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Biomecanica Acontece

Lançamento da Haste Fênix no CBTO
A Biomecanica lançou a Haste Proximal de Fêmur – Fênix, na 23ª edição do
Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédico (CBTO), nos dias 11 e 13 de maio
deste ano, em Brasília. O evento reuniu
especialistas internacionais e foi um
grande sucesso.
Com cerca de 1200 médicos, a Bio-

Homenagem às Mães
Ser Mãe: uma dádiva
Em comemoração ao Dia das Mães,
a Biomecanica presenteou todas as
mamães com uma carinhosa lembrança: um espelho para que elas nunca se
esqueçam quem é a protagonista de
suas vidas!

mecanica chamou à atenção pela inovação tecnológica. Instrumentais com
cabo de silicone, guia em alumínio e fibra
de carbono, opção de injeção de cimento pelo parafuso proximal, atraíram olhares dos especialistas.
Ana Flávia Luppi, 35, Gestora de Vendas, garante que a Bio teve grande retorno comercial, “desde o seu lançamento,
já foram entregues 14 kits completos da
Haste Fênix”. O próximo passo, segundo
ela, é lançar os produtos da linha Trauma.

Colaborador Caio Ricardo de Sousa e Ana Flávia Luppi.

Hospitalar é palco de grandes acontecimentos
Marcamos presença também na feira Hospitalar que é destaque na esfera da
saúde. De 16 a 19 de maio, a Bio apresentou
a nova linha Wings para milhares de profissionais, dentre eles, grandes líderes nacionais e internacionais, pensadores e estudiosos do setor que discutiram rumos e
tendências para estabelecimentos da área.
João Paulo Cabrioli, 41, Analista de
Exportação, diz que a feira é uma excelente oportunidade para negócios, ideal
para lançamentos – “estar presente em
um evento desse porte, apresentando
um produto ainda sem concorrentes no
mercado nacional, posicionou a Biomecanica em um lugar de destaque entre as
empresas do mesmo segmento”.

Colaborador Endrigo Lima com Rosângela Corocher.

Nova linha Wings na EFFORT em Viena
Pela segunda vez, a Biomecanica
participa do congresso da EFORT (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) que aconteceu de 2 a 5 de junho,
em Viena, Áustria. Neste ano, estreiando a nova linha Wings no exterior.
Independente e forte, a Biomecanica participou sem apoiadores, atraindo
possíveis clientes e fornecedores. “Essas feiras internacionais são extremamente importantes para a Bio mostrar
seus novos produtos e estabelecer
contatos”, afirma André Colaciti, Coordenador de Exportação.
A EFORT é um congresso itinerante
organizado pela Federação Europeia
de Ortopedia e Traumatologia e está
na sua 11ª edição, estreitando as relações entre especialistas em ortopedia
no âmbito nacional e internacional.

Bio Futebol Clube

Além da Bio
A colaboradora Adriana
Sobrinho Rosa, 42, trabalha
na Identificação, Rotulagem
e Embalagem, há 8 anos na
Bio.
Adriana é totalmente surda. Começou a perder a audição com 14 anos de idade.
Para ela não há obstáculos,
sua comunicação é baseada
em leitura labial, fala e escrita.

Em casa, Adriana gosta
de passar o tempo livre com
a família, assistir TV, viajar e
passear. Mãe de Ana Beatriz,
5 anos, Lucas, 2 anos e esposa de Enzo Rosa, sente-se
realizada.
Suas metas são: aprimorar cada dia mais profissionalmente e terminar a construção de sua casa.

Balançando a rede dos adversários!

Muito além de excelência em Saúde, a Biomecanica revela talentos que vão
muito além da nossa imaginação. Paixão nacional, o
nosso time de futebol, Bio
Futebol Clube, volta a bater
um bolão e é destaque entre os atletas de Jaú.
Com recomeço no ano
passado, quando os colaboradores Adriano Toracelli
e Luiz Guilherme, ansiosos
pelos Campeonatos Industriais, incentivaram os colegas a participarem nova-

Surdos podem sonhar com sons
e cegos com imagens

É isso mesmo! Em linhas gerais,
o inconsciente recupera referências
(imagens, toques, vozes, sabores e
cheiros) e dá outro sentido enquanto dormimos. Quem nasceu totalmente surdo, não tem nenhuma
referência de som, portanto seus sonhos serão mudos. Já quem nasceu
totalmente cego, não tem nenhuma
imagem para ser recuperada, daí
a audição, tato e olfato aparecem
mais fortes. Curiosamente, mesmo
quem não tem problema de visão
pode sonhar apenas com vozes
ou cheiros.

