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Aqui: um lugar especial!Aqui: um lugar especial!

Caríssimos, é muito, muito bom saber e trans-
mitir a vocês que nosso trabalho, nossos 
produtos foram mais uma vez merecedores de 
mais um prêmio. Somos especiais e fazemos 
de nossa empresa um lugar especial! Um 
prêmio de extraordinária importância para 
todos nós, ganhamos durante o último CICE 
(Congresso Internacional de Cirurgia Endovas-
cular), o primeiro e o segundo lugar do prêmio 
Edward B. Diethrich com uma nova Endo-
prótese em desenvolvimento e a Endoprótese 
Lumini, em parceria com os médicos Sérgio 
Belczak e Guilherme Pitta. Que ale-
gria...sermos reconhecidos e valorizados por 
nosso esforço e resultado. Isso é maravilhoso! 
E tanto comprometimento precisa ser cele-
brado, comemorado. O momento da entrega 
dos Bótons Comemorativos de 5, 10, 15, 20 e 
25 anos de Braile Biomédica é o símbolo do 
"muito obrigada" de nossa empresa a cada um 
de nós. Somos sim especiais, mas para que 
isso nunca se perca e esvaneça, o processo de 
conhecimento e intercâmbio precisa ser cons-
tante e incansável. Nesse intuito, nosso diretor 
Eric Mifune, Demer Montezani, Clayton 
Caparroz, Beatriz Demétrio e Milena Fachini, 
estagiárias do departamento administrativo e 
financeiro, visitaram uma empresa riopreten-
se, referência de qualidade em todo território 
nacional, a Americanflex, indústria de colchões 
que muito engrandece nossa cidade. 
Ser especial exige dedicação e conhecimento e 
aprender é ampliar horizontes. Nossas cola-
boradores Carla Correa, Dirce Carnimeo, 
Beatriz Brandão, Silvia Machado e Claudete 
Martins participaram da Palestra “Pensamento 
Sistêmico e Gestão Estratégica”, realizada no 
SEB COC. Leiam o que elas têm para nos 
contar.  Mais colaboradores participaram de 
cursos durante a semana. Excelente, não é? 

Aprender sempre, novas ideias e conceitos 
sempre! Ana Paula Marques Lima Oliveira, Cátia 
Valéria Alonso Cardoso e Maria Montezani 
participaram na sede da Unimed de nossa 
cidade do Workshop de Terminologia Unificada 
da Saúde Suplementar (TUSS), curso extrema-
mente importante e complexo com o objetivo 
de orientar sobre o novo sistema de registro de 
informações que será obrigatório a todos os 
planos de saúde a partir de 30 de maio.
Teve início nessa semana e se estenderá até o 
mês de junho o Treinamento de nossa Brigada 
de Incêndio. Fico feliz e tranquila em dizer que 
mais de 120 colaboradores brigadistas, passa-
rão pelo treinamento. Tenho o maior orgulho de 
nossa equipe de voluntários que se envolve com 
carinho e responsabilidade para cuidar e pro-
teger o próximo. Deus os guarde sempre! 
Nossa coordenadora de RH, Carline Darim, 
ministrou palestra “Metas e Objetivos” para os 
Jovens Aprendizes de nossa empresa no dia 29 
de abril. O objetivo da palestra foi de despertar 
nos jovens o desejo de crescer e ter sucesso de 
forma planejada e com foco no seu objetivo de 
vida. E, para encerrar este longo editorial, 
ressalto a visita do Dr. Héctor Bedoya Copello do 
Grupo Vascular, que veio da maravilhosa cidade 
de Lima, no Peru, para conhecer nossa empresa 
e produtos. Semanas ricas, repletas de 
motivação, desafios e crescimento. Isso faz de 
nossa empresa um lugar especial. Valorize e 
tenha muito orgulho do que faz e da empresa 
que nós ajudamos a construir todos os dias.

