou mais densidade e segue
em desenvolvimento até hoje.
Com seu jeito próprio de criar, animar e articular, Américo Ventura começou pelo caminho mais simples e direto.
Usando recursos pessoais, passou a distribuir alimentos e cestas básicas, no Natal, às pessoas carentes das favelas e a
flagelados de enchentes. Tratou depois de
conhecer e agregar as entidades de maior
presença no campo da filantropia na região – na Mooca e bairros próximos –,
oferecendo-lhes recursos e meios de ajuda à sua atuação. Recursos e meios que
iam de doações de alimento, produtos de
higiene e limpeza, brinquedos e cadeiras
de rodas a atendimentos ambulatoriais,
internações, cirurgias a pacientes enca-

minhados pelo SUS. Esse trabalho miúdo,
constante e de longo prazo deu à Associação e ao Hospital o referencial e a experiência necessários para conduzir suas
Obras Sociais com o espírito da solidariedade humana e a preocupação da destinação eficaz dos recursos aos realmente
necessitados.
Nos anos mais recentes, coordenado
pessoalmente por Valdir Pereira Ventura,
o programa das Obras Sociais vem atendendo e apoiando dezesseis entidades
assistenciais: Grupo Fraterno Lua Nova,
Comunidade Educacional de Base do Sítio do Pinheirinho, Creche São Pedro, Lar
Dona Cotinha, Lar da Criança Ninho da
Paz, Fraternidade Irmã Clara, Lar de Nice,
Lar da Redenção, Casa do Cristo Redentor,
Associação Nossa Escola, Recanto do Idoso –Nosso Lar, Associação Feminina Vila
Alpina, Associação Espírita O Caminho
da Paz, Arsenal da Esperança, Polo Cultural Dom Luciano Mendes de Almeida,

Associação Sagrada Família. E ano a ano
esse apoio e atendimento vêm crescendo,
como indicam estes números: de 2004 a
2010, o total de pessoas atendidas anualmente nesse conjunto de entidades subiu
de 1050 para 3422, enquanto quantidade de alimentos entregues passou de 15
para 28 toneladas/ano.
Mas há momentos especiais nesse
trabalho de dividir com outros recursos
que, por si, já são limitados. São as festas de fim-de-ano, particularmente as do
Natal. A Associação São Cristóvão tem
cuidado e continua a cuidar com carinho
dessas comemorações. Mais do que entregar brinquedos às crianças, alimentos
e artigos de higiene às instituições assistidas, esses encontros oferecem sempre
momentos únicos de convivência que alimentam e enriquecem a vida das pessoas
e das instituições.
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9. Tempos difíceis

Não se pode dizer que a década de
1980 não tenha começado bem para a
Sociedade de Beneficência e Filantropia
São Cristóvão. No Alto da Mooca, em São
Paulo, o seu hospital estava em plena expansão e modernização, inclusive abrindo
em 1983 uma nova ala, com dois andares, só para a maternidade. Em Campos
do Jordão, em 1985, acontecia a inauguração do novo Recanto, misto de hotel e
colônia de férias para sócios e não sócios.
Dois fatos auspiciosos.
Mas, pouco antes, em setembro de
1982, por meio de simples resolução, o
Ministério da Saúde havia limitado o número de leitos, internações e urgências
a 15% do total de procedimentos conveniados pelo INAMPS com os hospitais
particulares. Um fato preocupante e sinalizador de que as coisas, se já não estavam fáceis, poderiam ficar mais difíceis
dali em diante.

Tempos de inflação
e de intervenção
Na verdade, ao contrário do que ocorria com a SBFSC, o País não teve uma
boa entrada na década de 1980. Como
ainda está registrado na memória de boa
parte dos brasileiros, esse foi um tempo de alta inflação e forte instabilidade macroeconômica. Combinadas, elas
geraram um dos períodos de maior recessão da história brasileira. Período que
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ainda se estenderia por toda a primeira metade da década seguinte, com seu
cortejo de insegurança, desinvestimento, desemprego, perda de renda e baixo
consumo generalizados.
Também é verdade, por outro lado, que
esse foi um tempo de grande mobilização
política da sociedade brasileira. Buscava-se o retorno do País à democracia e a

Fachada do novo
Pronto-Socorro
Adulto “dr. José Felix
Primo”, em 1997

repactuação da ordem social, política e
institucional por meio de uma nova Constituição Federal, definidora de direitos e
responsabilidades dos cidadãos e do Estado. A Constituição, depois de um ano
e meio de trabalho dos constituintes, foi
aprovada em 5 de outubro de 1988. Nos
seus alentados 246 artigos trazia conquistas políticas e avanços sociais indis-

cutíveis, em meio a um emaranhado de
ambiguidades até hoje não resolvidas.
Sobretudo nas áreas sociais mais prementes, as da educação e da saúde, essas
ambiguidades se evidenciaram de imediato. A nova Constituição prescreveu
ao Estado brasileiro o compromisso da
universalização da instrução escolar e do
atendimento médico-hospitalar e previ91

denciário dos cidadãos, sem, no entanto,
atribuir-lhe fontes de recursos compatíveis. Ao contrário, parece ter assumido que
essa função de instruir e cuidar da saúde
e aposentadoria dos brasileiros caberia ao
governo, mas compartilhada com a sociedade, por meio de empresas e entidades
interessadas em atuar nessas áreas. Em
resumo, a Constituição fez crescer a ação
direta do Estado e, ao mesmo tempo, sua
capacidade de intervenção no sentido de
estimular e regular a ação de seus parceiros nas políticas sociais.

Sistema público e
privado de saúde,
a ANS
Na área específica da saúde, a resultante das determinações constitucionais
foi o estabelecimento de dois sistemas
paralelos de atendimento aos cidadãos:
um público, de abrangência nacional e
gestão federal, o Sistema Único de Saúde (SUS) e outro privado, composto pelas empresas, fundações, cooperativas,
sindicatos e outras organizações sociais
e filantrópicas que operam hospitais,
clínicas especializadas e planos de saúde segundo regras fixadas e monitoradas pelo governo.
Tal política de saúde compartilhada,
por assim dizer, pelo Estado e pelo mercado já se desenhava há algum tempo.
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Desde, pelo menos, a segunda metade
da década de 1970, quando as dificuldades crescentes no fim do “milagre econômico” levaram o Estado a rever metas
e repassar responsabilidades. Em 1977,
a desvinculação dos serviços de saúde
a cargo do INAMPS e de previdência a
cargo do INPS facilitou a realização de
convênios entre governo e instituições e
de convênios entre empresas e empresas
ou cooperativas médicas. Estava aberto
o caminho para a criação de numerosas
organizações empresariais de seguros e

planos de saúde, que passariam a dominar a chamada “medicina de grupo” nas
décadas de 1980 e 1990.
Essa tendência para a hipertrofia de
um setor de atividade que, formalmente,
deveria ser complementar aos serviços
públicos foi reforçada pela Constituição de 1988 ao determinar a universalização do atendimento à saúde dos
cidadãos, demanda que o Estado, sabidamente, não tinha meios de efetivar.
E acabou consolidada posteriormente,
em 1998, com lei que regulamentou

a saúde suplementar e a criação, em
2000, da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). Foi atribuída a ela
a regulação e fiscalização de toda a
atividade privada, empresarial ou filantrópica, no campo da saúde, podendo avaliar custos e fixar reajustes de
preços de hospitais e planos de saúde,
além de monitorar a idoneidade e estabilidade dessas mesmas empresas e
instituições. Ao lado do sistema público, o sistema privado de saúde estava
oficialmente reconhecido no País.

