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A nossa história de cada dia

Caros colaboradores,
Como é bom receber a pauta de nosso jornal “A 
Semana” e ter tanto o que nos alegrar, orgulhar 
e agradecer.
Vejam só a Pauta da edição da semana de 23 de 
abril de 2018:
-Projeto Força Jovem
-Auditoria Interna
-Palestra ACIRP (Inteligência afetiva e 
emocional no ambiente de trabalho)
-Páscoa 
-Somos Braile - Controladoria
-Treinamento da Brigada de Incêndio
-Prêmio Inova Saúde
-Dr. Domingo Braile terá biografia
-Lançamento do novo site e vídeo institucional
-Visitas
São muitos os acontecimentos diários em 
nossa empresa e nosso jornal interno nos ajuda 
a divulgar o que temos de mais importante. 
Além disso, nosso semanário é um riquíssimo 
arquivo histórico! Quantas notícias e fatos 
podemos relembrar e encontrar nesse 
“monumental” acervo?
Temos, por exemplo, como destaque nesta 
edição o Projeto Força Jovem. Ao pesquisarmos 
em edições anteriores, vemos que o projeto já 
existe há 17 anos e já formou aproximadamente 
150 jovens para a inserção no mercado de 
trabalho brasileiro.
Ainda falando em história e em pesquisa nas 
edições anteriores, posso afirmar que já 
fizemos 17 Auditorias Internas em nossa 
empresa; mais de 40 treinamentos de nossa 
Brigada de Incêndio; que já ganhamos 8 

Prêmios do Inova Saúde, ou seja, fomos 
premiados em todas as edições do concurso, 
desde sua fundação; que nosso primeiro vídeo 
institucional é de 2002 e que nosso primeiro 
site foi ao ar no ano de 1994.
Não é incrível? 
Compartilho da ideia de que conhecer a história 
é fundamental para o fortalecimento de nosso 
presente. 
Sem passado não temos raízes e sem raízes 
nossas estruturas são frágeis.
Agora, noticiar que iniciamos a escrever a 
biografia de nosso fundador é uma novidade ! 
Elma Eneida Bassan Mendes, conhecida e 
querida por todos nós, jornalista e escritora é 
quem está ao encargo dessa linda tarefa de 
pesquisa (cronológica e histórica), pois essas 
são as fontes para “costurar” a incrível vida de 
meu pai. 
De novo afirmo minha crença na importância 
de bem cuidarmos de nossas memórias, de 
registrar os fatos importantes de nossa vida.

“A história é émula do tempo, repositório dos 

fatos, testemunha do passado, exemplo do 

presente, advertência do futuro.” 

(Miguel de Cervantes) 

Ótima semana e ótima leitura a todos e não se 
esqueçam nunca de que estamos fazendo 
história!
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EM DESTAQUE

CONHEÇA NOSSOS JOVENS APRENDIZES (TURMA 2018)!

Projeto de orgulho para a Braile Biomédica, o 
"Força Jovem" já revelou muitos talentos ao 
longo dos seus 17 anos de existência.
Promovido pela empresa com objetivo de incluir 
e formar jovens para o mercado de trabalho e 
cumprir a Lei do Menor Aprendiz (Lei 
10.097/2000), o Projeto é voltado para jovens 
entre 16 e 24 anos que atuam nas áreas 
produtivas, logística ou administrativas.
Ao longo de sua existência, o projeto fez e faz 
com que esses jovens aprendam na prática uma 
profissão e ingressem no mercado de trabalho. 
Além disso, os aprendizes são acompanhados de 
perto por seu orientador, fazendo com que seu 
desempenho seja cada vez melhor, em cada 
atividade realizada.
Muitos foram os talentos captados pela 
empresa. Giovana Guizzo, por 
exemplo, fez parte do Projeto e 
atualmente trabalha no departamento 
de Licitações. Segundo ela o Projeto 

Força Jovem foi uma grande oportunidade 
profissional. “Foram dois anos de muito 
aprendizado, adquirido através das rotinas de 
trabalho, treinamentos e palestras.” Para ela, 
“foi por meio dele que me inseri no mercado de 
trabalho, desenvolvi profissionalmente e fui 
efetivada na empresa”.
Outro grande exemplo é Bruna 
Almeida, atualmente colaboradora 
da Contabilidade. Para ela o Projeto 
abriu as portas para o início da 
carreira profissional “ao passarmos 
por alguns setores da empresa foi mais 
fácil me identificar e decidir, hoje curso Ciências 
Contábeis e já estou efetivada na área. Só tenho 
a agradecer, pois, pude crescer e aprender 
muito com os outros colaboradores”.  
A idealizadora do projeto é a Dra. Maria Cecília 
Braile (Conselho de Administração) e, 
atualmente, fica sob a responsabilidade do 
Departamento de Recursos Humanos.

