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Braile participa do VI Congresso Sul Brasileiro de
Cirurgia Cardiovascular na cidade de Gramado/RS.
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EDITORIAL

AQUI OU ONDE ESTIVERMOS: 
FAZER O NOSSO MELHOR!
AQUI OU ONDE ESTIVERMOS: 
FAZER O NOSSO MELHOR!

Dra. Patricia Braile Verdi
Presidente Braile Biomédica

Gramado, Rio Grande do Sul, frio e já repleto 
das luzes de Natal, sediou um dos mais 
importantes encontros da sociedade de 
cirurgiões cardíacos do sul do Brasil, o VI 
Congresso Sul Brasileiro de Cirurgia 
Cardiovascular. Médicos ilustres, referências 
nacionais e internacionais, visitaram nosso 
estande, atentos às nossas Endopróteses 
Dominus e Linus e suas variantes, e 
extremamente curiosos com nossa válvula 
transcateter Inovare®.
A presença ilustre do Dr. Aldo Castañeda, chefe 
da Unidade de Cirurgia Pediátrica na Guate-
mala e Professor Emérito da Universidade de 
Harvard nos EUA, abrilhantou nosso espaço. 
Dr. Joseph Coselli, cirurgião chefe do Texas 
Heart Institute, EUA, fez uma retrospectiva da 
história da cirurgia da aorta e, ao homenagear 
os ícones da cirurgia mundial, incluiu, com 
destaque, nosso fundador, meu querido pai,  
Dr. Domingo Braile. Foi emocionante! 
Nossa equipe de especialistas e consultores 
técnicos de vendas do sul, além de mim, 
nossos diretores Walter Sternieri Jr e 
Guilherme Agreli e de meu filho Rafael Braile, 
estivemos presentes para mostrar a alegria de 
termos o sul brasileiro como forte cliente e 
parceiro da Braile. 
Dr. Braile e Dra. Maria Cecília, acompanhados 
por Rafael da MR Biomédica, por sua vez, 
representaram nossa empresa em Goiânia, no 
XII Congresso Centro Oeste de Cardiologia e  
XXI Fórum  da Sociedade Centro-Oeste de  
Cirurgia Cardiovascular.
Em São Paulo, no XI Congresso da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Oncológica, nossa 
vendedora Dayane Feitosa, de Salvador, e a 

especialista de produto Renata Gabaldi 
mostraram nosso sistema intraperitonial para 
tratamento do câncer.
São equipes diferentes, em diferentes eventos, 
mostrando a agilidade e competência de nossa 
empresa Brasil afora.  Estar em muitos lugares 
é importante e fantástico, mas isso só é 
possível se nossa empresa trabalhar interna-
mente com seriedade e compromisso com a 
comunidade.
Somos responsáveis, com certeza, e isso 
permeia tudo o que fazemos.
Leiam, portanto, como foi lindo comemorar 
com os vencedores, a equipe "SOS com Amor", 
da prova da Gincana Solidária "Fazendo Arte".
No mesmo sentido e visando fazer nossa parte 
na construção de uma sociedade mais 
sustentável foi que implantamos o Outsourcing 
de Impressoras. Vocês conhecerão e atuarão 
ativamente nesse programa, que promete 
movimentar e melhorar as rotinas internas de 
nossa empresa.
Foi interessante participarmos da reportagem 
do jornal Diário da Região sobre sucessão 
familiar. Lá tivemos espaço para expor um 
pouco de nossos planos para o presente 
visando ao futuro e sobre o momento que 
estamos vivendo. Vale a pena conferir. 
Caríssimos colaboradores, dentro ou fora da 
empresa, temos a mesma missão: fazer o 
nosso melhor, dedicar nossa melhor parte na 
construção de uma sociedade mais saudável e 
fraterna.