Excelente semana a todos!  
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ARTIGO

PROFESSORES QUE ENSINAM

O progresso de uma nação depende de muitos 
fatores, alguns imponderáveis, impossíveis de 
serem modificados, pois, mesmo que 
conhecidos, não podemos atuar sobre eles. 
Só seria possível modificar a herança genética 
praticando a Eugenia, condenável como 
antinatural e completamente imoral. Outros 
fatores, como os recursos naturais, são 
facilmente avaliados: solo fértil, jazidas de 
metais ou pedras preciosas, petróleo, abun-
dância hídrica, para citar apenas alguns em que 
o Brasil é riquíssimo.
Mas isto não basta para que um país entre para 
o grupo dos mais desenvolvidos, mais prós-
peros e mais ricos na época moderna. No site 
Nova Escola: 
http://revistaescola.abril.com.br/
Rodrigo Ratier em “O caminho para a 
Qualidade” assim se expressa: “No Brasil, a 
divulgação dos resultados de testes interna-
cionais de aprendizagem costuma provocar 
emoções contraditórias. A primeira é a tristeza. 
Afinal, quase invariavelmente ocupamos as 
últimas posições do ranking. No PISA (sigla em 
inglês para o Programa Internacional de 
Avaliação Comparada, aplicado em 57 países), 
é gritante a diferença entre as notas de nossos 
estudantes em relação à média da OCDE 
(Organização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico) o grupo que reúne as 30 
nações mais desenvolvidas do mundo”.  Somos 
os últimos da Classe! 
O desempenho dos alunos brasileiros é pífio em 
todas as disciplinas avaliadas, principalmente 
nas fundamentais: Leitura, Matemática e 
Ciências. Vejam alguns números para 
avaliação das diferenças: Leitura, média da 
OCDE - 492 pontos, Brasil 393. Matemática, 
média da OCDE - 498 pontos, Brasil 370. 
Ciências, média da OCDE - 500 pontos, Brasil 
390. Continua Rodrigo Ratier: “Passado o 
choque, é possível analisar com outro olhar 
esses mesmos números. As nossas, cifras, 
dizem onde estamos. Os dos campeões, muito 
superiores, nos indicam aonde ir. É aí que a 

tristeza dá lugar à esperança de que 
avançar é possível. Para isso, é 
preciso entender como os líderes 
dos rankings chegaram ao topo da 
Educação”.

É sobre, como superarmos a pobreza inves-
tindo em Educação, que desejo escrever hoje. 
Cito um estudo recente feito pela consultoria 
americana McKinsey, que mostra os caminhos a 
serem seguidos para termos sucesso: 
“Como os Sistemas Escolares de Melhor 
Desempenho do Mundo Chegaram ao Topo”.  
São quatro medidas:
1- Selecionar sempre os melhores professores 
"A qualidade de um sistema educacional não 
pode ser maior que a qualidade de seus pro-
fessores".
2 - Cuidar da formação docente. "A única forma 
de melhorar resultados é melhorar a instrução 
dos professores".
3 - Não deixar nenhum aluno para trás. "Alto 
desempenho significa que todas as crianças 
devem ser bem-sucedidas", não medindo 
esforços para isso, com aulas de reforço à 
exaustão.
4 - Preparar grandes gestores. "Toda escola 
precisa de um grande dirigente", sem um 
maestro competente é impossível ter uma 
equipe motivada e com metas a serem 
cumpridas. 
Uma vez dada a receita do sucesso, vem a parte 
mais importante, como implementá-la. Bill 
Gates o fundador da Microsoft, criador da Fun-
dação Bill & Melinda Gates, preocupado com o 
desempenho dos estudantes americanos que 
ficaram em 15º lugar entre as Nações da OCDE, 
fez uma palestra brilhante de como melhorar o 
ensino nos EUA. Se desejar vê-la entre no link: 
www.ted.com/talks/bill_gates_teachers
_need_real_feedback/ com legendas em 
muitas línguas inclusive português, ou espere 
meu próximo artigo, daqui a 15 dias, será bem 
interessante e provocativo.
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De 23 a 26 de abril, a Braile Biomédica 
participou do CICE 2014 (Congresso 
Internacional de Cirurgia Endo-
vascular), no Centro de Convenções do 
Sheraton São Paulo WTC Hotel, em São 
Paulo-SP.
O maior evento da especialidade 
reuniu profissionais de todo o Brasil e 
muitos convidados internacionais, que 
mostraram os mais novos produtos, 
estudos e pesquisas clínicas da Área 
Endovascular. 
Em um belíssimo estande montado na 
área de exposição, diretores, consul-
tores técnicos comerciais, especialistas 
de produtos e gerentes comerciais tra-
balharam no evento, apresentando 
nossos produtos.