Errata
Na edição nº 4 da Bionews,
referente ao mês de março e abril
de 2017, publicamos na capa a
data 8 de maio como sendo o
Dia Internacional da Mulher, mas
o correto é 8 de março. Pedimos
desculpas pelo equívoco.
A REDAÇÃO

mente dos torneios, Rafael
Campos aproveitou o ânimo e começou a organizar
e escalar o time. Eduardo
Ferreira pediu apoio e autorização para utilizar o nome
da empresa e vestir de vez a
camisa da Biomecanica no
campo.
Assim, com o apoio total
de todos os colaboradores,
os atletas voltaram a treinar.
E você, também bate um
bolão? Vista você também
essa camisa!
Mais informações
com Rafael - ramal 7936.

Dê um BOOM na sua carreira
Quem pensa que aprender inglês e espanhol é um diferencial, está totalmente equivocado! Hoje ambos são requisitos mínimos em muitas empresas. Isso porque aonde quer
que você vá encontrará pessoas falando inglês ou espanhol e ficar de fora desse universo
é cada vez mais limitador.
João Cabrioli, Analista de Exportação e professor, fala inglês, francês, espanhol, italiano
e alemão e dá dicas para quem quer crescer profissionalmente:
Se você fala outros idiomas, conseguirá se comunicar de maneira muito mais eficiente
e com um alcance bem maior. Quando você tem algo que é difícil de encontrar como
fluência em idiomas, é muito mais fácil de tornar-se indispensável e requisitado no mercado de trabalho já que você poderá conversar com seus clientes em sua língua nativa. Isso é
um detalhe que faz toda diferença! Além de ganhar mais confiança desse cliente, mostrará
respeito por sua cultura. Você também se sentirá mais confiante e autossuficiente para
lidar com situações desafiadoras como um intercâmbio ou conferência internacional, por
exemplo. Além disso, aprender um novo idioma te ajuda a melhorar suas habilidades de
aprendizado, porque aprimora a memória e exercita seu cérebro.

Hum, que delícia!
André Colaciti, 34, Coordenador de
Exportação, contribuiu com uma receita culinária deliciosa – Risotto di Parma.
Confira abaixo o passo a passo:

Editorial
Biomecanica e Suiça – Tudo começou em 2013, quando a Biomecanica atravessava por muitas mudanças. Tínhamos em mente a necessidade de criar um programa de internacionalização da empresa.
Então começamos a estudar quais países seriam mais oportunos
para o desenvolvimento dos nossos negócios. Assim, buscamos pela
visita da agência de negócios da Suíça. Nos reunimos e aí nasceu o
convite para conhecermos a Suíça de perto. Em novembro do mesmo ano, fizemos a visita e entendemos como tudo funciona por lá.
Voltamos para a Suíça em abril de 2014, desta vez para apresentar nosso plano de negócio que foi aprovado e assim começamos nossa empresa Bioscience Medical que logo
foi incorporada pela Holding Bioscience Group que é 100% suíça, com vários acionistas.
Hoje somos uma multinacional cheia de oportunidades de negócios no mundo e
favorável para toda a nossa equipe. Cada colaborador tem chance de crescimento e
desenvolvimento em suas carreiras aqui na Biomecanica.
RICARDO BRITO
CEO / CMO

Palavra do Presidente
Risotto di Parma
Cebola
Azeite
Manteiga
Arroz arbóreo
Vinho branco seco
Ervilhas
Queijo brie, gouda, gorgonzola, parmesão
Presunto Parma
Caldo de legumes
Salsinha e cebolinha

