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Daniel Vendruscolo o atual Gestor do Hospital Nossa 
Senhora Auxiliadora concedeu na manhã desta sexta-
feira, 13 de março, uma entrevista à Assessoria de 
Imprensa da Prefeitura Municipal. Na ocasião 
Vendruscolo ressaltou algumas das principais ações 
realizadas durante a primeira semana de atividades à 
frente da instituição. “Ainda estamos fazendo um 
diagnóstico da instituição, parte esta bastante importante, 
tanto na questão administrativa gerencial como também 
um diagnóstico da parte contábil, pois sabemos que há 
uma quantidade grande de pendências financeiras da 
instituição a serem sanadas”. Reuniões já foram feitas 
para traçar as diretrizes a serem tomadas, “Em um 
primeiro momento fizemos uma reunião com todos os 
funcionários do Hospital para ouvir as reivindicações, 
efetuamos reuniões ainda com os coordenadores e com o 

corpo clínico. Estamos propondo uma nova organização gerencial da instituição, um grupo de 
coordenadores começará a se reunir semanalmente e o comitê gestor, para que se possa 
fazer o acompanhamento dos trabalhos e referendar as ações a serem feitas e 
implementadas”, destacou Daniel. Questões como o Programa de Fortalecimento de 
Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem fins lucrativos que atuam na área da 
saúde e que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (PROSUS) já 
foram tratadas, “Fizemos o encaminhamento de toda questão do PROSUS, para nós esta é 
uma questão muito importante, pois permitiu que conseguíssemos refinanciar as dívidas com 
INSS e FGTS, gerando as negativas, e isso originou um pagamento de mais de R$ 
140.000,00 (cento e quarenta mil reais) de uma única vez para que o Hospital aderisse ao 
programa”. Com relação ao pagamento dos funcionários, Daniel destacou que o mesmo foi 
efetuado na quinta-feira, 12 de março, “Conseguimos efetuar o pagamento do funcionalismo, 
tendo em vista o repasse já realizado pelo Governo do Estado de aproximadamente R$ 
550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). Estamos estudando uma alternativa para 
efetuar o pagamento do 13º salário, mas temos conhecimento que temos esse débito para 
quitar. Ainda permanecemos na expectativa de mais repasses do Governo Estadual, pois o 
mesmo ainda não foi efetuado integralmente”. Finalizando a entrevista o novo Gestor do 
Hospital de Caridade afirmou, “Contudo o trabalho principal ainda é o diagnóstico para depois 
elencarmos as prioridades que serão adotadas, esperamos estar recebendo os relatórios nos 
próximos dias”, concluiu. 
 