PRÊMIO EDWARD B. DIETHRICH 

Equipe Braile no CICE 2014

Estande da Braile recebeu vários visitantes nos quatro dias de Congresso

Sempre à frente e desenvolvendo soluções tecnológicas 
em saúde, durante o CICE, a Braile Biomédica conquistou 
as duas primeiras colocações no Prêmio Edward B. 
Diethrich pela participação nos seguintes trabalhos 
científicos:
"Desenvolvimento de Endoprótese para o Tratamento de 
Aneurismas Justarrenais: do Conceito à Experimentação", dos autores: Sergio 
Belczak, Erasmo Simão da Silva, Ricardo Aun, Luiz Lanziotti, Yuri Botelho, 
Guilherme Agreli, Glaucia Basso, Domingo Braile, Pedro Puech-Leão e Nelson de Luccia, que recebeu 
o primeiro lugar. Já o trabalho “Hiperplasia Miointimal Após Implante de Três Stents Sobrepostos 
(Triplo Stent) no Aneurisma de Aorta Abdominal de Suínos: Análise Histopatológica”, dos autores: 
Guilherme Benjamim Brandão Pitta;  Maurício de Amorim Aquino; Ana Paula Fernandes Barbosa; 
Adamastor Humberto Pereira & Svetlana Maria Wanderley de Barros, ficou com o segundo lugar.
”A Braile Biomédica tem em sua essência a parceria e união com pesquisadores. Participar dos 
trabalhos que garantiram os primeiros lugares de um prêmio tão significativo para a saúde no 
mundo, é um reconhecimento do trabalho de pesquisa e desenvolvimento realizado pela Braile e 
profissionais parceiros”, disse o Diretor de Produtos Guilherme Agreli.

Dr. Sergio Belczak



TEMAS LIVRES

Durante as sessões de Temas Livres, o Dr. Juliano Ricardo Santana Santos (Equipe do HC de Goiânia) 
apresentou dois casos com uso de Endopróteses Braile Biomédica. Os temas foram ”Ruptura 
Traumática de Aorta Torácica Descendente” e ”Coarctação de Aorta Justa Artéria Subclávia Esquerda 
e Complicações”.

CICE SUMMIT 

O trabalho ”Correção Endovascular de Aneurisma 
Toracoabdominal com Endoprótese Ramificada 
Brasileira” foi apresentado pelo Dr. Felipe Francescutti 
Murad em uma seção comentada pelos mais 
consagrados cirurgiões vasculares do mundo.

TREINAMENTO BRIGADA DE INCÊNDIO

Teve início no dia 29 de abril o treinamento de 
Brigada de Incêndio da Braile Biomédica, que 
deverá se estender até o mês de junho. 
O treinamento é ministrado pela Técnica de 
Segurança do Trabalho, Daniela Maria da Silva. 
São aulas teóricas e práticas, técnicas de 
salvamento e combate ao incêndio. Todas as 
Equipes da Brigada, com mais de 120 colabora-

SOMOS BRAILE

EM DESTAQUE

dores, serão treinadas. A de Apoio, Proteção, 
Salvamento, Controle de Pânico, Rescaldo e 
Combate a Incêndios. O treinamento tem como 
objetivo preparar e treinar as equipes para 
operar os dispositivos de combate a incêndio, 
atuar com rapidez e eficiência em casos de 
princípio de incêndio. 

