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EDITORIAL

CRISTAIS E EMOÇÃOCRISTAIS E EMOÇÃO

Dra. Patricia Braile Verdi
Presidente Braile Biomédica

Pessoal,
Que semana tivemos e que semana nos 
espera!
São tantas as ações e novidades que sentimos 
o tempo passar feito vento.
Nosso Programa de Desenvolvimento de 
Gestores e Lideranças começou com chave de 
ouro: Adriana Neves deu um show de 
competência, entusiasmo e conhecimento 
técnico e humano a respeito do que é ser um 
líder. Tivemos o prazer e a honra de receber 
visitas de longe: médicos da Nicarágua, Dr. 
Victor Moncada e Dra. Maria Gabriela Barrios 
Machado estiveram em nossa empresa e, 
acompanhados dos colaboradores Ana Luiza, 
Robersi, Guilherme Agreli, David Peitl, Marcos 
Vinicius e Glauco, conheceram nossas instala-
ções, produtos e serviços, participaram de 
treinamento e assistiram a cirurgias em São 
Paulo, na companhia de nosso caro Prof. Dr. 
José Honório de Palma e de nossa especialista 
de produto Fábia Peitl Miranda.
Nosso querido amigo, Dr. Paulo Brofman, rece-
beu uma das mais importantes homenagens do 
estado do Paraná e, para nós, é uma alegria 
divulgar o trabalho desse cirurgião cardíaco, 
que faz de sua vida uma missão em prol da 
Medicina e da Ciência. Parabéns Dr. Paulo!
Bem, e para terminar o editorial dessa semana, 

ressalto nossa tarde, quando a surpresa e a 
emoção tocaram o coração de todos nós. Foi na 
última segunda-feira, dia 11, quando recebe-
mos um pequeno cristal, com uma linda 
válvula Inovare, gravada a laser. A ideia de 
partilhar esta vitória (por meio de uma lem-
brança) com cada colaborador partiu de nossa 
querida Carla, do departamento de compras.
Obrigada, Carla, por ter-nos sugerido tão bela 
homenagem!
Que esta lembrança fique também gravada no 
meu e no seu coração, pelo menos até o ano de 
2050, quando será aberta a cápsula do tempo 
pelo jornal Diário da Região.
Caríssimos, esta válvula representa todo 
espírito de visão de futuro, compromisso com a 
tecnologia e consciência inovadora que per-
meiam nossa empresa, nosso trabalho, nosso 
dia a dia!
Aproveitem as muitas riquezas que todos os 
dias podemos vivenciar... são valiosas expe-
riências, não deixem passar!
 
Ótima semana a todos.



O coordenador da Qualidade, Demer 
Montezani, participou no dia 07, em São Paulo, 
do Seminário “Aspectos da Implantação de 
Boas Práticas em Produtos para Saúde”, 
conduzido por Alba Pismel (Coordenadora de 
Inspeção de Produtos- CPROD) da ANVISA e 
representantes da ABDI e ABIMO. O objetivo 
foi discutir e abordar temas sobre a Implan-
tação de Boas Práticas em Produtos para Saúde 
(RDC 16).
De acordo com Demer, Alba apresentou o 
expediente de certificações até 10/13, falou 
sobre um grupo formado para unificar a 
regulamentação, (MDSAP - Medical Device 
Single Audit Program) tornando-a mais efetiva, 
mais eficiente e menos onerosa. 
Outro assunto abordado foi a criação de um 
sistema chamado CANAIS (Canal Nacional de 
Inspetores Sanitários), este tem por finalidade 
agilizar todo o processo ligado a certificação, 
uma vez que as informações são enviadas 
eletronicamente e não mais em grandes 
malotes. Este sistema também prevê a 
avaliação de competência de todos os 
inspetores sanitários, a fim de nivelar as 
inspeções. 

