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PALAVRA DA PRESIDENTE

Questão de QualidadeQuestão de Qualidade

Nesta edição de A Semana você vai saber 

(ou relembrar) um dos pontos de referência e 

excelência da Braile Biomédica, um motivo de 

orgulho para todos nós: a nossa equipe de 

Auditores Internos. 

A matéria aborda o trabalho e a 

capacitação desses colaboradores que zelam 

pela qualidade de nossos produtos e seus 

processos de qualidade. Alguém já disse que 

para sobreviver no mercado atual, ter 

qualidade não é mais uma vantagem 

competitiva, e sim, premissa básica. Para estar 

dentro deste mercado tão exigente e sofis-

ticado, como é o de produtos médico-

hospitalares, é vital ter qualidade no que faz, e 

rigor nos processos de fabricação. 

Assim, a nossa equipe de Auditores 

Internos cumpre um trabalho incansável e 

permanente, de fiscalização, verificação e 

apuração das necessidades de melhoria 

contínua e observação produtiva para o 

alcance da excelência. 

Em 2013 vamos comemorar os 30 anos 

da Braile (em breve teremos a primeira das 

muitas edições especiais sobre este assunto). 

Tudo o que desejamos é trabalhar com 

uma qualidade rigorosa, responsável e 

consciente, como sempre fizemos e 

continuaremos a fazer. Zelar pela obser-

vância dos rígidos critérios e normas que 

conduzem a qualidade é nosso dever, 

obrigação e também o nosso prazer.  Isto nos 

inclui, nos dignifica, nos faz cidadãos e 

empresa do bem e que lutam por um mundo 

mais correto, eficiente, justo e humano. 

A todos, boa leitura e um ótimo 

feriado.

Para estar dentro deste 

mercado tão exigente e 

sofisticado, como é o de 

produtos médico-hospitalares, é 

vital ter qualidade no que faz, e 

rigor nos processos de 

fabricação. 

  “  

”
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ARTIGO

Dr. Braile e Prof. D´Onofrio

No dia 2 de fevereiro, o Dr. Antonio Luiz Pimenta Laraia escreveu um artigo, intitulado “Dr. 

Braile e Prof. D'Onofrio”, na qual cita um trecho do artigo do presidente do Conselho de 

Administração da Braile Biomédica, publicado no Diário da Região.

Diário da Região -  02 de Fevereiro de 2013

No Regime Militar, em Porto Alegre, 
frequentei a Escola Superior de Guerra. Fiz amigos 
militares. Honestos, todos contra a perpetuidade do 
quartel no poder. Um dia, falando sobre guerrilha 
urbana, um general especialista em estratégia, expôs 
como um guerrilheiro, com dez homens bem 
treinados, poderia instaurar o caos e o pânico em São 
Paulo, por exemplo. 

Um poria veneno na represa Billings, outro 
faria explodir os tubos de petróleo que vêm de 
Cubatão, outro destruiria com bombas a entrada da 
central de abastecimento, outro cortaria os cabos de 
comunicação telefônica, e os outros destruiriam as 
torres dos dois aeroportos e espalhariam milhares de 
“lambadas” de aço para furar os pneus dos veículos, 
por um quilômetro das rodovias artérias de entrada e 
saída da cidade... 

Ora, se a quase destruição de São Paulo 
poderia se feita por 11 homens em um ambiente 
físico, imagine o leitor o poder destrutivo que poderá 
ter a “Global Classroom”, se usada para o domínio 
das mentes, ou que mal poderá causar ao planeta um 
só “hacker”, detonando sistemas de segurança, de 
saúde e financeiro, por exemplo, do mundo 
globalizado. Inimaginável! Apocalíptico! Sentença 
do Demiurgo contra o Pan e consequente explosão da 
ordem universal e estabelecimento do caos. 

Assim, como os mestres Braile e Salvatore, 
entendo fantástica a Revolução da Informática. Mas, 
que venha ela acompanhada da evolução moral. Da 
Informática não tenho medo... Tenho medo do 
homem! 

