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Em nossa sala de visitas, sob um 
grande lustre de cristal, 

comemoramos nossos 30 anos 
com o que sabemos fazer melhor: 

oferecer um atendimento 
primoroso e especial a cada um 
de nossos clientes e parceiros

Sob a cobertura de um lindo lustre de 
cristal recebemos amigos, clientes, parceiros e 

médicos de todo o Brasil em nosso estande no 40º 

Congresso da SBCCV. 
Estávamos felizes e recompensados em 

receber a todos na nossa sala de visitas montada 
especialmente para a ocasião. 

O espaço reservado para o estande da 
Braile Biomédica neste evento ficou bastante 
parecido com o que é a Braile aos 30 anos: uma 
empresa ainda jovem, acolhedora, requintada em 
seus produtos e elegante em seu jeito de trabalhar 
e servir. 

Em nossa sala de visitas, sob um grande 
lustre de cristal, comemoramos nossos 30 anos 
com o que sabemos fazer melhor: oferecer um 
atendimento primoroso e especial a cada um de 
nossos clientes e parceiros. A equipe que 
trabalhou no evento foi incansável, pois foram 
muitos os médicos e perfusionistas que queriam 
conhecer e saber mais de nossos produtos e 
novidades. 

O lustre de cristal aparecia no reflexo do 

grande espelho jateado com a nossa marca Braile 

30 Anos. Isso o tornava ainda maior e seu brilho 
encantava a todos os olhares. Recebemos as 
centenas de visitantes com tudo o que um anfitrião 
pode e deve oferecer: capricho, conforto, conteúdo 
e educação. 

A Braile aos 30 anos foi refletida em nossa 
sala de visitas: somos hoje uma empresa 
preparada com excelência e desenvoltura para os 
desafios do futuro. 

A todos uma ótima leitura.



CRÔNICA

Dr. Domingo Braile
Presidente do Conselho de Administração Braile Biomédica

Acomete-nos um 
sentimento de frustração, 

pois antigos sonhos podem 
transformar-se em 

pesadelo
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Publicado no Diário da Região - 21 de abril de 2012

No último artigo que publiquei neste espaço, escrevi 
sobre a velhice usando no Título o sinônimo senelitude. Volto hoje 
ao tema, pois muitos leitores deste Diário se interessaram pela 
matéria.

Acredito que a população da “melhor idade”, que vem 
crescendo, tem muito interesse nos assuntos que permeiam o seu 
dia a dia e o seu futuro.

Há algum tempo conversando com uma cliente, que como 
eu, viu o sol nascer e pôr-se muitas vezes, definiu a vida como uma 
colina. Segundo ela, desde o nascimento até os 50 ou 60 anos 
estamos subindo a escarpa. Nela existem trechos mais difíceis e 
outros mais fáceis, mas temos sempre à nossa frente um horizonte 
infinito que nos impulsiona na luta diária por mais conquistas na 
esperança de atingirmos o topo da colina, representação 
idealística da realização de todos os nossos desejos e sonhos. 

Chegados ao ápice, inicia-se a descida, imaginada como 
um período de menor esforço, menos empenhos e mais serenidade. 
Estaríamos aposentados, sem as obrigações diárias, recebendo os 
frutos conquistados durante a árdua subida que tanta dedicação, 
perseverança e sacrifícios exigiu de nós, trazendo em seu bojo um 
grande cansaço, agora aliviado pela seneritude de uma vida 
tranquila, ao lado da família que constituímos ao longo da nossa 
jornada.  

Nem sempre é assim: a aposentadoria não é suficiente 
para uma vida digna, a família moderna exige que todos 
trabalhem e pouco tempo lhes sobra para conviver com os velhos, 
que acabam muitas vezes representando um fardo para os mais 
jovens.

Acomete-nos um sentimento de frustração, pois os 
antigos sonhos podem transformar-se em pesadelo. A partir de 
uma idade senil somos mais sujeitos a doenças. Os tratamentos em 
geral são dolorosos e, ainda pior, difíceis de serem obtidos. 

A promessa dos sistemas de saúde públicos ou privados 

de que a assistência seria efetiva e completa, raramente é 
cumprida. Estamos na descida, mas ela não é tão suave como 
imaginávamos, pelo contrário é cheia de percalços e muitas 
desilusões.

Acrescente-se a isto a falta de um horizonte que tantos 
nos incentivava e nos animava na subida. Agora só podemos 
olhar para o fundo do vale... O fim da nossa jornada!

Surge um sentimento de finitude, no qual o futuro 
resume-se há uns poucos anos. Uma vez perguntaram a um 
senhor de presumidos 70 anos: Quantos anos o senhor tem? Ao 
que ele respondeu: dez! Em coro os amigos exclamaram, não 
brinque! Você já é bem entrado em anos!  Ele revidou: já fiz 70! 
Mas só tenho mais o menos uns 10 anos para viver.