SOMOS BRAILE

BOAS PRÁTICAS EM 
PRODUTOS PARA SAÚDE

"Esse é um grande 
avanço, além da 
agilidade no pro-
cesso, o programa 
de treinamento 
para nivelamento 
dos inspetores é fundamental principalmente 
para nós, uma vez que teremos um parâmetro 
definido de como a inspeção será conduzida", 
disse Demer.

RDC 16
Quanto a RDC 16, foi dada atenção especial ao 
item 2.4 Gerenciamento de Risco GR e além de 
informações dadas pela representante da 
ANVISA, Alba, um "mini" treinamento sobre a 
norma ABNT NBR ISO 14971 - Produtos para a 
saúde - Aplicação de gerenciamento de risco a 
produtos para a saúde foi realizado por 
Guilherme Portilho Carrara, consultor técnico 
da ABIMO. 

Teve início no mês de outubro, na Braile 
Biomédica, o treinamento interno sobre Boas 
Práticas de Fabricação (BPF) estabelecidos na 
RDC-16 (Resolução da Diretoria Colegiada) de 
28 de março de 2013. 
O treinamento aborda os requisitos da RDC-16: 
Requisitos gerais de sistema de gestão da 
qualidade; Documentação; Controle de 
projeto, Controle de processo de produção; 
Manuseio, armazenamento, distribuição e 

rastreabilidade; Ações corretivas e preven-
tivas; Auditoria de sistema; Instalação e 
assistência técnica e Técnicas estatísticas. Ao 
final, é aplicada uma prova, para avaliar se o 
treinamento atingiu seus objetivos.
Uma equipe de 34 multiplicadores é 
responsável em repassar a RDC-16 a todos 
os colaboradores da Braile Biomédica, 
inclusive a Diretoria, que passou por 
treinamento e avaliação no último dia 11.
Parabéns à toda equipe de multiplicadores 
pelo esforço e dedicação em manter o 
sistema de qualidade sempre alinhado e 
atualizado.

TREINAMENTO INTERNO
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Coordenador
da Qualidade
Demer Montezani
aplica treinamento
aos diretores e
presidente.



INOVARE E A CÁPSULA DO TEMPO
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EM DESTAQUE

Colaboradora Carla Cristina,
do Setor de Compras

No dia 14 de setembro de 2013, foi enterrada a 
cápsula do tempo, do Diário da Região. Dentro 
dela, os 37 itens mais votados que representam 
Rio Preto em suas mais variadas faces, entre eles, 
a Válvula Inovare® da Braile Biomédica.
Para simbolizar a campanha e nossa válvula, foi 
entregue a todos os colaboradores na tarde de 
segunda-feira, 11, um pequeno cristal com a 
imagem da Inovare®, gravada a laser.
Uma lembrança com um forte significado para 
todos nós. “A válvula representa todo espírito de 
visão de futuro, compromisso com a tecnologia e 
consciência inovadora que permeiam nossa 
empresa, nosso trabalho”, disse Dra. Patrícia 
Braile, presidente da Braile Biomédica, durante a 
solenidade.
“Essa pequena lembrança é pelo reconheci-
mento, carinho, dedicação e o amor que vocês 
têm pela empresa. Vamos deixar para as futuras 
gerações, nossos filhos, netos, essa recordação”, 
disse Dr. Domingo Braile, Presidente do Conselho 
da Braile Biomédica.
Estiveram presentes, representando o jornal 
Diário da Região, Décio Trujilo (Diretor de 
Redação) e Raul Marques (Repórter Especial do 
Jornal e Mentor do Projeto da Cápsula do Tempo). 
“A escolha da válvula da Braile, para a cápsula do 
tempo, não foi feita por nós, do jornal, e sim pela 

população. É a prova do respeito e 

carinho que a cidade tem por todos vocês”, disse 
o Diretor do Diário da Região, Décio.
“Nosso objetivo foi de enterrar na cápsula os 37 
itens da atualidade e apresentar à população em 
2050. É o presente que vamos mostrar ao 
futuro”, finaliza o repórter Raul Marques.