PALESTRA PARA OS JOVENS

A coordenadora de RH/Comunicação, 
Carline Darim, ministrou a palestra 
“Metas e Objetivos” para os Jovens 
Aprendizes da Braile Biomédica, no 
último dia 29.  
“O objetivo foi despertar nos jovens o 
desejo de crescer e ter sucesso de forma 
planejada e com foco no seu objetivo de 
vida”, disse Carline. Ao longo da palestra 
os jovens fizeram um exercício para 
pensar e planejar seu futuro e ao final 
assistiram a um vídeo motivacional.
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Dr. Felipe Murad apresenta trabalho no CICE SUMMIT

A Técnica de Segurança do Trabalho, Daniela, ministra treinamento aos brigadistas da Braile Biomédica



SOMOS BRAILE

COLABORADORES RECEBEM BÓTONS COMEMORATIVOS 

Na véspera do Dia Mundial do Trabalho (comemorado 1º de maio), foi feita a 
entrega dos bótons comemorativos que simbolizam os anos de trabalho na Braile 
Biomédica. No total 50 colaboradores receberam os bótons, sendo 13 pessoas o 
bóton de 5 anos, 14 pessoas o de 10 anos, 20 pessoas o de 15 anos, 2 pessoas o 
bóton de 20 anos e 1 pessoa o de 25 anos. Confira:
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Carline fez a entrega para EloísePenha entregou os bótons para: Adélsio, Tiago, Rita, Alberto, Antonio e Renato  Ana Luiza para Anderson Nelson

Ana Paula Demer fez a entrega para Alexandre, Felipe e Rafael

Dalton recebeu de Ana Cristina Henrique entregou para: Pedro, Carlos, Wellinton e Marcos Lucia e Erick receberam da Tereza

Luzinanda

José Ramos

Ana Maria entregou o bóton para Viviane Josilene e Edson com o coordenador Rafael Eric fez a entrega para Clayton, Cassia, Silvia, Everton e Demer Roseli recebeu das mãos de Silvia

Dionatas recebe do Cezar Liza entregou para Sandro Ivan recebeu do Nilton Ilson e o Diretor David Erica

Lucas entregou para Cida Santos Cleber para Roseli, Eder e Luciano

Parabéns!



EM CENA

HOMENAGEM

WORKSHOP 

No dia 24 de abril foi realizado, na sede da 
Unimed Rio Preto, o Workshop de Terminologia 
Unificada da Saúde Suplementar (TUSS). As 
colaboradoras Ana Paula Marques Lima 
Oliveira, Cátia Valéria Alonso Cardoso e Maria 
Montezani participaram do Workshop. De 
acordo com a Analista Comercial, Cátia 
Valéria, “o workshop teve como objetivo 

orientar sobre o novo 
sistema de registro de 
informações que será 
obrigatório a todos os 
planos de saúde a 
partir de 30 de Maio 
deste ano”. 
“A Agência Nacional de 
Saúde (ANS), que é a 
agência reguladora dos 
planos de saúde no 
Brasil, vem, através da 

norma RN 305/2012, 
estabelecer um padrão obrigatório para troca 
de informações na Saúde Suplementar: o 
Padrão TISS”, disse ainda.
Será uma codificação universal que funcionará 
como uma troca eletrônica de informações, ou 
seja, todo atendimento passará a ser 
tramitado eletronicamente. A ANS disponi-
bilizará várias tabelas padronizadas desde a 
codificação de procedimentos até materiais, 
medicamentos, diárias e taxas hospitalares. 
De forma positiva, haverá um padrão das 
ações administrativas, tornando viável uma 
forma mais rápida e qualificada de atendi-
mento ao beneficiário.

Maria, Cátia e Ana Paula

VISITA AMERICANFLEX

Mãe Dos Nossos Dias
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Hoje a mãe não pode ser
Como a mãe de antigamente

Tem que ser flexível,
Muito mais condescendente.

 
Hoje é o filho que escolhe

A roupa que vai vestir,
Qual programa na T.V.

Que ele gosta de assistir.
 

Internet, Celular
Notebook, sua paixão,
A mãe nem pode falar
Ao filho do coração.
Ele hoje não precisa

Das atenções maternais

Porque tem muitos amigos
Em várias redes sociais.

 
Mãe caiu da moda

Não tem muito que fazer,
O celular tomou conta

Do filho, estudo e lazer.
 