Voltando a nossa colina, a subida é difícil e penosa, mas 
os anos passam devagar. Depois que entramos na descida, o 
tempo acelera-se de forma quase vertiginosa, quando se vê já se 
passou mais um ano, quando se vê, já é nosso aniversário, 
quando se vê, o Natal chegou, quando se vê, os nossos amigos e 
entes queridos já se foram. Vão ficando as lembranças e uma 
imensa nostalgia, com o desejo de que sucessão das datas fosse 
mais lenta, ou que pudéssemos voltar no tempo!

A infância termina quando chega a juventude, que 
evolui para idade adulta. Somente a velhice não tem 
continuidade... Termina com a morte! 

Oscar Wilde nos brinda com pensamentos intrigantes 
sobre a vida e seus “tempos” “Não quero adultos nem chatos./ 
Quero-os metade infância e outra metade velhice! / Crianças, 
para que não esqueçam o valor do vento no rosto; / e velhos, para 
que nunca tenham pressa”.

Termino com um poema da Cecília Meireles que toca 
fundo o nosso coração.

“Como se morre de velhice / ou de acidente ou de 
doença, / morro, Senhor, de indiferença./ Da indiferença deste 
mundo / onde o que se sente e se pensa / não tem eco, na ausência 
imensa”.



AS  4|

ESPECIAL

A Braile Biomédica brilhou no 40º Congresso 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. O 

2
estande, de 18 m , destacou-se como o pequeno no-
tável.

Um lindo e elegante layout foi pensado para 
receber as centenas de visitantes que foram ao estande. 
Em nossa “sala de visitas”, no Centro de Eventos do 
Costão do Santinho, em Florianópolis, nossa equipe de 
profissionais apresentou com detalhes os nossos 
produtos. Destaque para a Máquina de Circulação 
Extracorpórea-BEC, que atraiu a atenção e interesse 
de dezenas de cirurgiões e perfusionistas. 

Um simulador de implante de transcateter 

(*leia matéria nesta edição) também foi um grande 
destaque do estande da Braile. Fizeram parte da equipe 
que atuou no Congresso os seguintes profissionais: 
Renata Gabaldi, Robersi Andreia e Fábia Peitl 
(Assistência Técnica), Elma Eneida Bassan Mendes 
(Marketing), Rosangela Rossini e Priscila Neviani 
(Comercial), Yuri Matsumoto e Marden Lopes (Enge-
nharia), Marcos Vinicius (Laboratório de Testes), Rose 
Miranda (Exportação), Dayane Feitosa, Maria Estela 
Moretti, Fernanda Vasconcellos, Thiago Chessa 
(Vendedores), Patrícia Stona (Representante), David 
Peitl e Walter Sternieri Jr. (Diretoria), Dra. Patrícia 
Braile Verdi (Presidência) e Rafael Braile Cunha.

Produtos, equipe e beleza fizeram o estande 
da Braile  o mais concorrido do Congresso 
Brasileiro de Cirurgia Cardiovascular em 

Florianópolis. 
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Além do brilho do estande, a Braile teve uma 

participação importante nas seções de Hands On desta 

edição do Congresso da SBCCV. Nossos produtos 

estiveram em cinco seções disputadas por especialistas 

de todo o Brasil. Uma das mais concorridas aconteceu 

no sábado de manhã, onde havia fila para acompanhar o 

Hands On de Implante da Valva Aórtica por Via Apical 

(TAVI).



PRIMEIROS SOCORROS
PARA A BRIGADA
PRIMEIROS SOCORROS
PARA A BRIGADA

NOTÍCIAS

Aula prática de primeiros socorros

Colaboradores participam de treinamento prático e teórico
AS  6| Dr. Percival ensina técnica de salvamento

A Equipe de Salvamento da Brigada de Incêndio da Braile passou por 
treinamento de primeiros socorros no dia 15 de abril, na sala do 3º andar.
O Dr. Percival Folchine Trindade, do INCOR, ministrou uma aula prática 
de Primeiros Socorros explicando as ações básicas numa possível 
ocorrência de parada cardiorrespiratória, como verificação dos sinais 

vitais, sintomas e como agir neste 
caso.
O técnico de segurança do 
trabalho, Clóvis Oliveira, minis-
trou a parte teórica, encerrando 
o ciclo de treinamentos realiza-
dos pelo SESMT, para recicla-
gem e formação de novos mem-
bros para Brigada de Incêndio.

Os engenheiros da Braile criaram simuladores 
para implante de endopróteses (TEVAR) e válvulas 
(TAVI) para testes desses produtos. Lucas Monteiro 
(supervisor de desenvolvimento descartáveis), Rivail 
Bianchi (assistente de desenvolvimento), Rogério 

Alfredo (Projetista), Yuri Kendji (técnico de 
desenvolvimento de projetos II), Wagner Variz 
(técnico em eletromecânica) e Antonio Fiorotto (líder 
de desenvolvimento endovascular) trabalharam no 
desenvolvimento desses simuladores para atender às 
necessidades dos médicos em manipular os nossos 
produtos em situações que sejam próximas aos casos 
reais de uso. “Também temos a intenção de utilizar os 
modelos para treinamento dos médicos com o uso de 
nossos produtos e para testes de novos produtos”, diz 
o gerente endovascular, Guilherme.