Primeira UTI do
HMSC (esquerda);
Centro Cirúrgico do
Pronto-Socorro
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O São Cristóvão,
crescimento e equilíbrio
A atmosfera carregada e tumultuada
daqueles anos não intimidou nem inibiu
a ação dos dirigentes da Sociedade São
Cristóvão, especificamente em relação ao
hospital. A visão estratégica da sua gestão
entre os anos de 1980 e 1990 continuou
a ser a da busca de desenvolvimento da
sua estrutura e serviços, mesmo que de
maneira mais cautelosa.
Assim, em 1986, a aquisição do ter94

reno de 4.500 m2 na Rua Canimá, ao lado
do hospital, além de ser um bom investimento, foi feita pelo sr. Américo Ventura
com a intenção de melhorar as condições
de funcionamento da Administração, do
Laboratório de Análises e do Ambulatório
e da Farmácia Ambulatorial. Ainda neste
ano, o HMSC realiza o primeiro transplante
de rim, atestando a qualidade de seu corpo
médico e de sua estrutura, o que iria permitir a seguir o início da Residência Médica
na Instituição. Em 1988, o hospital começa
o atendimento à “gravidez de alto risco” e
em 1989 tem início o programa de “Psico-oncologia”, de atendimento psicológico

Primeiro nascimento
de quadrigêmeos no
HMSC: Cristóvão e
Cristiano, de azul,
ladeados por Camila
e Karolina, de rosa

aos pacientes de câncer, interligado aos
serviços de Psicologia e Higiene Mental e
de Cirurgia Plástica. Em 1992 o HMSC é
credenciado pela Sociedade Brasileira de
Mastologia para aceitar estagiários nessa
especialidade e no ano seguinte tem aprovado o credenciamento do seu Serviço de
Diagnóstico e Tratamento das Doenças
da Mama como referência nacional para
tratamento, ensino e pesquisa nessa área.
Ainda no ano de 1992 entra em funcionamento o “Centro Ambulatorial e de Diagnósticos Américo Ventura”, para ampliar a
capacidade e melhorar o atendimento do
antigo Ambulatório. Em 1997 é inaugu-

rado o novo “Pronto-Socorro Félix Primo”,
melhor equipado e maior, com 1.300 m2
de área, e em 1998 entra em operação o
Centro de Ressonância Magnética. Nesse
mesmo ano é aberta a Central de Relacionamento para facilitar o contato entre o
Plano de Saúde e os seus associados.
Para viabilizar e sustentar essa expansão e modernização do seu hospital em
um período tão pouco favorável, a Sociedade tratou de melhorar suas receitas na
fonte que estava disponível: o quadro associativo. Diversas campanhas foram realizadas – algumas de maior alcance, com
a utilização da televisão –, foram criadas
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novas categorias de associados e ampliados os benefícios do plano de saúde
do São Cristóvão e da rede de hospitais
e clínicas conveniados. Tomaram-se também medidas estatutárias para estender o
acesso ao quadro de pessoas acima de 65
anos, na categoria de sócios-contribuintes, e medidas gerenciais para melhorar a
comunicação com os sócios e facilitar o
recebimento das mensalidades.
Desse grande esforço resultou um crescimento do quadro associativo menor do
que se esperava. Ele estacionou na casa
das 40 mil vidas. Isso estava abaixo do que
se necessitava para fazer frente aos custos
e aos investimentos do hospital, com um
sério agravante: o quadro estava ficando
cada vez mais “envelhecido”, com uma porcentagem grande de idosos, sócios remidos
na maioria, e justamente na fase da vida
que mais depende de atendimento médico-hospitalar.
Mas esse não era o único agravante,
nem o principal. Os efeitos danosos dos
congelamentos de preços impostos pelos
planos anti-inflacionários e das constantes intervenções do governo nas planilhas de custos levaram os hospitais a
uma situação financeira crítica, de quase impasse no seu funcionamento. E isto
ainda ficaria pior a partir de 1998, com
lei que regulamentou o setor de saúde suplementar e a posterior criação da
ANS, em 2000, encarregada de regular e
controlar as tabelas de custos e reajustes
de preços do atendimento médico-hospitalar privado.
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No caso do São Cristóvão, o ano de
1998 seria ainda mais emblemático dessa
etapa de difícil equilíbrio em meio a tanta
turbulência. Foi o ano do falecimento de
Américo Ventura, o timoneiro do HMSC
por trinta anos. Não seria fácil substituí-lo. Ainda mais porque, pouco antes, seu
companheiro de jornada, Walter Lopes
Ferreira, sofrera um AVC, limitando sua
atuação na Presidência da Sociedade, que
ocupava desde a morte de José Ramos
Paiva, em 1988.

Nova estrutura
Fácil não foi, mas era preciso. A solução
encontrada foi a implantação do Conselho
de Administração da SBFSC, previsto nos
seus estatutos, mas até então não efetivado. Liderado pelo presidente da Diretoria, Walter Lopes Ferreira, e composto por
oito membros oriundos da própria Diretoria e do Conselho Deliberativo: Valdir Ventura, Benjamim Barreira, Renato do Amaral, Rubens Prudêncio, Airton Fernandes,
Alcides Luis Ferreira, José Paiva Azevedo e
Márcio Ferreira. O “G8” seria daí por diante encarregado de gerir as áreas centrais
de atuação da Sociedade, tratadas agora
como “unidades de negócio” para fins de
desenvolvimento: o Hospital, o Plano de
Saúde e a Administração e Finanças.
Na virtual impossibilidade de encontrar
uma liderança pessoal substitutiva para
Américo Ventura, optou-se por uma lide-

rança colegiada. Que, além de ser naquele
momento a solução que se apresentava,
era também uma boa alternativa. O Conselho de Administração, daria início a um
novo modelo de administração, que se
pretendia mais profissional e corporativo,
em menor grau de centralização.
A intenção não podia ser melhor, nas
circunstâncias. O então presidente da Diretoria, Dr. Renato do Amaral, delegou a
três superintendentes a gestão direta e
autônoma das três áreas – hospital, plano
de saúde e administração e finanças –, a
ser orientada pelo Conselho Deliberativo e
supervisionada pela Diretoria.
Os resultados, porém, não corresponderam às expectativas. O agravamento
das dificuldades externas, decorrentes
do intervencionismo governamental nos

anos seguintes e as crescentes dificuldades internas, decorrentes da falta de
experiência em articular e integrar uma
administração descentralizada, impediram de se alcançar os objetivos propostos e fizeram acumular saldos financeiros
negativos e estagnação dos investimentos. Nova reformulação das estruturas e
métodos de gestão era necessária. Não
só para superar limitações e problemas
de curto prazo, mas, principalmente, para
abrir novas perspectivas de estabilização
e desenvolvimento da Instituição.