IDEALIZADORA
A ideia de entregar uma lembrança aos 
colaboradores, que pudesse ser guardada e 
passada para as futuras gerações, que 
possivelmente acompanharão a abertura da 
cápsula em 2050, partiu da colaboradora Carla 
Cristina, do Setor de Compras.
"Fazer a diferença! Sempre gostei desse tema. E 
trabalhar aqui na Braile Biomédica, de alguma 
forma, sinto que estou fazendo diferença! 
Quando saiu o resultado da Cápsula do Tempo, 
fiquei extrema-
mente feliz e 
empolgada, e já 
comentei com 
minha família em 
casa, mas  fiquei 
pensando que, 
com o passar do 
tempo, eles po-
deriam se esque-
cer desse mo-
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Dr. Domingo entrega cristal com a
imagem da Inovare para Dra. Patricia Braile

mento, e dentro de mim não queria que isso acontecesse, e foi numa reunião do G15 que todos, 
comentando sobre o assunto, veio a ideia de fazer uma  recordação que durasse pelo menos até 2050. 
Algum objeto que fosse prova que todos nós participamos e colaboramos com a Braile para estar na 
Cápsula do Tempo. O amanhã não nos pertence, eu sei. Sei também que talvez  não  estarei aqui no dia, 
mas agora  tenho certeza de que, de alguma forma, meus filhos e netos saberão que fiz parte de uma 
empresa que faz a diferença! Fazer a diferença é dar aquela contribuição única, no momento certo, que 
gera os resultados esperados”, disse Carla.

ABERTURA DA CÁPSULA
A proposta é que a cápsula seja aberta em 23 de julho de 2050, daqui 37 anos, quando o Diário da Região 
fará seu primeiro centenário.
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30 + 5

EM CENA

Na última semana participei do congresso TCT (Transcatheter 
Cardiovascular Therapeutics) na cidade de São Francisco, nos EUA. O 
congresso é o maior encontro de médicos sobre técnicas terapêuticas 
minimamente invasivas e durante uma semana foram apresentados o 
histórico das técnicas, as novas tecnologias disponíveis e os resultados 
alcançados com novos produtos. 
Durante todos os dias houve apresentações sobre válvulas 
transcateteres, com aulas que começavam às 7 horas e terminavam às 
20 horas. Nos últimos 5 anos foram implantadas mais de 80.000 válvulas transcateteres no mundo, 
e estima-se que haja mais de 30 dispositivos em desenvolvimento. Outros tópicos de grande 
interesse dos participantes eram os stents com liberação de droga, os stents absorvíveis e balões 
para angioplastia com revestimento de drogas, todos produtos que não fabricamos.
Em comum, todas as tecnologias de grande interesse possuíam pouco tempo de mercado, sendo 
novidades lançadas nos últimos anos com vocação para revolucionar os tratamentos de doenças 
cardiovasculares. Há uma grande corrida entre as empresas para chegarem nestes mercados, 
apresentando produtos que rapidamente são superados por concorrentes ou aperfeiçoados pelos 
próprios fabricantes, sejam eles americanos, europeus, indianos ou chineses. Os produtos estão em 
constante avaliação, com estudos clínicos de milhares de pacientes.
Embora estejamos participando deste mercado com apenas um produto, a válvula transcateter 

®Inovare , podemos desenvolver quaisquer destes novos dispositivos, e há intenção em fazê-lo. 
Desta maneira, para que possamos nos planejar, uma enorme força será aplicada nos projetos em 
andamento para acelerá-los e permitir a nossa entrada neste admirável mundo de inovação e 
aperfeiçoamento contínuos e velozes. 