ANTONIO LUIZ PIMENTA LARAIA
Especialista em Direito Civil - Unisul 

(advogadolaraia@gmail.com)

O Diário trouxe, há alguns dias, um belo artigo 
do dr. Braile sobre a Revolução da Informática. Nele o 
insigne médico faz um prognóstico do que poderá vir a 
ser a humanidade em poucos anos. 

Para enriquecer ainda mais o substancioso 
texto de seu artigo, o dr. Braile cita um comentário do 
prof. dr. Salvatore D'Onofrio, na qual nosso pensador 
expõe o que acha do caminho pelo qual a tecnologia 
virtual poderá levar o homem à plenitude de sua 
evolução racional. 

O dr. Braile termina fazendo votos para que a 
humanidade saiba comportar-se diante dessa grande 
Revolução que pode vir a instaurar entre nós o que 
chama de “reino da meritocracia”. 

Embora eu saiba que em conversa de gente 
grande criança não “mete o bico”, o tema me 
apaixona. Assim, peço vênia aos ícones da sabedoria 
rio-pretense para entrar no tema por eles abordado e 
compartilhar com meus leitores o que penso acerca da 
Revolução da Informática. 

Como pondera o prof. D'Onofrio, realmente a 
ciência marcha, não mais em progressão aritmética, 
mas em progressão geométrica. E muito menos tempo 
levou o homem para “estar” no planeta inteiro em 
tempo real por força das mídias, do que para - quando 
primitivo - pegar uma pedra e fazê-la martelo ou 
utilizar uma alavanca. 

Sem embargo dos prognósticos otimistas de 
Braile e Salvatore, que compartilho em expectativa, 
entendo que a Revolução Informática deva ser 
conduzida com cuidado. Se é inegável que a ciência 
revoluciona vorazmente a técnica e o homem cada vez 
mais aproveita o Universo, também não se pode negar 
que a cada dia o homem nega mais sua identidade 
moral. 

A humanidade tem abraçado vícios com 
sofreguidão. O pior deles é o orgulho, a sede de poder, 
que dilacera a cada dia mais o equilíbrio humano para 
viver em sociedade. 
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ESPECIAL

Auditores Internos:
de olho na Qualidade
Auditores Internos:

de olho na Qualidade
Equipe de colaboradores é treinada para verificar qualidade e garantir os processos 

de produção e procedimentos da Braile

A Braile possui uma equipe altamente treinada 

e especializada para acompanhar a Qualidade e os 

processos de produção inseridos nos itens fabricados. 

São 25 auditores internos, colaboradores de 

diversos departamentos da empresa, que têm a função 

de verificar as atividades e os processos 

desenvolvidos, analisar os procedimentos para 

determinar se estão de acordo com as normas, e se são 

adequados e estão sendo cumpridos nas áreas. 

A Auditoria Interna busca o controle interno e 

isso implica na continuidade de suas funções, pois 

somente com exames periódicos e sucessivos é que 

seu relatório será confiável, seguro, já que opina 

sobre algo que deve conhecer em suas minúcias. É 

completa, pois observa o todo e não parte da 

organização. A Auditoria Interna tem a visão 

organizacional geral. As auditorias internas da 

empresa são avaliadas anualmente por todos os 

auditores externos de certificadoras e órgãos 

oficiais.

A supervisora geral da 
Qualidade, Liza Fachin, destaca que a 
“Auditoria Interna da Braile é tão 
rigorosa quanto a auditoria das 
normas pelas quais nossos processos 
são certificados”. 

O trabalho dos auditores 
internos existe desde 2006, o que 
contribuiu muito para as conquistas 
dos certificados de Qualidade que a 
Braile possui hoje, e, lógico, para que 
o produto seja entregue ao cliente de 
acordo com a mais alta qualidade.

Tão rigorosa
quanto as de fora

Rigor nas fiscalizações
As Auditorias Internas acontecem três vezes ao ano em 

todos os departamentos. Além disso, cada área da empresa possui 
um inspetor da qualidade, que verifica a produção e os 
procedimentos diariamente. “O Auditor Líder (escolhido entre os 
membros do grupo auditor) elabora um relatório com todas as 
observações negativas e positivas feitas durante a auditoria. Esse 
relatório é apresentado à diretoria, aos gerentes e supervisores e a 
partir daí são apontadas as ações corretivas, preventivas e de 
melhoria. Essas ações deverão ser implementadas a partir de um 
plano, que é verificado quanto à eficácia com reauditorias nos 
setores apontados”, destaca Beatriz Calças, supervisora da 
Qualidade. 