Realização de parto na
maternidade do HMSC,
décade de 1990
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Auto Paulista
Exatos cinco anos depois de sua fundação, a Sociedade Internacional Beneficente dos Chauffeurs do Estado de São
Paulo lançava, em fevereiro de 1916, a
primeira edição do seu jornal mensal, o
Auto Paulista. Criado como “órgão oficioso” da Sociedade, “de defesa e de
combate” pelos direitos de seus associados, deu ampla divulgação e cobertura
às lutas sociais dos condutores e de outras categorias de trabalhadores, naqueles tempos heróicos da instituição. Mas
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tudo temperado com matérias de interesse da vida familiar e profissional dos motoristas e com seções e notas de humor
e entretenimento. As denúncias de abusos, as notas sobre legislação e processos judiciais e as convocações ao apoio
solidário às greves consideradas justas
estiveram sempre presentes nas páginas
do jornal, ao lado de artigos sobre boas
práticas e cuidados com a saúde e de informes sobre eventos, festas e excursões
que poderiam interessar aos associados.

Sem falar nas freqüentes matérias de divulgação de projetos e atividades sociais,
profissionais e políticas promovidas por
entidades coirmãs organizadas em cidades do interior do Estado.
Essa agenda jornalística ganhou, a
partir dos anos de 1930 e 1940, uma
nova área de cobertura: a do Sanatório
São Cristóvão, em Campos do Jordão,
com sua intensa atividade no enfrentamento da tuberculose. E a partir dos anos
de 1950 e 1960 o foco do jornal moveu-se novamente, e desta vez para o bairro
da Mooca, onde a Sociedade construiu o
Hospital e Maternidade São Cristóvão.
Desse momento em diante, o comprometimento da entidade com o atendimento à saúde dos seus associados e
da população em geral iria, naturalmente,
dirigir a pauta do Auto Paulista. O foco
passou a ser a publicação de matérias de
prevenção e orientação – freqüentemente
assinadas por especialistas – e divulgar as
atividades relevantes do hospital no plano médico e social, sempre na perspectiva da sua expansão e desenvolvimento
Ao completar nove décadas de existência – descontados uns poucos anos
de interrupção –, o Auto Paulista ganhou

o direito a um status especial. De um simples jornal de associação como dezenas
de outros criados na onda associativista
do início do século passado em São Paulo, o Auto Paulista tornou-se testemunha
privilegiada e fonte indispensável de uma
história centenária. Nas suas edições –
regulares e especiais – está um registro
essencial da história da Associação de
Beneficência e Filantropia São Cristóvão.
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Gestão atual
e visão

de futuro

2007-2011
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10. Maturidade e modernização

O cenário brasileiro nos anos recentes, na década de entrada do século XXI,
mostrou-se notoriamente melhor que o
das décadas anteriores. A economia em
crescimento consistente e a melhoria
real dos padrões de renda permitiram,
em uma situação de estabilidade e confiança, retomar os investimentos, reduzir a pobreza e impulsionar a ascensão
socioeconômica de parte significativa
da população. Tempos promissores para
o País.
Entretanto, mesmo em um contexto
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geral mais favorável, os fatos estavam
mostrando que não seria fácil à Associação São Cristóvão encontrar a solução adequada para seus problemas de
organização e gestão. Também não seria fácil aplicá-la com sucesso. O que,
por outro lado, não deve surpreender.
Os altos e baixos, os períodos de bonança e as crises são processos comuns
e constantes na vida das instituições. E
se isso ocorre nas de pouca idade, ocorre igualmente, até com mais razão, nas
centenárias.

Tomografia
computadorizada no
HMSC, em foto atual

Reestruturação e
profissionalismo
É certo que, em meio a dificuldades e
percalços, a Sociedade de Beneficência e
Filantropia São Cristóvão tocava a vida
adiante. No plano institucional, buscou
ajustar-se às exigências do novo Código
Civil, de 2002. Na nova denominação,
oficializada na reforma dos estatutos de
2004, o termo Associação tomou o lugar
do antigo Sociedade. Nessa mesma reestruturação estatutária foi adotada a eleição direta, pela Assembléia Geral Ordinária, dos membros dirigentes do Conselho
Deliberativo, da Diretoria e da Comissão
de Contas. Mas tudo isso sem perder de
vista os interesses dos associados e de
seu bem maior, o Hospital.
Entre 1999 e 2005 iniciativas importantes foram tomadas nesse sentido,
como a inauguração do serviço do “Hospital-Dia Presidente Walter Lopes Ferreira”, do Centro Integrado de Oncologia, da
Unidade de Cuidados Especiais de Enfermagem, do Serviço de Fonoaudiologia e
do “Grupo de Alta”, equipe multidisciplinar
responsável por agilizar os procedimentos
de saída dos pacientes do hospital. Em
2005, ao completar 40 anos de atividade,
o Hospital e Maternidade São Cristóvão,
com seus 171 leitos, operava em 42 especialidades com um corpo de 240 médicos,
380 profissionais de enfermagem e 750
funcionários. Atendia 350 pacientes/dia
no Pronto-Socorro e 200 pacientes/mês

na UTI e já alcançava a média desejada de
100 partos realizados mensalmente.
Um desempenho respeitável. Ainda
assim, persistia a vulnerabilidade financeira. Os números indicavam um déficit
orçamentário crescente ano a ano. Que já
atingia um patamar elevado e preocupante em 2006, refletindo não só desajustes
entre despesas e receitas, mas também
problemas de gerenciamento pouco articulado e eficiente entre as três áreas de
gestão – Hospital, Plano de Saúde e Administração e finanças.
Superar a delicada situação em que
se encontrava a Associação, no entender
de boa parte de diretores e conselheiros,
exigia o ajustamento do modelo gerencial
instituído anos antes.
Isso começou a ser feito ainda no final de 2006, com o engenheiro Valdir Pereira Ventura assumindo a presidência do
Conselho Deliberativo. Alto executivo de
carreira na indústria automobilística, associado antigo e conselheiro na Associação São Cristóvão, sob sua liderança foram
definidas as linhas básicas da reestruturação organizacional e gerencial considerada necessária: planejamento estratégico,
integração das unidades de negócio (Hospital, Plano de Saúde e Hotel Recanto São
Cristóvão), cultura da qualidade.
O planejamento estratégico, delineado
em um workshop já no início de 2007, visava garantir, no curto prazo pela introdução de metas e resultados e, em longo prazo, pela capacitação tecnológica e
profissionalização da gestão, a elevação
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da eficiência geral. A integração das unidades de negócio, acrescidas da área do
Hotel Recanto, de Campos do Jordão, e
todas subordinadas à presidência exercida pelo próprio Valdir Ventura, buscava
substituir a segmentação pela convergência corporativa. A cultura da qualidade, talvez o destaque maior do novo
modelo ao lado da defesa da profissio104

nalização, buscava introjetar em todos os
colaboradores a consciência e o compromisso da melhoria contínua de processos,
produtos e serviços – a serem submetidos
a certificações de entidades reconhecidas
e independentes, além das avaliações regulamentares da própria ANS.
O novo modelo voltava a ter, certamente, um nível maior de centralização.