Guilherme Agreli 
 Diretor de Produtos

INOVAÇÃO ACELERADA

Recebemos no dia 5 de novembro a 
visita do Dr. Victor Moncada e sua 
esposa, a Dra. Maria Gabriela Barrios 
Machado, da Nicarágua.
Dr. Moncada é Cirurgião Cardiovas-
cular no Hospital Privado Salud 
Integral (o primeiro hospital a 
prestar serviços de Cirurgia Cardíaca 
na Nicarágua). Ele é pioneiro e único 
a desenvolver esse tipo de procedi-
mento. Trabalha também no Hospital 
Público Antonio Lenin Fonseca, onde 
realiza procedimentos sem fins 
lucrativos. Sua esposa, Dra. Maria 
Gabriela, é especialista em Medicina 
Interna com subespecialidade em 
Perfusão para Cirurgia Cardíaca.
Em visita à Braile Biomédica, 
conheceram toda a estrutura e 
serviços, além de participar do 
treinamento com nossos produtos.
Dr. Moncada e Dra. Maria Gabriela 

VISITAS ILUSTRES ESTRANGEIRAS 

foram recepcionados pelas colaboradoras do Suporte Técnico, 
Ana Luiza e Robersi, pelo Diretor de Produtos Guilherme Agreli, 
Diretor Industrial David Peitl, o Coordenador de 
Desenvolvimento Marcos Vinicius e Glauco Alves, Coordenador 
de  Comércio Exterior.
Nos dia 6 e 7, os médicos estiveram em São Paulo, no INCOR, 
participando de um 
implante experimental 
em porco utilizando 
nossa válvula trans-
cateter Inovare, e no 
HCOR, de uma cirurgia 
de ponte de safena 
com circulação extra-
corpórea, com a utili-
zação dos produtos 
descartáveis Braile, 
sob supervisão do Prof. 
Dr. José Honório de 
Palma e da especialista 
de produtos Fabia Peitl 
Miranda.

Robersi, Ana Luiza e Glauco mostram
a empresa para os visitantes



Dando início ao Programa de 
Desenvolvimento de Gestores e 
Lideranças da Braile Biomédica, 
aconteceu no último dia 07, nas 
dependências da Braile, palestra com a 
Presidente da ACIRP - Associação Comercial e 
Empresarial de Rio Preto, e Diretora da Conebel, 
Adriana Cássia Neves. 
O tema abordado por Adriana foi Liderança.
“A palestra sobre liderança, oferecida pela Braile, 
foi envolvente e emocionante. Ouvimos da 
palestrante Adriana, muitos exemplos de 
liderança, que podem contribuir para o 
crescimento das pessoas e, principalmente, da 
empresa. Parabéns pela competência e incentivo 
da empresa em fazer despertar nos colabo-
radores a garra e determinação em transformar o 
dia a dia em algo melhor”, relatou a 
Coordenadora Fiscal, Sabrina A. Silva Miola.
Para Ivana Scabin, Coordenadora de Compras, “a 
palestra foi ótima! A Adriana demonstrou saber a 
fundo o assunto abordado. De forma muito clara 

e simples relatou nosso dia a dia, 
os problemas e as alegrias que 
vivemos no trabalho em grupo. 
Precisamos de mais e mais 
palestras e treinamentos com 
essa intensidade de informa-

ções. A empresa nos capacita, e, assim, podemos 
ajudá-la a atingir seus objetivos e conse-
quentemente os nossos também. Esse é o 
caminho!”.

PROGRAMAÇÃO QUINZENAL
De acordo com a Coordenadora de Recursos 
Humanos e Comunicação, Carline Miglioli, o 
programa terá atividades quinzenais que vão 
desde palestras, a mini cursos, seminários, 
vídeos e grupos de estudo.  O próximo módulo 
introduzirá o tema “Comunicação”, um dos 
principais desafios dos gestores e das empresas. 
Vale lembrar que o programa é dirigido aos 
colaboradores em cargos de gestão (coorde-
nadores, gerentes, diretores e presidente).
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SOMOS BRAILE