“Com o apoio do diretor industrial, David 
Peitl, a equipe da engenharia montou os moldes, 
testou diversas matérias-primas, montou protótipos 
funcionais e finalmente criou modelos que foram 
apresentados e utilizados para hands-on no congresso 
da SBCCV, que aconteceu de  18 a 20 de abril, em 
Florianópolis (SC). 

ENGENHEIROS 
CRIAM SIMULADORES



RUSSOSRUSSOS

SENACSENAC

BRAILE RECEBE
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No dia 12 de abril a Braile recebeu a visita dos 
russos Roman Bogatyrev e Vladimir Mironov.

Roman Bogatyrev, é de Moscou, capital russa, e 
veio conhecer os produtos e o processo de fabricação da 
empresa. Vladimir Mironov, que atualmente reside na 
cidade de Campinas, veio à Braile por causa da 
diversidade dos produtos que fabricamos. 

Vladimir é cientista e trabalhou muitos anos 
como pesquisador em universidades americanas. 
Agora, está como professor visitante do CTI - Centro 

para Tecnologia da Informação Renato Archer, em 
Campinas, na qual faz parte de um projeto para 
desenvolvimento de Implantes Cardiovasculares 
Sintéticos. Seu projeto é relacionado à área de 
atuação da nossa empresa.

Os dois ficaram encantados com a estrutura 
da Braile e com o tratamento profissional e cordial 
que receberam da nossa equipe.

O diretor industrial, David Peitl, o gerente de 
fábrica, Guilherme Agreli, e o gerente de P&D, 
Mardem Lopes, receberam os visitantes.

Recebemos no dia 17 de abril a visita dos 
alunos da turma Jovem Aprendiz do SENAC Rio 
Preto.

O grupo veio acompanhado da docente 
Gisele H. Araújo. A analista de RH Ana Carolina  
Grecco Lopes apresentou a empresa aos visi-
tantes.

Confira na :próxima edição

A participação
da Braile no CIMES

Implante da INOVARE em

Recife e Ceará

Dia da Beleza e a 
comemoração do Dia 
Internacional do Jovem

Trabalhador

David Peitl, Vladimir Mironov e Guilherme Agrelli Guilherme Agrelli, Roman Bogatyrev, Marden Leonardi e David Peitl

Tome nota

Alunos do SENAC visitam a Braile
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www.facebook.com/
brailebiomedica

www.facebook.com/
brailebiomedica

Já curtiu
? 

Já curtiu
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Braile no
FACEBOOK

Braile no
FACEBOOK

Hugo Carlos Camilo da 
Silva (Biológica) - 22

Leonel Canniza Pugliese 
(Almoxarifado) - 27

Maria Elena de Souza 
Garcia (Biológica) - 1

Maria Ercília P. Juliani 
(Telefonista) - 23

Wilson José de Almeida
(Manutenção Predial) - 29

Yohana Catharine Albrecht 
(Assistência Técnica) - 1

Pedro Emidio Rocha 
(Serviços Gerais) - 23

Bruno Ribeiro 
(Endovascular) - 28

Adriana Ap. Oliveira 
Ferreira (Descartáveis) - 1/5

Márcio Alves da Silva 
(Mecânica) - 2

Célio Roberto Ferraz 
(Injeção de Peças) - 3

Gilberto Goissis 
(DPP) - 25

DIVIRTA-SE

O Príncipe é um livro escrito por 

Nicolau Maquiavel e trata-se de um 
dos livros políticos mais fundamentais 
elaborados pelo pensamento humano e 
que tem papel crucial na construção do 
conceito de Estado como moderna-
mente conhecemos.

Este livro retrata a experiência de 
Maquiavel em analisar as estruturas de um governo, 
oferecendo ao Príncipe Lorenzo de Médici uma forma de 
manter-se permanentemente no poder, sem ser odiado por 
seu povo. Não pense duas vezes e veja como o pensador 
mostrava o seu ponto de vista com um estilo agressivo.

Este livro foi lido e indicado pelo Jovem Aprendiz Eduardo 

Andrade Cotrim.

FICHA TÉCNICA

Autor: Nicolau Maquiavel 

Editora: Martin Claret

Ano de Edição: 2002 

Nº de Páginas: 156 

66º JOIS 2013

NOTÍCIAS

Preparem-se atletas da Braile. Vem aí o 66º JOIS – 
Jogos Industriários do Sesi.
Se você quer participar, faça sua inscrição no SESMT 
até o dia 26 de abril (sexta-feira) e faça parte do 
maior evento esportivo da América Latina.
As modalidades são as seguintes: Atletismo, 
Basquetebol, Bilhar, Dama, Dominó, Futsal, Futebol 
Society, Natação, Pebolim, Rebatida, Tênis de 
Campo, Tênis de Mesa, Tiro ao Alvo, Truco, Voleibol e 
Xadrez.

VEM AÍ 