Brinquedoteca no
novo Pronto-Socorro
Infantil, reformado
e melhorado, como
também o ProntoSocorro Adulto

Acima, Centro
de Reabilitação e
Prevenção à Saúde,
do HMSC.
Ao lado, mãe e
recém-nascido em
acompanhamento
médico em seu próprio
apartamento na área
da Maternidade
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Ao lado, fachada
e entrada principal
do HMSC; abaixo,
atendimento da
enfermagem em
apartamento
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Mas não era, nem se pretendia que fosse
uma ruptura com o anterior. Pretendia-se, sim, fazê-lo evoluir, corrigindo falhas
e deficiências, eliminando desperdícios,
aumentando as sinergias e melhorando
resultados para retomar o ciclo de crescimento sustentável da Instituição. Para
isso, foi fundamental o apoio da diretoria
ao novo formato organizacional, baseado na criação das divisões administrativas de Negócios, de Responsabilidade
Social e de Serviços de Apoio a cargo,
respectivamente, de Valdir Pereira Ventura, Verenice Ventura Prudêncio e David
Antonio Marques Ferreira.
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Expansão do quadro
associativo,
o Plano de Saúde
Enquanto se discutia e se estabeleciam
diretrizes estratégicas para um horizonte
mais amplo, era preciso atacar a questão
mais imediata: elevar as receitas para zerar o déficit e gerar recursos para investimento. O caminho passava, naturalmente, pela expansão do quadro associativo,
cada vez mais vinculado à expansão do
Plano de Saúde.
Desde 2002, na verdade, o Plano de
Saúde São Cristóvão vinha tendo mais
autonomia na sua gestão. Por conta de
ajustes legais e administrativos, ganhara
um caráter mais “comercial”, tornara-se
uma unidade de negócio e sua base de
vendas e atendimento pessoal aos clientes fora transferida, em meados de 2006,
para a Avenida Paes de Barros, principal
corredor comercial da Mooca e região.
Essa tendência foi assumida e acentuada pela nova administração, com a
tomada de outras medidas importantes.
Uma das primeiras foi a ampliação da exposição da marca “Plano de Saúde São
Cristóvão” em mídias dirigidas a diversos
públicos, de programas rádio e TV e suplementos de jornais e revistas a outdoors em corredores de grande movimento
e à adesivagem das ambulâncias e viaturas do serviço de resgate do Hospital.
Outra foi a intensificação de eventos que,
ao mesmo tempo, agregavam parcelas
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importantes da comunidade local e divulgavam a imagem do Hospital e a marca
do Plano de Saúde, como as palestras, as
caminhadas pelo bairro, os bailes sociais
e os torneios esportivos, além dos tradicionais programas e campanhas filantrópicas de apoio e assistência aos mais
carentes.
Essas medidas de divulgação, para
surtirem o efeito desejado, tinham que
ser acompanhadas por outras de inovação dos produtos e melhoria dos serviços
oferecidos a antigos e novos associados.
Nesse sentido, foi desenvolvido o produto
“São Cristóvão Empresarial”, com formatos específicos do Plano de Saúde para
empresas médias, pequenas, e micro-empresas, e ampliada a rede de laboratórios,
clínicas e hospitais conveniados.
De 41 mil vidas e 171 leitos em 2007,
o Plano de Saúde e o Hospital passaram,
respectivamente, para 70 mil vidas e 225
leitos em 2011. Um crescimento que deverá ser ainda maior nos próximos anos –
como se espera –, mas que nesse período
foi expressivo e essencial, com certeza,
para reverter a condição de vulnerabilidade gerencial e financeira em que se encontrava a Associação de Beneficência e
Filantropia São Cristóvão.

Capacitação e
tecnologia em
processos e serviços
Para tornar essa reversão sustentável
e capaz de abrir um novo ciclo de expansão era preciso consolidar os ajustes
e as mudanças propostas e aprovadas
no Planejamento Estratégico. Isso se fez
com empenho e, tanto quanto possível
nas circunstâncias, com investimentos
de recursos em capacitação, tecnologia
e serviços.
Foram feitos investimentos em treinamento e capacitação de pessoal, sobretudo do quadro de colaboradores do

Hospital e do Plano de Saúde, para melhorar o nível de qualidade das relações
com os associados, aumentando a eficiência e “humanizando” os atendimentos.
Novos recursos tecnológicos foram
introduzidos em todas as áreas, da informatização completa e geral dos processos como agendamentos, consultas,
receitas, retornos, acompanhamentos
médicos, ao acompanhamento em tempo
real da vida cotidiana do Hospital, como
o número de atendimentos/dia, estoques
das farmácias, exames laboratoriais, vagas de internação, programação de cirurgias, remoções de pacientes, reformas,
manutenção etc. A produção e circulação de papéis foi sendo substituída pelas

Setor de Fisioterapia
do HMSC
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conexões dos computadores e servidores disponibilizados aos departamentos e
aos profissionais.
Melhoraram os canais de comunicação
e os controles operacionais, com o que
melhoraram os serviços. Naturalmente,
uns mais que outros. As internações mais
que o atendimento ambulatorial e de urgência, por exemplo, que é, sabidamente, uma das áreas da vida hospitalar mais
pressionada pela demanda crescente de
novos pacientes – em boa parte, vindos
do sistema público de saúde.
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Acolhimento e
conforto levado
aos pacientes do
HMSC pelo grupo
Operação de Riso e do
Coral São Cristóvão

Não há dúvida, porém, que os resultados foram e são animadores. Eles são visíveis nas certificações obtidas de entidades
independentes, nas inovações de TI e em
investimentos na aquisição de três terrenos nas proximidades do Hospital. Eles estão presentes na introdução de novos métodos e técnicas de planejar, administrar e
controlar os processos. Mas estão presentes, sobretudo, na introdução do espírito
de equipe no trabalho, do espírito de inovação e melhoria contínua dos serviços, do
entendimento de que as ações devem ser
integradas, pois que elas, sejam pessoais,
setoriais ou departamentais, são sempre
corporativas.