LIDERANÇA

O Dr. Paulo Roberto Brofman, grande amigo do Dr. Domingo Braile e da Braile Biomédica, recebeu na 
última segunda-feira, 11, o 26º Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia na área de ciências da Saúde. 
A solenidade foi realizada no Palácio Iguaçu, em Curitiba-PR.
Foram três categorias premiadas: profissional (um professor-pesquisador e um pesquisador-
extensionista em cada área); estudante de curso de graduação e inventor independente. Na categoria 
professor-pesquisador, o ganhador foi o Dr. Paulo Brofman, 
presidente da Fundação Araucária Apoio ao Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico do Paraná e coordenador do 
Núcleo de Tecnologia Celular da PUCPR, pertencente à Rede 
Nacional de Terapia Celular do Ministério da Saúde. 
O principal objetivo do prêmio é o de estimular e reconhecer 
a produção científica, contemplando a cada ano duas áreas 
do conhecimento. Para a edição deste ano as áreas 
escolhidas foram: Ciências Exatas e da Terra e Ciências da 
Saúde.
Parabéns ao Dr. Paulo Brofman pela merecida homenagem.

RECONHECIMENTO

Dr. Paulo Brofman recebe Prêmio Paranaense
de Ciência e Tecnologia na Área de Ciências da Saúde

Adriana Neves recebe flores da 
Dra. Patricia Braile

Colaboradores atentos à palestra sobre Liderança



PROJETO FORÇA JOVEM

ANIVERSARIANTES

Thiers Mukai 
Comercial - 15

Eli Alves
Serviços Gerais - 18

Angela Maria
Biológica - 20

Ruth Eunice
Secretária - 21

Walter Sternieri Jr.
Comercial - 23
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15 a 28 de novembro de 2013

SOMOS BRAILE

Rosana Cristina
PCP - 25

Luciana Plazas
Financeiro - 27

AGRADECIMENTO
No mês de outubro, a Braile Biomédica participou do XI Congresso da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, em São Paulo-SP. Como forma 
de agradecimento, recebemos da comissão organizadora o seguinte email:

Em nome da Comissão Organizadora do XI Congresso da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Oncológica e do I Simpósio do Núcleo 
Multidisciplinar de Apoio à Cirurgia Oncológica, aceite o nosso 
agradecimento pelo apoio da sua empresa aos eventos.
Ficamos muito felizes por sua empresa ter compartilhado conosco o 
sucesso dos Congressos.

Cordialmente,  
      
Dr. Ademar Lopes (Presidente da SBCO) e Dr. Felipe José Fernández 
Coimbra (Presidente do XI Congresso da SBCO)

Esta semana você vai conhecer nosso 
Jovem Aprendiz Jefferson.

Nome: Jefferson Luis de Sá Lima
Idade: 15 anos
Setor (Atual): Almoxarifado
Desde quando está no projeto: Março/2013
Onde estuda: E.E. Adahir G. Fogaça
Série: 1º Ano (Ens. Médio)

Jogo Rápido

Braile Biomédica: Uma grande empresa, com pessoas maravilhosas, que 
estão dispostas a doar-se pelo crescimento da empresa, e em passar o melhor 
de cada uma delas para a gente (aprendizes).
Projeto Força  Jovem: A minha primeira experiência profissional. A 
oportunidade oferecida a jovens em descobrir uma profissão.
Futuro: A soma e o resultado do que plantamos hoje.  A realização de todos os 
nossos sonhos e objetivos concluídos.
Orgulho: Já ter dado os primeiros passos para ir em busca dos meus sonhos e 
objetivos.
Seu maior sonho: Um dos meus maiores sonhos é atingir o sucesso 
profissional; assim podendo encontrar a realização de vários tantos outros 
sonhos.
Hobby: Ler, estudar, sair com amigos, etc..
Sua maior Conquista: Ter tido a oportunidade de fazer parte da equipe da 
Braile, participando do projeto Força Jovem, assim adquirindo experiência e 
aprendizado.
O que você já aprendeu aqui: Arquivar análises de dados, certificados de 
calibração, nota fiscal, Gerar Danfe, Requisição, fazer etiquetas. Aprendi 
também conviver no ambiente profissional, respeitar o modo de ser de cada 
um, assumir responsabilidades e a me conhecer como pessoa e profissional.