TURMA 2018

Iago, Allan, Gabriel, Amadeu, Edson, Luis 
Felipe,Renan, Thâmara, Sabrina, Alanna, Layara.



Somos Braile
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CONHEÇA O TIME DA "CONTROLADORIA"

Sendo a junção dos 
departamentos Contábil, Fiscal, 

Custo e Faturamento, 
a Controladoria tem como 
principal objetivo registrar, 
controlar e acompanhar as 

legislações tributárias, apurar 
impostos, calcular custos dos 

produtos e serviços para venda 
e apoiar a diretoria para tomada 

de decisões internas, com as 
demonstrações contábeis, fiscais 
e financeiras, além de atender 
as obrigações com entidades 

governamentais.

O departamento de controladoria é indispensável para a gestão da empresa, 
já que detém informações que auxiliam no processo decisório. Parabéns a 

todos, que trabalham a fim de garantir o sucesso da Braile Biomédica!

CONTÁBIL FISCAL FATURAMENTO CUSTO

Da esquerda para direita:
Gabriela Vila, Diego Silverio

Bruna Almeida

Maria Luiza, Danilo Oler
Luana Neves

Rodrigo Oliveira, Roseli de Sousa
Cleiton de Moraes

Douglas Zatti, Carlos Peloi

SOMOS BRAILE
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SOMOS BRAILE

PRÊMIO INOVA SAÚDE

Braile Biomédica, por mais um ano, recebe o 
Prêmio Inova Saúde, de excelência em inovação 
de 2018, promovido pela Associação Brasileira 
da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos 
e Odontológicos (ABIMO). Esse prêmio visa 
r e c onhe c e r  a s  i n dú s t r i a s  n a c i o na i s 
determinadas a inovar no país.
A empresa concorreu ao prêmio com a recém 
lançada Prótese Valvular Biológica de Pericárdio 
Bovino VIVERE®.

EM CENA

Acompanhando as necessidades do mercado 
e as novidades em tecnologia, grande 
prioridade da empresa, o site da Braile 
Biomédica foi totalmente repaginado. Além 
disso, o vídeo institucional também foi 
atualizado, buscando apresentar com 
veracidade e detalhes o que a empresa 
representa para o mercado mundial.
O lançamento foi realizado, em primeira mão 
para os colaboradores da empresa, no dia 13 
de abril. Após a data, todos os públicos foram 
informados da novidade.
Confira como ficou, tudo ainda mais moderno 
e acessível para todos.

LANÇAMENTO!

NOVO SITE E NOVO 
VÍDEO INSTITUCIONAL

Acesso aos 
distribuidores

Responsivo Informações para
o paciente



SOMOS BRAILE SOMOS BRAILE

Em comemoração à Páscoa, os colaboradores 
da Braile Biomédica foram presenteados, dia 
29 de março, com chocolates. Confira fotos.

 Páscoa!

Na segunda-feira, 26 de março, recebemos a 
perfusionista Leda, vinda do Pronto Socorro 
Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. 
Luiz Tavares, PROCAPE/UPE e seu esposo, 
Fernando Amorim. Eles foram recebidos por 
Henrique Mello (Comercial) e Lucas Cardoso 
(PD&I).

Em 26 de março, recebemos também Vittorio 
Chiesa, distribuidor da Braile Biomédica na 
Itália. Vittorio foi recebido por Milena dos 
Santos (Comércio Exterior), Ana Luiza Pozzeti e 
Guilherme Custódio (Suporte Técnico).

No dia 10 de abril, recebemos Dr. Assad Sassine. 
O doutor visitou a empresa juntamente com o 
distribuidor Leonardo da empresa Emilcardio. 
Os dois foram recebidos por Glaucia Basso 
(Pesquisa), Henrique Mello (Comercial) e Lucas 
Cardoso (PD&I).

