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Renato Ishikawa é eleito presidente do Hospital Santa Cruz por
mais três anos
O Conselho Deliberativo do Hospital Santa Cruz (HSC) elegeu Renato Ishikawa como
Presidente da Diretoria Executiva do HSC por mais um triênio, de 2018 a 2021. Nas
duas gestões anteriores, ele e sua equipe destacaram-se pelo dinamismo, pioneirismo
e determinação à frente da Instituição.
“Conheço bem a responsabilidade que eu e a diretoria atual assumimos, mas estou
bastante otimista que juntos faremos muito mais pelo HSC, por estarmos totalmente
comprometidos na continuidade da evolução de nossa Instituição. Ao assumirmos o
compromisso, desde a nossa primeira gestão, de alcançar uma situação mais estável
rumo ao crescimento, cumprimos nossas metas. Estamos orgulhosos por tudo que
desenvolvemos nesses últimos anos, junto a todos os colaboradores do HSC”, afirmou o
presidente durante a sua posse.
Ishikawa também agradeceu toda sua equipe – conselheiros, diretoria, funcionários e
voluntários – pelo apoio dedicado à Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência
Santa Cruz, mantenedora do Hospital. Em especial, fez questão de ressaltar o excelente
trabalho realizado pelos ex-diretores executivos Herberto Macoto Yamamuro, que
desde 2012 esteve à frente da Diretoria Financeira; Gerson Shitoshi Fukanoki Kunii,
Nagato Hara e Silvio Rubens Michelman, que exerceram os cargos de 2º Diretor
Financeiro, 1º Diretor Administrativo e 2º Diretor Administrativo, respectivamente.
“Sinto uma alegria imensa em estar mais uma vez à frente da diretoria-executiva dessa
Instituição, que faz parte da história da minha família e de muitas de nossa
comunidade, que chegaram ao Brasil, há 110 anos, para viver e prosperar junto com o
desenvolvimento deste País. Hoje, me sinto honrado por comemorar os 79 anos de
inauguração do Hospital Santa Cruz e continuar colaborando nesta trajetória”, concluiu
Renato Ishikawa.
O HSC foi inaugurado em 1939 para atender à comunidade nikkei no Brasil e hoje é um
hospital referência na cidade de São Paulo.

Membros da Diretoria Executiva eleita para o triênio 2018 - 2021
Presidente: Renato Ishikawa
1º Diretor Vice-Presidente: Mario Sato

2º Diretor Vice-Presidente: Masato Ninomiya
1º Diretor Financeiro: Marcelo Tsuji
2º Diretor Financeiro: Marcelo Hiroyuki Hideshima
1º Diretor Administrativo: Wilson Mendes da Veiga
2º Diretor Financeiro: Sandra Hiroko Watanabe
Diretor de Marketing: Léo Sussumu Ota
1º Diretor Suplente: Paolo Marcello Re
2º Diretor Suplente: Miguel Matsumoto
3º Diretor Suplente: Koshiro Nishikuni
Sobre o Hospital Santa Cruz
Fundado para auxiliar os imigrantes japoneses e com o compromisso de oferecer um
atendimento médico hospitalar de excelência no Brasil, foi inaugurado em 1939 e desde então
esteve sempre dedicado em proporcionar uma vida melhor e mais saudável à população.
Atualmente, o Hospital Santa Cruz é reconhecido pela tecnologia de ponta em tratamentos,
ações de responsabilidade social e sustentabilidade, atividades de ensino e pesquisa, além do
atendimento humanizado com profissionais habilitados em língua japonesa.
Realiza mais de 1 milhão de atendimentos ao ano, com atuação integrada e multidisciplinar,
tendo 46 especialidades, ambulatório, pronto atendimento e dois centros cirúrgicos, um geral e
outro oftalmológico, capacitados para executar operações de alta complexidade. Dispõe de 141
leitos distribuídos em apartamentos e enfermarias e conta com 10 leitos de UTI geral, 10 de
UTI neurológica e 10 na unidade coronariana. Possui ainda uma unidade específica para o
transplante de medula óssea com modernas instalações na área de hemodinâmica e serviços
diagnósticos de análises clínicas e de imagem para realizar exames com precisão, segurança e
agilidade.

Site: www.hospitalsantacruz.com.br
Facebook: https://www.facebook.com/santacruzhosp
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hospital-santa-cruz
Twitter: https://twitter.com/santacruzhosp
Instagram: https://www.instagram.com/santacruzhosp
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