Auditores Internos

Supervisora da 

Qualidade, 

Liza Fachin 



NOTÍCIAS
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A importância da Brigada de Incêndio

Dra. Patrícia se reuniu com a equipe de Líderes da Brigada

Reunião alerta para a prevenção e treinamento dos brigadistas

A tragédia na boate Kiss, em Santa Maria, e a 
preocupação constante e necessária da Braile com a 
segurança, fizeram com que a presidente da Braile 
Biomédica, Dra. Patrícia Braile, reunisse os chefes e 
líderes da brigada de incêndio e responsáveis pela 
segurança da empresa no dia seguinte à tragédia em Santa 
Maria, Rio Grande do Sul.

Durante a reunião, a Dra. Patrícia orientou e 
alertou sobre a importância de todos os equipamentos de 
segurança e contra incêndio estarem funcionando e dentro 
das conformidades exigidas pelo Corpo de Bombeiro. A 
presidente também reiterou a importância de todos 
estarem atentos e atualizados a qualquer problema desse 
porte. 

A Braile segue rigorosamente todas as exigências 
necessárias, mas é sempre bom alertar e lembrar a todos 

Brigadistas em Ação
No dia 5 de fevereiro, na Unidade II, foi realizado o 

treinamento da Brigada de Incêndio com todos os 
colaboradores desta divisão, pelo técnico de segurança do 
trabalho, Clóvis Santos Oliveira. 

Foram abordadas informações teóricas e práticas 
sobre princípio de incêndio, incêndio, sistema de proteção 
contra incêndio, classes de incêndio, funcionamento de 
central de alarme de incêndio, iluminação de emergência, 
extintores,  hidrantes e evacuação de área. “Os brigadistas 
praticaram efetivamente esse treinamento com hidrantes e 
extintores”, cita Clóvis.

Durante o treinamento, foi realizado um plano de 
ação com a Brigada de Incêndio em situações de emergência 
- destacando a atuação do chefe de brigada da Unidade II, 
Alexandre Fernande e o Líder de brigada Nilson P. 
Antoniassi, bem como o papel importante de cada briga-
dista e sua atuação em caso de sinistro. “Este trabalho é 
contínuo e de grande importância para preservação da vida 
e do patrimônio”, reforça Clóvis. 

Para quem pedir ajuda?
Em caso de princípio de incêndio, o brigadista fará a 

extinção do fogo. O SESMT - Segurança do Trabalho tomará as 

providências necessárias. Em 

 informando de forma clara o 
ocorrido, inclusive se existem vítimas para socorro do resgate e 
em seguida informará ao SESMT - Segurança do Trabalho.

caso de Incêndio (fogo fora do 
controle), o chefe de brigada analisará a situação e ligará para 

193 - CORPO DE BOMBEIROS,

Telefones úteis:
190 - POLICIA MILITAR

192 - SAMU

193 - BOMBEIRO

17-3234-8559 

DEFESA CIVIL 

(S. J. do Rio Preto/SP)

 Treinamento da Brigada de Incêndio com os colaboradores da Unidade II



XXI Encontro dos Ex-estagiários do 

Serviço de Cirurgia Vascular e 

Angiologia do Hosp. Beneficência 

Portuguesa de SP / São Paulo-SP.

40º Congresso da Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Cardiovascular 

/ Florianópolis-SC.

40º Congresso Brasileiro de 

Angiologia e Cirurgia Vascular / 

Florianópolis-SC.

VI Congresso Sul Brasileiro de 

Cirurgia Cardiovascular e IV Simpósio 

Sul Brasileiro de Circulação 

Extracorpórea / Gramado-RS.

XI Congresso da Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Oncológica / São Paulo-SP.

NOTÍCIAS BRAILE RECEBE

Braile pelo BRASILBraile pelo BRASIL
A Braile já confirmou presença em cinco grandes eventos 

da área médica em 2013. Veja quais são!