Projetos e perspectivas
A correção de rota e a aceleração destes últimos anos permitiram ultrapassar a
zona de turbulência, fortalecer a marca
institucional, ganhar estabilidade e traçar
um plano de voo mais seguro. Os horizontes de ideias e oportunidades estão
abertos.
Há novos projetos e programas em curso nas diversas áreas. Na área médica,
por exemplo, programas de contratação
e integração de novos profissionais, de
aprimoramento da Residência Médica, de
pré-avaliação das internações, de racionalização dos atendimentos e ampliação
das equipes dos ambulatórios. No Plano de
Saúde, programas de suporte e orientação

pós-venda e de fidelização dos beneficiários. Na área da administração, projetos
e programas de implementação do novo
modelo organizacional, de alinhamento
das áreas administrativa, médica e de enfermagem, de padronização de materiais
e medicamentos. E que esse movimento
de modernização está no rumo certo, as
certificações que o Hospital vem recebendo o afirmam claramente.
Mas há, principalmente, perspectivas
novas. Depois do arranque dos anos recentes, que permitiu equilibrar, renovar
e avançar suas estruturas e atividades,
a Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão tem diante de si possibilidades reais de expansão. Elas estão,
no plano local, na expansão vigorosa da
Zona Leste de São Paulo – a de maior
dinamismo da cidade hoje –, e no plano
nacional, no crescimento econômico, se
não ainda vigoroso, já firme o suficiente
para estabelecer um novo ambiente social no País.
Aos 100 anos e em plena maturidade, a Associação encontra-se mais uma
vez em uma situação de desafio, de por à
prova sua capacidade de responder com
ações estratégicas de longo prazo às
oportunidades que se apresentam – no
seu caso, na área da saúde. Como antes,
em várias épocas e diferentes contextos,
a Associação terá que se por outra vez a
caminho.
Nessa já longa caminhada histórica, o
centenário é um marco. Na direção do
futuro.
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Valdir Pereira Ventura
Filho de Américo Ventura e Maria
Patrocínia Pereira Ventura, Valdir Pereira
Ventura nasceu em São Paulo em 1947.
Ao ingressar no quadro associativo da
Sociedade dos Chauffeurs em 1961,
com ele chegava à instituição a terceira
geração da família Ventura. Valdir tinha
exatos 14 anos de idade quando entrou
na sede da Rua do Carmo para assinar o
livro de registro de sócios. Começava aí
uma trajetória diferente daquela de seu
pai, Américo, mas que lá adiante iria tomar a mesma direção.
Valdir Ventura optou por uma formação acadêmica e uma vida profissional próprias. Graduou-se em Engenharia
Mecânica Industrial em 1973, especializando-se depois em Administração e fazendo MBI em Planejamento Estratégico
pela Universidade de Michigan. Funcionário da Ford do Brasil, foi por um bom
tempo Gerente de Planejamento de Carros Avançados da companhia e posteriormente Diretor Adjunto de Engenharia.
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Mas, ao mesmo tempo em que cuidava de sua carreira pessoal, o engenheiro Valdir Ventura não descuidava dos
vínculos com a SBFSC. Tornou-se sócio
remido, sócio Grã-Cruz, conselheiro e,
já nos anos de 1990, veio a ser indicado para a vice-presidência do Conselho
Deliberativo da entidade. Isso, enquanto
gerenciava os projetos e lançamentos
daquela multinacional.
Essa trajetória teve a guinada conhecida na vida do engenheiro e da vida
da Sociedade em meados da década
de 2000. Alguns anos após a morte de
Américo Ventura, o Hospital e Maternidade, o Plano de Saúde e o Hotel Recanto São Cristóvão atravessavam situação
delicada e isso exigiu uma readequação
de suas estruturas administrativas e
técnicas. Valdir foi convidado, em 2007,
a assumir a direção geral para promover
a reformulação necessária.
Os fatos são recentes, os anos são
poucos, o processo ainda está em cur-

so, mas os indicadores são positivos, os
quantitativos e os qualitativos. O Hospital, de 171 leitos, passou a operar com
225. O Plano de Saúde cresceu de 41 mil
para 70 mil vidas, com a previsão de alcançar brevemente as 100 mil vidas com
o oferecimento de novos benefícios. As
finanças foram saneadas e já podem ser
feitos ou programados novos investimentos na estrutura física e técnica, no
corpo clínico, no quadro de colaboradores . O compromisso da qualidade e a
consciência corporativa já fazem parte
da cultura da instituição.
Na condição de CEO da Associação
São Cristóvão e Presidente do seu Conselho Deliberativo, o engenheiro e administrador Valdir Pereira Ventura trouxe para a instituição um novo modelo
organizacional e uma nova experiência
gerencial, num momento em que ela necessitava dessa oxigenação. Momento
propício para, aos 100 anos de vida, fazer a história a avançar.
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Cronologia

Autorização da
circulação dos “carros
de aluguel” na
cidade pela Prefeitura
Municipal de São Paulo.

Começam a circular
em São Paulo os
primeiros veículos
automotores a gasolina.

1900
O município de São
Paulo inclui no Imposto
de Veículos, para o
orçamento 1900-1901,
os “automóveis”.
Inaugurada pela
Companhia Light a
primeira linha de bondes
elétricos de São Paulo,
do centro à Barra Funda.
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1901

1904
São Paulo registra uma
população de 260 000
habitantes.

1906

1909
Regulamentação do
uso dos taxímetros pelos
carros de praça em São
Paulo.

Contestação, pela
SIBC, de lei municipal
que regulamenta o
tráfego de bondes e
carros na capital e do
projeto de lei federal que
regulamenta a matéria
no território nacional.

Fundação, na Capital
Federal, do Centro dos
Chauffeurs do Rio de
Janeiro.

1910

Lançamento do
órgão de comunicação
da Sociedade dos
Chauffeurs, a revista
“Auto Paulista”.

Pedro Gad,
Presidente da Diretoria.

1911
Inauguração, em 12
de setembro, do Theatro
Municipal de São Paulo.

1913

1914

1916

Daniel Conceição
Santos, Presidente da
Diretoria.

Fundação, em 12
de dezembro, na
capital paulista, da
Sociedade Internacional
Beneficente dos
Chauffeurs do Estado de
São Paulo.
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Jorge Ranzani
Presidente da Diretoria

1915
Jorge Ranzani é o mais antigo Presidente
da Sociedade Internacional Beneficente
dos Chauffeurs do Estado de São Paulo
de que se tem um registro fotográfico. Ele
aparece em edição do jornal Auto Paulista
que ressalta seu trabalho pela reorganização
e fortalecimento da Instituição, naqueles
primeiros anos de vida. A destacar ainda
sua liderança e habilidade de articulação
de apoios externos, como, por exemplo, na
concessão do título de Presidente Honorário
da entidade ao Prefeito Municipal e futuro
governador do Estado e presidente da
República, Washington Luis.Presidiu a
Sociedade entre os anos de 1915 e 1920.
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Luciano Gualberto,
Presidente da Diretoria,
entre os anos de 1922
e 1923.

Participação da SIBC
na greve geral paulista
de julho. A Sociedade
conta com cerca de
seiscentos sócios.

1917

É inaugurada a
Cooperativa dos
Chauffeurs.

1921
Francisco Antonio
Afonso, Presidente da
Diretoria.
Na tabela municipal
do Imposto de Veículos
e Placas em São Paulo,
aparece pela primeira
vez a expressão
“Táxi”, identificando o
“Automóvel de aluguel”.

1922

José Ramos Paiva,
motorista amador,
ingressa no quadro
social da SIBC como
“sócio remido”.

1924
Alfredo Santucci,
Presidente da Diretoria,
presidente entre os
anos de 1924 e 1925.
Criação da Caixa
Beneficente das
Famílias da SIBC.