Nossa iniciativa de inovar buscando novos mercados, nos
levou a novos desafios. Capacitar nossos colaboradores buscando parcerias, desenvolvendo novas técnicas cirúrgicas, aumentando assim nossa linha de produtos, mostrando o nosso
reconhecido padrão de qualidade ao mundo.
Sob nova ótica, o mercado ortopédico tem recebido muito
bem nossos produtos, atestando e escrevendo cases de sucesso
em cirurgias, resultando prospecção de investimentos para nossos distribuidores.
O Brasil busca um novo rumo e nós da Biomecanica caminhamos juntos,
lado a lado, valorizando diariamente cada conquista.
JOSÉ ROBERTO PENGO
PRESIDENTE

Preparo

Pique a cebola, a salsinha e a cebolinha e reserve. Corte os queijos, rale o
parmesão. Em uma frigideira coloque
um fio de azeite e um pouco de manteiga e frite as ervilhas temperadas com
sal e pimenta do reino. Em uma panela
alta, coloque água e o caldo de legumes,
deixe esquentar até formar o caldo.

Para o risotto

Frite na manteiga e no azeite, a cebola até ela ficar transparente. Acrescente
arroz arbóreo e deixe fritar um pouco.
Coloque o vinho branco seco e mexa
até evaporar. Despeje o caldo de legumes no arroz, mexendo sempre. Vá
acrescentando o caldo aos poucos e
mexendo sem parar, até que o arroz fique pronto, ao dente. Coloque: queijos,
presunto, ervilha, salsinha e cebolinha,
misturando bem. Se necessário, coloque mais caldo. Não pode ficar seco.
Prove para verificar os temperos. Finalize com uma colher de manteiga, misturando bem e cubra com queijo ralado.

Para acompanhar
Vinho La Linda
Malbec, safra 2015

De Cara Nova
Rafael e Thais, jovens diretores
Fora da caixa – Rafael Pengo, 38, e Thaís
Busquin, 37, desenham uma nova para a Diretoria da Bio. Jovens e inovadores, estão engajados
e inspirados para administrar frente ao cenário
dinâmico e versátil, somando suas bagagens
intelectuais para que a Bio cresça exponencialmente no mercado multinacional.
Rafael é advogado, com MBA
em Gestão de Materiais pela
UFSCAR e atua na área jurídica
desde 2003. Hoje ele é Diretor
de Jurídico e Facilitie da Bio.
Thaís é Doutora e Mestre em Ciência e Engenheira
de Materiais, Bacharel em
Química com atribuições
Tecnológicas. Desde 2013
na Bio, passou por várias
gerencias até receber o
seu maior desafio: ser Diretora de CPO .
Eu me senti surpresa e muito honrada
quando fui chamada para ser Diretora. É
um desafio novo ter que delegar funções
e indicar os caminhos ao invés de fazer eu
mesma. Quero a curto prazo deixar a equipe
mais segura, consistente e AUTÔNOMA para
tomadas de decisões. A médio prazo, quero
resultados. Há 3 anos vejo a Bio inserida no
mercado multinacional e estamos em processo de consolidação. O que me inspira são
os desafios e a Bio é o meu maior desafio por
ser inovadora em tudo com ousadia e proatividade, com perfil jovem em todas as áreas.
Não há recompensas sem sacrifícios – não há
rotinas nem limites para a Bio! – Thaís.

É crucial ter proatividade, ser participativo
e, sobretudo, sinergia entre todos os setores
multidisciplinarmente. Temos que estar constantemente nos renovando, buscando mais e
mais conhecimento para não perder o ‘time’
(tempo) dentro da empresa. Precisamos ter
o feedback e não manter vícios administrativos. Entrar em campo, percorrer hospitais,
conversar com os médicos que estão usando
os nossos produtos. Com todas as minhas
andanças, adquiri experiências valiosas e
conhecimentos que aplico hoje na Bio. Um
desafio é ser menos crítico e mais prático,
focando na SOLUÇÃO, criando uma estrutura
segura para o crescimento da Bio! – Rafael.

Visitas

Diga Xis!

Na Biomecanica, todos os visitantes são muito bem vindos para conhecer de perto o
interior de nossa indústria e todos os nossos produtos. É sempre uma grande satisfação!

O gestor de SGQ, Técnovigilância e Assuntos Regulatórios, Ivan Moroz com os ortopedistas de São Paulo.
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A nossa colaboradora Ivone de Matos posa pra foto
com os representantes da CL Ortopedia.
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Faça um tour pela Bio. Posicione o
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