Uma feliz semana a todos!
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ARTIGO

COLORINDO DE ROSA

Dr. Domingo M. Braile
Presidente Conselho de Administração

Estamos em plena comemoração do OUTUBRO 
ROSA. 
A adesão do Brasil à campanha, de alcance 
mundial, foi exemplar, alertando a população 
para a prevenção e diagnóstico precoce do 
câncer de mama, uma das mais mutilantes e 
assustadora doença, que atinge mulheres de 
qualquer idade, raça ou estado social, tanto 
nos países pobres como nos desenvolvidos.
Tudo começou no final da década de 70, 
incentivado pelo amor de duas irmãs Nancy e 
Susan.
Susan era muito bonita, uma mocinha 
adorável, sempre alegre, que vivia na 
comunidade de Peoria, uma linda cidade de 
pouco mais de 100 mil habitantes, ao largo do 
Rio Illinois, no estado de mesmo nome nos 
EUA.
Depois de terminar seus estudos, Susan 
conseguiu um bom emprego em sua cidade 
natal e casou-se com seu namorado de 
sempre: Stan Komen.
A vida era um “mar de rosas” até que Susan, 
aos 33 anos, percebeu um nódulo na mama.
Na biópsia verificou-se que era um câncer.
Foi operada, com a garantia de que estava 
curada, por absoluta falta de conhecimentos ou 
soberba do cirurgião.
Seis meses depois a doença voltou já 
metastática, havia se espalhado por todo o 
corpo...
Daí em diante sua vida transformou-se em 
puro sofrimento.
Tratou-se nos melhores centros mundiais em 
terapêutica contra o câncer: “Mayo Clinics” em 
Rochester, e o famoso MD Anderson, em 
Huston Texas. 
Durante este período submeteu-se a nove 
operações, todas muito dolorosas, além de 
dezenas de horas de quimioterapia e 
radioterapia.
Apesar deste enfrentamento, Susan Komen 
faleceu, ao fim de 3 anos.
Este é o drama mundial vivido por uma família 
a cada 74 segundos, pela perda de um ente 

querido, na batalha contra o Câncer 
de Mama! 
Em uma das últimas visitas à irmã, 
já bastante debilitada, Susan 

sugeriu à Nancy que ela bem poderia fazer algo 
para ajudar doentes como ela, a ter menos 
sofrimento!  
Nancy Brinker desejou satisfazer o pedido que 
a irmã lhe fizera pouco antes do desenlace: 
“Fazer tudo que estivesse ao seu alcance, para 
dar um fim no Câncer de Mama para sempre”.
Em 1982 a ideia materializou-se como: 
Fundação Susan G.Komen para o Câncer de 
Mama.
Notoriamente conhecida apenas por “Komen”.
Começando com um único subsídio de        
US$ 28.000 em 1982, é hoje a mais conhecida, 
maior, e melhor financiada organização 
filantrópica contra o câncer nos Estados 
Unidos!
Alimenta o melhor da ciência, e pesquisa, 
tendo grande impacto na luta constante contra 
esta grave doença.
Graças a eventos como a Corrida mundial, 
Susan G. Komen para a Cura, já foram 
investidos mais de $2 bilhões de dólares em 
pesquisas inovadoras e conscientização da 
população de todo o mundo, para cumprir a 
promessa de Nancy à sua irmã Susan.  
Hoje a entidade alastra-se por mais de 50 
países e 2000 comunidades.
Origem do “Laço e da Cor Rosa”, que 
identifica este movimento invulgar:
O Lacinho foi criado pela Fundação e distribuído 
para os participantes da primeira Corrida pela 
Cura, realizada em Nova York, em 1990, e 
desde então promovida anualmente.
O movimento difundiu-se por todo o planeta 
como: “Outubro Rosa”
Certamente muitos leitores viram a cor rosa 
estampada em lugares proeminentes por todo 
o Brasil. 
Saliento a iniciativa do Congresso Nacional 
colorido feericamente com a cor da campanha, 
em um espetáculo de rara beleza, para 
divulgação do movimento. 
Rio Preto não poderia ficar alheia a este 
chamado. 
O I Núcleo Regional da Sociedade Brasileira de 
Psico-Oncologia coloca-nos dignamente como 
Centro de Difusão desta cruzada do bem. 
Depois de ler este artigo você não poderá ficar 
indiferente ao chamado para este movimento 
de muita FÉ e AMOR ao próximo.

Publicado no Diário da Região, 20 de outubro de 2013
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Você já se propôs a fazer uma tarefa, e ao 
terminá-la, ficou com uma sensação de dever 
cumprido e de satisfação pelo resultado? Pode 
ser um conserto em casa, uma arrumação 
geral de suas coisas, um trabalho manual, um 
prato que todos gostaram, enfim, algo que 
você iniciou, dedicou-se e finalizou.
Estamos presenciando na Braile um momento 
único. O projeto “Braile 30+5 Presente ao 
Futuro” é uma grande tarefa a ser feita em 
partes por cada um,  é uma oportunidade a ser 
vivida uma única vez. 
Independente de nossa vontade, 2018 vai 
chegar trazendo os resultados das ações que 

“O tempo que passa não passa depressa.
O que passa depressa é o tempo que passou”.