Clientes Russos conhecem a Braile 

Recebemos na última quinta-feira, as visitas dos nossos clientes de Moscou e Saint Petersburg, da Russia. Os 
médicos Belov Yuri, Gordeev Mikheil, Olga Belova e a distribuidora Slavina Irina vieram conhecer os produtos, a 
fábrica e todo processo de produção da Braile. Os nossos parceiros agora estão interessados em mais um produto 
Braile, a Válvula Transcateter Inovare. 
A presidente, Dra. Patricia Braile Verdi, o diretor industrial David Peitl, a gerente do comércio exterior, Rose 
Miranda e Yuri Kendji, técnico de desenvolvimento receberam e acompanharam os russos durante a visita.
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Já foram definidos os times e os jogos da Interbio de 
Futsal 2013. Confira a primeira rodada da 
competição, que será realizada no dia 16 de fevereiro, 
com início às 9 horas, no ginásio poliesportivo do Sesi.

INTERBIO de FUTSAL

16/02   -   9h   Elite X  Cimentinhos      

16/02   -   10h   Endobio  X  Mecânica     

NOTÍCIAS 

Com a proximidade do Carnaval, é importante lembrar algumas dicas de 

segurança para que você possa usufruir tranquilamente! Esteja atento às 

orientações que têm sido divulgadas nos meios de comunicação. Algumas dicas 

são bem conhecidas, mas é sempre bom reavivar a memória!

PARA VOCÊ - Evite o excesso de bebida 

alcoólica; Não dirija após ingerir bebida alcoólica; 

Se for usar transporte coletivo, não durma no 

ponto para não ser roubado; Evite usar joias, 

objetos de valor ou grande quantidade de dinheiro; 

No trânsito mantenha a calma.

PARA SEU AUTOMÓVEL - 

Estacione seu veículo em locais iluminados e 

movimentados; procure usar proteção 

adicional como trava de segurança e alarme; 

cuidado nos cruzamentos durante a noite; 

respeite o limite de velocidade; atenção para a 

sinalização de trânsito.

PARA SUA CASA - Antes de sair de casa, deixe os registros de gás 

bem fechados; Não deixe equipamento elétrico ligado, nem brasas em fogões 

ou cinzeiros; Verifique se todas as portas e janelas estão trancadas.

Dicas de segurança Dicas de segurança 

Fonte: Internet



DIVIRTA-SE - Livros e Filmes que valem à pena

23 de fevereiro a 03 de março de 2013ANIVERSARIANTES 

João Menezes de Oliveira 

(Serv. Gerais) - 24

Carina Poleti Capuci 

(RH) - 02/03

Daniel Roberto Pissolatti 

(Faturamento) - 26

Fábia Peitl Miranda 

(Assistência Técnica) - 03

Rogério Pacheco Cardoso 

(Descartáveis) - 23

Tiago Martins Pereira 

(Química) - 28

Renata Gabaldi 

(Assist. Técnica) - 27

www.facebook.com/bra i leb iomedicaCurta

Expediente No dia 11 de fevereiro (segunda-feira), véspera de feriado (carnaval), 
não haverá expediente. Retornaremos às atividades no dia 13 de 
fevereiro (quarta-feira), em horário normal.

Bom feriado a todos!

Personal Branding

O livro "Personal Branding - Construindo sua Marca Pessoal", é de 

Arthur Bender, um dos maiores especialistas em estratégias de marcas 

no Brasil.

Muito interessante, nos ajuda a repensar nossa postura e a imagem que 

estamos criando, dentro e fora da empresa. Para alcançar o sucesso, 

temos que criar e fortalecer nossa marca pessoal e buscar nos 

diferenciar e ser únicos diante de tantos profissionais que estão 

disponíveis no mercado.

Para isto, é importante saber onde se quer chegar, estar consciente de 

que a responsabilidade é totalmente sua nesta busca e cuidar para criar 

sua reputação da melhor forma possível.

Enviado por: Carline Darin (Psicóloga)

FICHA TÉCNICA

Autor: Bender, Arthur

Editora: Integrare Editora 

Gênero: Administração - 

Desenvolvimento 
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