1925

Mario Girello
Presidente da Diretoria

1926
João Migliari,
Presidente da Diretoria,
entre os anos de 1926
e 1927.

1927

Ingressou na Sociedade dos Chauffeurs
de São Paulo em 1917, apenas alguns
anos após sua fundação e poucos anos
depois, em 1922, já estava no grau de
sócio benemérito. Sinal claro do empenho
e entusiasmo com que Mário Girello
se dedicaria à vida da Instituição. Na
sua presidência, foram esse empenho e
entusiasmo que o levaram a viabilizar a
compra da sede da Rua do Carmo e a iniciar
a implantação do Sanatório São Cristóvão
em Campos do Jordão, deixando marcas
importantes na história da Sociedade. Foi
presidente entre os anos 1927 e 1930.
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Início das atividades
dos sanatórios em
Campos do Jordão,
SP, como centros
médico-hospitalares
de tratamento da
tuberculose.
Doação de terreno em
Campos do Jordão por
José Carlos de Macedo
Soares à SIBC, para
a construção de um
sanatório para doentes
tuberculosos.

1927

1928
Instalação da sede
da SIBC na Rua do
Carmo, onde ficaria por
quatro décadas, até a
transferência para o
bairro da Mooca.
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São Paulo alcança
o primeiro milhão de
habitantes; a cidade
registra 13 600 veículos
automotores, sendo 315
carros de praça.

A SIBC reforma
seus estatutos e cria o
Conselho Deliberativo
para atuar junto à
Diretoria.

1929

1931
Lançamento da
pedra fundamental do
Sanatório São Cristóvão
em Campos do Jordão.
José Ramos Paiva,
presidente da Diretoria
entre os anos de 1931
e 1932.
Destaque na página 57

1932

João Orlando,
Presidente do Conselho
Deliberativo, entre os
anos de 1937 e 1938.

Inauguração do
Sanatório São Cristóvão,
em Campos do Jordão,
com uma ala para os
doentes e instalações
para os familiares
visitantes.

1933
José Ramos Paiva,
Presidente do Conselho
Deliberativo, entre os
anos de 1933 e 1935.
Destaque na página 57.
Domingos Montovani,
Presidente da Diretoria,
entre os anos de 1933
e 1934.

1934

Fausto Soares de
Rezende, Presidente da
Diretoria, entre os anos
de 1937 e 1947.
Destaque na página 37.

1935
Donato Mitilo,
Presidente do Conselho
Deliberativo.
Antonio Martins da
Rocha, Presidente da
Diretoria.

1937

1938
Francisco Fernandes
Cunha, Presidente do
Conselho Deliberativo,
entre os anos de 1938
e 1953.
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Primeiros convênios
entre o Sanatório
e órgãos estaduais
e federais para o
tratamento de doentes
internados pelo sistema
público de saúde.

1939

A SBC é reconhecida
como entidade de
utilidade pública
estadual.

1940
A Sociedade
Internacional
Beneficente dos
Chauffeurs do Estado
de São Paulo passa a
denominar-se Sociedade
Beneficente dos
Chauffeurs do Estado de
São Paulo.
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1945

Fausto Soares de
Rezende, Presidente da
Diretoria, entre os anos
de 1948 e 1953.

1947
José Ramos Paiva,
Presidente da Diretoria,
entre os anos de 1947
e 1948.

1948

Manuel Alves Mourão,
Presidente do Conselho
Deliberativo, entre os
anos de 1956 e 1958.
Reforma dos estatutos
para permitir a entrada
no quadro social da
Instituição de pessoas
entre 8 e 45 anos de
idade, sendo ou não
motoristas.

José Antônio Manso,
Presidente da Diretoria
entre os anos de 1953
e 1969.
Destaque página 37.

1949
Ingresso de Américo
Ventura no quadro
associativo da SBC.

1953

1954
João Ramalho,
Presidente do Conselho
Deliberativo, entre os
anos de 1954 e 1955.

1956

1957
Fundada, em
assembleia realizada
na sede da Rua do
Carmo, a Federação das
Sociedades Beneficentes
dos Chauffeurs do
Estado de São Paulo.
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A população de São
Paulo alcança os três
milhões de habitantes.
A Prefeitura de São
Paulo reconhece a
SBC como entidade
de utilidade pública
municipal.

Arthur Augusto da
Cruz, Presidente do
Conselho Deliberativo,
entre os anos de
1958 e 1968.

1958

1959
Compra do terreno
da Rua Terenas, no
Alto da Mooca, para a
construção do futuro
Hospital da SBC.

122

O Hospital e
Maternidade São
Cristóvão é inaugurado
em 12 de dezembro,
data em que a SBC
comemora cinquenta e
quatro anos de história.

1960

1961
Início das obras do
Hospital, a cargo da
construtora Calpa.
A Sociedade
Beneficente dos
Chauffeurs de São Paulo
obtém o reconhecimento
de entidade filantrópica
pelo governo federal.

1965

Início de grande
campanha de divulgação
da entidade e ampliação
do seu quadro
associativo, a cargo da
empresa J. C. Amaral.

1966
Em janeiro, as irmãs
da Ordem de Nossa
Senhora Menina
assumem os serviços
religiosos e de apoio aos
internados
do Hospital.
Em agosto, o
nascimento das
primeiras crianças na
Maternidade, um casal
de gêmeos: o menino
recebe o nome de
Cristóvão.

1967

José Augusto Ventura
Presidente da Diretoria

1968
Eduardo Campos,
Presidente do Conselho
Deliberativo, entre os
anos de 1968 e 1986.
Américo Ventura
assume a direção do
Hospital e Maternidade,
função que manteria até
1998.

1969

Imigrante português da Guarda nascido em
1902, veio para o Brasil em 1920. Como
tantos outros, teve uma vida difícil nos
primeiros tempos, até ser admitido na Cia.
Antarctica Paulista, onde trabalhou por vinte
e dois anos. Ingressou na SIBC em 1926.
Dedicou a ela boa parte de sua vida, como
colaborador das gestões dos presidentes
Fausto Soares de Rezende e de José
Antonio Manso, que acabou por substituir
na presidência. De tudo o que realizou, a
implantação do Hospital e Maternidade São
Cristóvão, no Alto da Mooca, foi sua obra
principal. A ela deu o melhor de sua energia
e inteligência. Com ela deixou seu maior
legado à Instituição, que seu filho Américo
Ventura haveria de manter e desenvolver.
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Realizada a última
reunião da Sociedade na
sede da Rua do Carmo.

1969

1970
José Ramos Paiva,
Presidente da Diretoria,
entre os anos de 1970
e 1988.
Transferência da sede
da Sociedade da Rua
do Carmo para a nova
sede inaugurada junto
ao hospital, na Rua
Terenas.
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Criada a Sociedade
Médica São Cristóvão,
representativa do corpo
médico do HMSC.

Américo Ventura viaja
à Europa em visita a
hospitais de diversos
países para observação
de novas experiências no
setor hospitalar.