(Vergílio Ferreira)

estamos efetuando agora, e eu tenho a certeza 
de que a agradável sensação de trabalho bem 
feito e de dever cumprido será comum a todos 
nós. 
Diz a sabedoria popular, “existem quatro coisas 
que não podem ser recuperadas: a pedra 
atirada, a palavra dita, a ocasião perdida e o 
tempo passado”. Destaco nesse momento as 
duas últimas: a ocasião está exatamente 
diante de nós e não vamos perdê-la, temos de 
abraçá-la.  O tempo ainda não passou, ele não 
passa depressa. O que passa muito depressa é 
o tempo que já passou.

O TEMPOO TEMPO

David Peitl
Diretor Industrial

Aconteceu, nesta segunda-feira, dia 21, o 
almoço para comemoração à vitória da Prova 
"Fazendo Arte" da Gincana Solidária.
A Equipe vencedora desta etapa e participante 
desta confraternização foi a "SOS com Amor", 
composta pelos setores Biológica, Microbio-
logia, Cardioplegia, Unidade II e Almoxarifado.
A “SOS com Amor” vem se destacando desde a 
primeira prova da gincana, com um trabalho de 
solidariedade maravilhoso.
Mas todas as equipes trabalharam muito nas 
duas provas: se não fosse a mobilização de 
todos, não teríamos conseguido atender a 

tantas pessoas, seja no inverno com a 
arrecadação dos agasalhos na Prova "Eskenta", 
seja no Dia das Crianças com a arrecadação de 
brinquedos, gibis e livros.
A Gincana Solidária é uma forma de envolver 
nossos colaboradores em um clima de festa, 
com o objetivo principal de auxiliar e amparar a 
comunidade carente de nossa cidade, 
praticando a doação material e fraternal.
Parabéns a todos que participaram de coração 
e, em especial, parabéns à equipe vencedora 
"SOS com Amor".

GINCANA SOLIDÁRIA



Em matéria sobre “Sucessão familiar”, 
publicada no Diário da Região do dia 20 de 
outubro, a Braile foi destaque no que se refere 
à governança corporativa, definida como um 
sistema pelo qual as organizações são 
dirigidas, monitoradas e incentivadas, envol-
vendo os relacionamentos entre proprietários, 
conselho de administração, diretoria e órgãos 
de controle. 

Empresa implementa a governança
A Braile Biomédica, fabricante de válvulas 
cardíacas, passa por um segundo momento no 
que se refere à sucessão. Há cinco anos, o 
comando passou do fundador Domingo Braile 
para a filha, Patrícia Braile Verdi, que há 21 
anos trabalha na empresa e foi preparada para 
tal função. Ela entrou como advogada, tornou-
se gerente administrativa, diretora adminis-
trativa, diretora superintendente e, por fim, 
presidente. 
Desde o fim do ano passado, a empresa passa 
pela implementação da governança corpora-
tiva, com a contratação de novos gestores para 
atuar na administração e reestruturação da 
empresa. Desde então, houve a criação de 
quatro diretorias bem específicas, a criação do 
conselho administrativo, de um comitê 
científico e também a contratação de uma 
auditoria externa.
“Estamos separando o que é patrimônio 
familiar do que é da empresa, preparando toda 
a governança para a terceira geração da 
empresa, para que eles possam ter a alegria de 
trabalhar juntos e também de celebrar nos 
almoços de domingo”, afirma Patrícia.
Hoje, o pai é o presidente do conselho de 

administração e a irmã, a cardiologista Valéria 
Braile - que já foi vice-presidente da empresa, 
ocupa uma cadeira no conselho e se dedica 
mais à medicina. “Eles continuam participando 
das decisões importantes, das estratégias, 
mas não participam mais da execução, do 
cotidiano”. 

Segundo Patrícia, toda mudança traz algum 
conflito e resistências, entretanto, essa decisão 
foi tomada em conjunto com a família, focada 
no crescimento, profissionalização e meta de 
ver a empresa se tornar líder no mercado 
nacional e referência no mercado internacional 
na área de cirurgia cardíaca. Ao todo, a 
empresa emprega 400 pessoas e 30 anos.