É bem mais agradável.
Nunca lhe chama a atenção,
“Não perturba”, “não irrita”,

Nunca lhe toma a lição. 

Também não exige
Que coma frutas, saladas,

Tome banho, escove os dentes
E as mãos sempre lavadas. 

A mãe foi aposentada
Nunca pode “palpitar”

Restou-lhe ser motorista
Do filho e do Celular.

 
E só ficar de longe

Impotente, sem ação
Pedindo a Deus que oriente

O filho do coração!
 

Que saiba se desligar
Desse mundo virtual,

Viva a vida plenamente,
A verdadeira, a real.

Parabéns a todas
as mamães da 

Braile Biomédica

11 de Maio de 2014 

Dia da Mães!

Com carinho, Cidinha*

*Dra. Aparecida Donaire Mello e Oliveira 
é amiga da família Braile e leitora assídua do A SEMANA

No dia 29 de abril o diretor Eric Mifune, os 
colaboradores Demer Montezani e Clayton 
Caparroz e as estagiárias Beatriz Demetrio e 
Milena Fachini fizeram uma visita à empresa 
Americanflex, de São José do Rio Preto. 
Líder no segmento de colchões na cidade, a 
Americanflex, que possui mais dois pólos 
produtivos no Brasil, passou por uma grande 
restruturação em Governança Corporativa, 
desafios que a Braile enfrenta hoje. “A ideia de 
conhecer outras empresas, mesmo que em 
ramos diferentes, se dá por um único fato: 
Gestão é gestão em qualquer segmento”, disse 
o Coordenador da Qualidade Demer Montezani. 
“Durante a visita e apresentação da fábrica, 
observamos como ela está estruturada, os 
processos divididos em células de trabalho, o 
controle de produção minucioso em cada 
etapa, um trabalho impecável do Gerente de 
Produção José Flávio”, relatou Demer.

Beatriz, Eric, Clayton, Milena e Demer
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Daniela da Silva
Biológica - 10

Sandra Leite Villa
Descartáveis - 10

Antonio Curtulo 
Descartáveis - 12

Rosana Passarini
Comercial - 13

Leandro Messias
Injeção - 14

Maurício Pontes
Serviços Gerais - 10

Severino Cosmo
Injeção - 11

Heverton Braghetto
Usinagem - 12

Aparecido Nunes
Biológica - 14

Claudia Machado
Gestão de Projetos - 15

9 a 15 de maio de 2014
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VISITA

Na segunda-feira, 28 
de abril, recebemos a 
visita do Dr. Héctor 
Bedoya Copello, re-
presentante do Gru-
po Vascular, de Lima 
(Peru). Ele foi recep-
cionado pelo Coorde-
nador de Exportação, 

Lineu Andrade e pelo 
Diretor de Produtos, Guilherme Agreli.

PENSAMENTO SISTÊMICO 
E GESTÃO ESTRATÉGICA 

No dia 22 de abril as colaboradoras Carla 
Correa, Dirce Carnimeo, Beatriz Brandão, 
Silvia Machado e Claudete Martins partici-
param da Palestra “Pensamento Sistêmico e 
Gestão Estratégica”, realizada no SEB COC Rio 
Preto com o palestrante Marcelo Jabur (que 
também é professor da Fundação Getulio 
Vargas).
“Marcelo explicou que pensamento sistêmico é 
você entender que sua empresa é muito maior 
do que sua área, seu departamento”, disse a 
Coordenadora de Faturamento Beatriz 
Brandão. 
“No pensamento sistêmico um departamento 
não pode jamais se sentir maior e melhor que a 
empresa em si, não existe cada macaco no seu 
galho”. O que devemos fazer é nos antecipar-
mos para ajudar aquele departamento que 
está em dificuldade. Esta atitude leva todos a 
vestir a camisa da empresa, e, nestes casos, o 
tipo de liderança é fundamental para a gestão 
dar certo”, finaliza Beatriz.

Guilherme, Dr. Héctor e Lineu

O palestrante
 Marcelo com as
colaboradoras
Dirce, Beatriz, 
Carla, Silvia e

 Claudete
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