1971

1975

1974
Início das obras do
novo prédio do Recanto,
em Campo do Jordão.

Limitação, pelo
INAMPS, do número
de leitos, internações
e urgências a 15%
dos atendimentos
conveniados com o
Hospital.

Reforma estatutária
altera a denominação da
entidade para Sociedade
de Beneficência
e Filantropia São
Cristóvão.

1977
Efetuados os primeiros
pagamentos do auxílio
familiar a dependentes
de sócios falecidos.
Criada ala especial
para sócios no 4º andar
do Hospital.

1980

1981
Sancionado pelo
governo federal o
status de “entidade
filantrópica” da SBFSC.

1982

1983
Inauguração da Ala
Nova do HMSC.
Desativado o
Sanatório São Cristóvão
em Campos do Jordão.

A SBC registra no seu
quadro associativo vinte
e cinco mil sócios.
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Inaugurado o Centro
Social Integrado José
Ramos Paiva, reunindo
as novas instalações do
Recanto São Cristóvão
em Campos do Jordão.
Aberto o ingresso no
quadro associativo da
SBFSC de pessoas acima
de 65 anos, na categoria
de sócios-contribuintes.

1984
Inaugurado o Centro
Obstétrico “Américo
Ventura” do HMSC.

1985

José Bizarro da Nave
Presidente do Conselho
Deliberativo

1986
Instalada a Farmácia
Ambulatorial, para
atender os pacientes
do Pronto-Socorro com
descontos no preço dos
medicamentos.
I Encontro de Médicos
do HMSC, promovido
pela Sociedade Médica
São Cristóvão no
Recanto, em Campos do
Jordão.
Realizado o primeiro
transplante de rim no
HMSC.
Criação da Residência
Médica no hospital.

126

1986

Imigrante português, vindo para o Brasil com
um ano de idade e depois naturalizado, este
luso-brasileiro é uma referência na história
recente da ABFSC. À frente dos negócios da
família, tornou-se um próspero empresário
do setor têxtil. Envolvido com as diversas
instituições ligadas às tradições lusitanas em
São Paulo, tornou-se um líder associativo
respeitado e reconhecido. E como tal ligou-se
à família São Cristóvão em 1971, trazendo
para ela o mesmo espírito e a mesma
liderança. Com eles presidiu o Conselho
Deliberativo entre os anos de 1986 e 2006.

Com o Plano Collor,
muitos associados
deixam o plano de
saúde do São Cristóvão,
fazendo-o cair abaixo de
vinte mil vidas.

Cobrança das
mensalidades dos
associados pela rede de
bancos do Sistema de
Compensação.
Firmado convênio
entre o HMSC e a
Unimed.
Falecimento de José
Ramos Paiva.

1987
Agravamento do
balanço financeiro
da Sociedade em
decorrência do
congelamento das
mensalidades imposto
pelo Plano Cruzado.

1988

Walter Lopes Ferreira
Presidente da Diretoria

1988

Campanha de
atração de novos sócios,
centrada na divulgação
de benefícios com o
slogan “A proteção que
você procura...”

1990

Bacharel em Ciências Econômicas e em Ciências
Jurídicas, com Doutorado na Faculdade de
Direito da USP, e Administrador Hospitalar,
ingressou na SIBC em 1953 e já em 1970 era
membro do seu Conselho Deliberativo. Nas
décadas de 1970 e 1980 trabalhou muito
próximo aos presidentes José Ramos Paiva e
Américo Ventura, compondo com eles o “tripé”
de sustentação e orientação das atividades da
entidade nesse período. Substituiu e completou
o mandato do Presidente Paiva, após seu
falecimento, sendo depois eleito e reeleito
por quatro vezes, ocupando a Presidência da
Diretoria por 12 anos – metade deles após um
AVC. Sem perder a conhecida determinação
e o permanente otimismo, o dr. Walter
levou a jornada até onde lhe foi possível,
empenhado em modernizar e desenvolver
permanentemente o Hospital. Sua chama
apagou-se no início de 2001, mas não sua
memória no São Cristóvão. Esta continuou e
continuará acesa ainda por muito tempo.
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O Hospital entra na
era da “imageologia”
com os serviços de
Mamografia (iniciado em
1992) e de Tomografia
Computadorizada.
Incremento do Plano
de Saúde com novos
produtos e novas
categorias de associados;
reformulação necessária
também para adequálo às exigências do
Conselho Federal de
Medicina.

1992
O HMSC é credenciado
pela Sociedade Brasileira
de Mastologia para
receber estagiários dessa
especialidade.
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1993

Realizado o primeiro
implante de marca-passo
definitivo no HMSC.
Implantado o serviço
de resgate do Hospital.

1994
Reflexos negativos
do Plano Real sobre o
balanço da Sociedade; os
valores das mensalidades
não cobrem os custos
hospitalares.

1995

1997
Inaugurado o novo
Pronto-Socorro “José
Félix Primo”.

Inauguração do
Centro de Ressonância
Magnética.
Adequação do
Plano de Saúde São
Cristóvão às novas
regras da recém-criada
ANS, que passa a
definir os reajustes das
mensalidades.
Falecimento de
Américo Ventura;
constituído o Conselho
de Administração Geral
da SBFSC.

1998

Inauguração da nova
maternidade, a Unidade
Neonatal Dr. Manoel
Ramos Tavares.

1999
Entra em operação o
site São Cristóvão.

2000

Renato do Amaral
Presidente da Diretoria.

2001
Convidado por Américo Ventura para
organizar e dirigir o departamento jurídico,
o dr. Renato do Amaral, advogado formado
pela Universidade Mackenzie, foi muito além
na sua trajetória na ABFSC. Integrou-se ao
quadro associativo e como Vice-Presidente
na gestão de Walter Lopes Ferreira, assume
a Presidência da Diretoria em 2001 após
a morte deste grande companheiro. Eleito
e reeleito para sucessivos mandatos,
permanece na Presidência ao longo da
década de 2000 e início da década de
2010, contribuindo, de um lado, para a
estabilização institucional e, de outro, para
a renovação gerencial acelerada, sobretudo,
com as reformas promovidas a partir de
2007 por Valdir Pereira Ventura.
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Começam a ser
realizadas no HMSC
cirurgias cardíacas de
circulação extracorpórea.
Inaugurado o Centro
de Estudos e Pesquisas
Moacir Boscardin,
CEMOB, associação
multidisciplinar de
apoio à formação
complementar e
divulgação dos trabalhos
dos médicos do hospital.

O Banco de Sangue
recebe a certificação ISO
9002; inaugurados os
serviços de Home care e
Day hospital.

2001

2002
Criação do “Grupo
de Alta”, para agilizar
a desospitalização dos
internados.

2003

O Serviço de
Diagnóstico e Tratamento
de Doenças de Mama é
credenciado pelo MEC a
receber estagiários.
Criação das três
superintendências: Plano
de Saúde, Hospital e
Finanças.

A Maternidade
alcança a meta de
100 partos/mês.