“Aprendemos o quanto é importante planejar a 
sucessão. A família estando bem, a empresa 
vai bem. Para que haja futuro é preciso regras e 
planejamento. A família é o centro de tudo e 
precisa ser preservada”, afirma Patricia.

EM CENA

BRAILE RECEBE

SUCESSÃO FAMILIAR

Diretores da Braile Biomédica em reunião com Patricia Braile Verdi 
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No dia 18 de outubro recebemos a visita dos 
alunos do curso de Administração da Unip. O 
docente que acompanhou o grupo foi Andrey 
Tarichi, e foram acompanhados pelos colabora-
dores Ana Carolina e Clóvis do Recursos 
Humanos.

Alunos da turma de Administração da Unip
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EM DESTAQUE

Nos dias 17 a 19 de outubro, em Gramado-RS, 
aconteceu o VI Congresso Sul Brasileiro de 
Cirurgia Cardiovascular e IV Simpósio 
Brasileiro de Circulação Extracorpórea.
O evento contou com a presença de 
importantes cirurgiões cardíacos estrangeiros: 
Prof. Dr. Aldo R. Castañeda (Guatemala), Prof. 
Dr. Joseph Coselli (EUA) e Prof. Dr. Borut 
Gersak (Eslovênia), além dos convidados 
nacionais.
A presença da Braile Biomédica foi marcada 
com a participação da Dra. Patrícia Braile, 
presidente, Walter Sternieri Jr, diretor 
comercial, Guilherme Agreli, diretor de 

produtos, Eder Mota, gerente comercial região 
sul, Rafael Braile, além de nossa equipe de 
vendas, especialistas de produtos e parceiros 
Patricia Stona, Robersi Andréia Rodrigues e 
Silvia Garrido.
Foram três dias intensos, que proporcionaram 
a divulgação de nossos produtos e 
relacionamentos com médicos e cirurgiões de 
todo o país.
Mais uma vez a estrela maior do nosso estande 
foi a Inovare® Válvula Transcateter, que atraiu 
os convidados internacionais para nosso 
espaço.

PRESENÇA ILUSTRE

O IV Simpósio Brasileiro de Circulação Extracorpórea aconteceu 
concomitantemente com o Congresso Sul Brasileiro.
Neste evento nossa especialista de produtos, Robersi Andréia 
Rodrigues, ministrou a conferência “Perfusão intraperitoneal e 
perfusão isolada de membros”, expondo as técnicas de manuseio e 
divulgação de nossos produtos.
“A palestra foi extremamente produtiva, com a participação de 
profissionais de todo o Brasil, que demonstraram muito interesse 

nessa técnica pouco conhecida.” diz Robersi.

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

Robersi Andréia Rodrigues

Visão geral do estande da Braile Rafael, Waltinho, Dra. Patricia, Guilherme e Patricia Stona

Dr. Paulo Lunardi Prates, Dr. Joseph Coselli, 
Guilherme Agreli, Patricia Stona

e Dr. Paulo Prates

Dr. Fernando Lucchese, Dr. Aldo Castañeda,
Rafael, Patricia Braile e Guilherme Agreli

Guilherme Agreli, 
Dr. Joseph Coselli e Dr. Paulo Prates

Dr. Paulo Lunardi Prates,Estande da Braile mais
uma vez foi o centro das atenções



PROJETO FORÇA JOVEM

Nome: Gabriel Abrão Rodrigues de Oliveira
Idade: 17 anos
Setor (atual): TI
Desde quando está no projeto: há 7 meses
Onde estuda: E.E. Prof. Dinorath do Valle
Série: 2º ano do Ensino Médio

Jogo Rápido

- Braile: É uma empresa que gera oportunidade para os jovens, procura entender seu 
colaborador da melhor forma possível.
- Projeto Força Jovem: É um projeto muito bom para nós jovens, pois visa ensinar um pouco 
de cada área. Com esse rodízio a cada 6 meses, podemos aprender várias coisas, e dentro 
desse conhecimento que ganhamos poderemos encontrar uma área que possamos nos 
identificar.
- Futuro: Manter-me sempre focado, realizar todos meus sonhos, sempre estar à procura de 
novas experiências, sempre manter a humildade e o respeito por todos e procurar sempre 
melhorar aquilo que faço.
- Orgulho: De minha família estar sempre ao meu lado, me apoiando sempre.
- Hobby: Sair com os amigos, viajar e curtir a família.
- Sua maior conquista: Meu primeiro emprego em uma empresa de grande porte como a 
“Braile”, e fazendo parte de um departamento que eu sempre tive interesse (T.I.).
- O que você já aprendeu aqui: Formatação de computador, sistema de backup, como 
funciona o serviço de e-mail interno e os procedimentos do Datasul.