VISITAS
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EM CENA

Na quinta-feira, dia 29 de março, alguns 
colaboradores da Brai le Biomédica 
participaram da palestra "Inteligência 
Afetiva e Emocional no Ambiente de 
Trabalho". Ministrada por Lelah Monteiro, 
treinadora e facilitadora nos processos de 
liderança, motivação e inovação, a palestra 
foi realizada na Acirp.

INTELIGÊNCIA AFETIVA E 
EMOCIONAL NO AMBIENTE 

DE TRABALHO

Durante os dias 09 e 10 de abril de 2018 foi 
realizada uma Auditoria Interna na empresa, 
com objetivo de avaliar o grau de conformidade 
das atividades e processos realizados conforme 
os requisitos legais, normativos e estatuários e 
além disso, verificar o desempenho e a melhoria 
contínua.
Realizada pela equipe da Qualidade da Braile 
Biomédica, a auditoria interna é de suma 
importância para a empresa, já que serve para 
prover informações que irão ajudar a analisar o 
funcionamento dos processos e a qualidade com 
que eles são executados.

AUDITORIA INTERNA

Durante os meses de março e abril, a 
Técnica de Segurança do Trabalho da Braile 
Biomédica, Daniela Maria da Silva, realizou 
os treinamentos teóricos e práticos de 
Prevenção e Combate a Incêndio, a toda 
equipe de Brigada de Incêndio da empresa.
Realizado no dia 02 de março, o treinamento 
teórico e 06 de abril o treinamento prático, a 
reciclagem desse curso faz parte do 
cronograma anual de treinamentos.
Para a Braile Biomédica, a segurança de 
t o d o s  é  p r i m o r d i a l  e  m a n t e r  o s 
co laboradores sempre tre inados e 
capacitados é de fundamental importância. 

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
Brigadistas recebem reciclagem do treinamento
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Hugo Camilo      
Biológica - 22

Adriana Ferreira    
Descartáveis - 01

Bruno Ribeiro      
Química - 30

Lucas Cardoso  
PD&I - 04

Amelita dos Santos  
Descartáveis - 21

Wilson de Almeida 
Manutenção - 29

Maria Elena Garcia 
Biológica - 01

De 21 de abril a 10 de maio de 2018

Aparecida de Fátima
Desenvolvimento - 08

Erico Alves  
Usinagem - 08

Daniela Aparecida  
Biológica - 10

EXPEDIENTE - Informativo Braile Biomédica

Criador e Idealizador: Dr. Domingo Braile - domingo@braile.com.br | Analista de Comunicação: Caroline Bianchini - caroline.bianchini@braile.com.br
Diagramação: Caroline Bianchini e Karoline Santanhelo (estagiária) | Fotos: Caroline Bianchini e Karoline Santanhelo (estagiária) - karoline.souza@braile.com.br 

 Revisão de texto: Carline Miglioli - carline@braile.com.br 
Contato: 17 2136-7000 | faleconosco@braile.com.br | www.braile.com.br | facebook.com/brailebiomedica

EM CENA

DR. DOMINGO BRAILE
TERÁ BIOGRAFIA

I d e a l i z a d o r  d a s 
válvulas cardíacas 
biológicas no Brasil, 
c a r d i o l o g i s t a  e 
fundador da Braile 
Biomédica, Prof. Dr. 
Domingo Braile terá 
sua biografia lançada 
em abril do próximo 
ano  ( 2019 ) .  D r. 
Braile e sua esposa, 
Maria Cecília Braile, 
estão se reunindo 
semanalmente com a 
jornalista e escritora, 
Elma Eneida Bassan 

Mendes, responsável pela publicação, para 
entrevistas que irão auxiliar no conteúdo do 
livro.

CONFIRA NA PRÓXIMA EDIÇÃO:

Braile Biomédica esteve 
presente nos congressos:

CICE 2018 

45º SBCCV

A Braile Biomédica fará parte do Programa 
Cientíco em sessão:

 "Aneurismas Tóracoabdominais".

24 a 26 de maio de 2018
Sheraton Porto Alegre

Palestrante: 
Dr. Fábio Augusto 
Cypreste Oliveira

Data:
25 de maio de 2018
 Horário:
A partir das 14h

Sessão 4

ESTAREMOS PRESENTES:
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