2004
Por exigência do novo
Código Civil, a Sociedade
passa a denominar-se
oficialmente Associação
de Beneficência e
Filantropia São Cristóvão;
adotada a eleição
direta, pela Assembléia
Geral, dos membros do
Conselho Deliberativo, da
Diretoria e da Comissão
de Contas.
Com apoio
de consultoria
especializada, começa
a ser implantado um
programa de tecnologia
da informação que vai
abranger as diversas
unidades de negócio.
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2005

Reformas das áreas de
Farmácia, Almoxarifado,
Cozinha e Refeitório,
Lanchonete, Cafeteria,
Recepção, Maternidade,
Berçário e Postos de
Enfermagem.
Realizado o
1º Workshop de
Planejamento Estratégico
para reformulação do
modelo de gestão das
atividades da ABFSC, sob
a coordenação de Valdir
Ventura.

O HMSC recebe
acreditação nível I da
ONA, Organização
Nacional de Acreditação;
o Plano de Saúde São
Cristóvão recebe a
certificação ISO 9001 e
manutenção do CQH.

O São Cristóvão é
agraciado com o CQH,
Compromisso com a
Qualidade Hospitalar.

2006
Valdir Pereira Ventura,
Presidente do Conselho
Deliberativo.
Destaque na página 112.

2007

Criação do Centro de
Reabilitação e Prevenção
a Saúde.

2008
O Planejamento
Estratégico define vinte
e uma ações e metas de
recuperação, mudança e
crescimento.
Sem ampliações
físicas, o Hospital ganha
mais 5 apartamentos e
3 enfermarias, num total
de 11 novos leitos.
Inauguração da
Cafeteria e novos Postos
de Enfermagem.
Inauguração de 15
novos leitos de UTI.

2009

2009
Aquisição do lote
do posto de gasolina
localizado ao lado do
Hospital, para ser usado
como estacionamento,
e de mais dois terrenos
nas proximidades
do HMSC um deles
destinado ao Centro de
Reabilitação da Mulher.
Criadas as UAR
(Unidade de Apoio
Respiratório, com
9 leitos) e a UAPS
(Unidade de Apoio ao
Pronto-Socorro, com 12
leitos)
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O HMSC recebe o
Selo Verde do Instituto
Chico Mendes por seus
programas de redução
do consumo de água e
energia e de reciclagem
de resíduos sólidos.

O HMSC amplia
sua capacidade de
internação para 225
leitos.
O São Cristóvão
é certificado com o
“Prêmio Gestão de
Qualidade” do Coren,
Conselho Regional de
Enfermagem.

Manutenção das
certificações: ISO 9001,
CQH e ONA nível 1.
Inauguração da TV São
Cristóvão, que divulga
eventos, campanhas e
informações de saúde
e qualidade de vida,
além de noticiário em
tempo real.

2010

Conquista do Selo
Ouro SINASC.

Inauguração da TV
São Cristóvão.

Conquista da
Acreditação Nível II da
ONA, Acreditado Pleno.

Manutenção do Selo
Verde Chico Mendes.

2010

2011

2011

Inauguração da
unidade de ProntoSocorro Infantil.

Inauguração do novo
escritório de vendas do
Plano de Saúde.

Reforma da Farmácia
e Almoxarifado.

Reforma da Recepção
Principal e modernização
do complexo-fachada.

Revitalização do
Berçário e novos
apartamentos para a
Maternidade.
Conquista do Selo
Ouro SINASC - Sistema
de Informação sobre
Nascidos Vivos.
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Manutenção da
Certificação ISO 9001
(Plano de Saúde).

Readequação e
reforma das áreas:
Cozinha e Refeitório,
Recepção e Lactário
Inauguração do
Memorial São Cristóvão.

2011
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Corpo Diretivo da
Associação de Beneficiência e Filantropia
São Cristoóvão, 2010 - 2013

Conselho Deliberativo

Conselheiros Efetivos

Valdir Pereira Ventura
Presidente do Conselho
Joel Priori Maia
1° Vice-presidente do Conselho
Benjamim Sequeira Barreira
2° Vice-presidente do Conselho

Airton Fernandes
Antonio Ventura E Sousa
Darcio Pereira
Érico Antonio Daia
Elisabeth Martinez
Fernando Guastalla Augusto
Francisco de Lacerda Amendola
Glauco Fernandes Saes
Helcio Valerio Passos
Ivani Potenza Carillo
José Roberto Aldrighi
José Vicente Novaes Felici
Octavio de Angelis Filho
Roseli Tornay Marcatto
Vânia Cristina Cappio
Waldir Fratucci

Conselheiros Vitalícios
Adamor Leopoldo Cordeiro
Alcides Luiz Ferreira (homenagem póstuma)
Augusto Medeji Sanchez
Benjamim Sequeira Barreira
Custódio Jorge Marques
David Antonio Marques Ferreira
David Romero
Élcio Gava (homenagem póstuma)
Ellia Zampieri
Fausto de Moraes Augusto
João Maria Gaspar
Joel Priori Maia
José Cirilo de Sousa Caldeira
Marcio Marques Ferreira
Mário Sérgio Moretti
Nilson Dias Vieira Júnior
Paulete Nicolino de Freitas Ventura
Renato do Amaral
Rubens Murilo de Athayde Prudencio
Rubens Paiva Pinto
Valdir Pereira Ventura
Valter Ventura Carillo
Vasco Agostinho Correia Monteiro
Verenice Pereira Ventura Prudencio
Walter Ribeiro
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Dos seus quase 88 anos de vida, o sr. Alcides
passou 64 ligado ao São Cristóvão. Associado
desde 1948, trazido pelo pai, como era
costume, ele participou e testemunhou a
história da Instituição como poucos. Em 1958 já
fazia parte da Diretoria, na presidência de José
Augusto Manso, e em 1998 assumia o cargo de
Secretário Geral da Diretoria após o falecimento
de Américo Ventura. O São Cristóvão era sua
segunda família, ou, como se poderia dizer,
a extensão da sua família, do seu amor pela
esposa, Guiomar de Carvalho Ferreira, e pelos
filhos, netos e bisnetos. Discreto, atento e
atencioso, faleceu em 2011, deixou muitos
amigos e saudades.

Diretoria
Renato do Amaral
Diretor Presidente
Alcides Luiz Ferreira
Diretor 1º Vice Presidente
Vasco Agostinho Correia Monteiro
Diretor 2º Vice Presidente
Verenice Pereira Ventura Prudencio
Diretora Secretária Geral
David Romero
Diretor 1º Secretário
João Maria Gaspar
Diretor 2º Secretário
David Antonio Marques Ferreira
Diretor Tesoureiro Geral
Adriano Soares Fontes
Diretor 1º Tesoureiro
Silvio de Carvalho Vince
Diretor 2º Tesoureiro
José Cirilo de Sousa Caldeira
Diretor de Patrimônio
Percilia Nicolino de Freitas
Diretora Social
Comissão de Contas
Augusto Medeji Sanchez
Flávio Lacerda Amendola
Gabriel Fernandes Saes Junior
Paulo Nicolino De Freitas
Rubens Paiva Pinto
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