Esta semana você vai conhecer nosso 
Jovem Aprendiz Gabriel.
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CONGRESSO SÃO PAULO

Nessa mesma data, 17 a 19 de outubro, 
também foi realizado o XI Congresso da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e 
IX Simpósio Internacional de Câncer do 
Aparelho Digestivo, em São Paulo.
É um dos mais importantes eventos científicos 
da área oncológica, organizado pelas 
Sociedades de Cancerologia, Oncologia Clínica 
e Radioterapia, garantindo um enfoque 
multidisciplinar, e contou com a participação 
dos maiores expoentes da Oncologia Nacional e 
de convidados internacionais, que hoje estão 
na ponta dos mais recentes avanços 
relacionados ao diagnóstico, estadiamento, 
prevenção e tratamento do câncer.
O estande da Braile foi organizado pela nossa 
equipe, Renata Gabaldi, especialista de 
produtos, e Daiane Feitosa, vendedora, que 

demonstraram o Sistema de Perfusão 
Intraperitoneal, produto desenvolvido para 
Oncologia.
Nosso estande recebeu inúmeros visitantes, 
muito interessados em nosso produto, e foi 
uma grande oportunidade para divulgar a 
Braile e estabelecer novos contatos. 
Foi um grande evento, que contou com a 
presença de mais de 1000 participantes.

Dayane Feitosa e Renata Gabaldi
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ANIVERSARIANTES

25 a 30 de outubro de 2013

Josiane Matos
Biológica - 25

Vanderleia Oliveira
Descartável - 25

Jaqueline Perpetuo
Descartável - 25

Emilio Cesar
Mecânica - 26

Vanessa Arruda
Biológica - 28

Marco Aurelio
Assistência Técnica - 30

OUTSOURCING DE
IMPRESSORAS

Você sabe o que é outsourcing de 
impressão?  

A Braile está otimizando vários de seus 
processos como parte do Projeto Braile 
30+5. A mais nova ação implantada 
pela área Administrativo e Financeira 
visa diminuir custos e desperdício, ao 
mesmo tempo em que melhora a qualidade do nosso trabalho.

O Outsourcing de impressão é a terceirização / locação do 
gerenciamento de impressão de cópias, tendo como objetivo otimizar as 
operações através de um software de tarifação por página, cujos 
equipamentos e seus insumos ficam sob a responsabilidade da 
contratada. Desta maneira, o cliente fica totalmente livre dos 
investimentos, depreciação e seus insumos, pagando apenas pelas 
páginas impressas.
Segundo levantamento e avaliação realizados pelo nosso 
Departamento de Compras, esta nova modalidade de impressão vai 
gerar uma economia de mais de 50%. Vinte impressoras de alta 
tecnologia substituirão 52 máquinas.
Os benefícios são grandes: melhor qualidade de impressão, redução de 
gastos de impressão, maior disponibilidade de tempo dos 
colaboradores, ágil serviço de manutenção, impressões controladas por 
usuário, além de opções que estas novas máquinas possuem para 
facilitar nosso trabalho. 
É uma ótima solução para o dia-a-dia dos colaboradores e para a 
empresa. O meio-ambiente agradece, já que a economia é grande.

A participação de todos nesta nova alternativa é imprescindível, 
portanto precisamos mudar nossos hábitos. Confira as dicas abaixo:

Ações como essas são primordiais para a sustentabilidade de nossa 
empresa e do meio-ambiente. Participe!

- Antes de imprimir se pergunte: é necessário imprimir? Que tal 
enviar por e-mail? 
- As impressoras têm opção de impressão frente e verso. Utilize-as!
- Desenvolva o hábito de digitalizar os documentos e arquivar em 
meio eletrônico.
- Evite cópias coloridas. 

Vem aí...

em breve mais informações!
CARAVANA DA CIDADANIA


