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Companheiros recebem bótons comemorativos 
pelo tempo de casa. Páginas 4 e 5
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TEMPO DE CASA
E REFLEXÕES SOBRE O TRABALHO

“O trabalho poupa-nos de três grandes 
males: tédio, vício e necessidade”. 

Voltaire

Aproveito a recente comemoração ao Dia do 

Trabalho e a singela cerimônia de entrega dos bótons 

aos profissionais da Braile que completaram  5, 10, 

15, 20, 25 e 30 anos de tempo de casa para fazer a 

minha homenagem ao trabalho e aos nossos queridos 

colaboradores. 

Quero homenagear esse time maravilhoso que 

escreve a bonita e vitoriosa história da Braile 

Biomédica com tanta dedicação, vontade, sabedoria e 

amor. Ofereço a vocês, alguns provérbios populares e 

citações de pensadores ilustres sobre o trabalho, seu 

poder, essência, alcance, utilidade e recompensas. 

Que essas breves frases possam lhes dar alegria 

e entendimento da grande bênção que é o trabalho para 

a vida de todos nós. Que essas pequenas frases consi-

gam lhes mostrar como todos vocês são pessoas incrí-

veis e o quanto representam para a Braile Biomédica. 

A todos, parabéns e uma ótima leitura.

“Eu acredito demais na 
sorte. E tenho constatado 
que, quanto mais duro eu 

trabalho, mais sorte eu 
tenho.”

Thomas Jefferson

“Que o teu trabalho seja 
perfeito para que, mesmo 
depois da tua morte, ele 

permaneça.”

Leonardo da Vinci

“O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra”. 
Aristóteles

“Nenhum trabalho de 
qualidade pode ser 

feito sem concentração 
e autossacrifício, 
esforço e dúvida.”

Max Beerbohm

“Todo o trabalho é vazio a não ser que 
haja amor”. 

Khalil Gibran

“Ninguém pode chegar ao 
topo armado apenas de 

talento. Deus dá o talento; o 
trabalho transforma o talento 

em gênio.”

Ana Pavlova

“Que o teu orgulho e 
objetivo consistam em 

pôr no teu trabalho algo 
que se assemelhe a um 

milagre.”
Leonardo da Vinci

“O seu trabalho não é a 
pena que paga por ser 

homem, mas um modo de 
amar e de ajudar o mundo 

a ser melhor.”
Thiago de Mello

“A sabedoria consiste em 
compreender que o tempo 

dedicado ao trabalho nunca é 
perdido.”

Ralph Emerson

"Do trabalho e da 
experiência, aprendeu 
o homem a ciência”
Autor desconhecido

"O trabalho enriquece, a preguiça 
empobrece”

"O prazer no 
trabalho aperfeiçoa 

a obra”
Autor Desconhecido

"Com trabalho e 
perseverança, tudo se 

alcança”
Autor Desconhecido



CRÔNICA

Dr. Domingo Braile
Presidente do Conselho de Administração Braile Biomédica

Nestes tempos em que 
vemos tantos atos de 
violência falta-nos 

espiritualidade

Confissão de Fé
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Publicado no Diário da Região - 05 de maio de 2013

Não desejo discutir religião, mas me sinto muito à 
vontade para discutir espiritualidade.

Nestes tempos em que vemos tantos atos de violência, 
verdadeiro retorno a um comportamento bestial, em que seres 
humanos: matam por prazer, roubam sem qualquer remorso, 
destroem os bens públicos movidos unicamente pelo deleite de 
destruir, falta-nos espiritualidade! 

Durante uma conferência nos Estados Unidos, uma frase 
tocou-me profundamente. Quero compartilhá-la com vocês, pre-
zados leitores, para que a guardem e a transmitam a quantos 
puderem. Quem proferia a palestra era o Professor Viktor E. 
Franki, da George Washington University. Ele foi um dos criadores 
do Institute for Spirituality and Health (Instituto de Espirituali-
dade e Saúde) que tem por função difundir os conceitos de espiri-
tualidade e saúde nas Faculdades de Medicina e Cursos Afins.

A frase que me impressionou foi:” The Spiritual Dimesion 
cannot be Ignored, for it is what Makes us Humans” (A Dimensão 
Espiritual não pode ser ignorada, porque é o que nos Faz 
Humanos).

Estes conceitos não são modernos, podemos avaliá-los 
desde a época da Renascença, com as palavras de Johannes Kepler 
(1571-1630), um dos maiores astrônomos, figura-chave da 
revolução científica do século XVII. É mais conhecido por ter 
formulado as três leis fundamentais da mecânica celeste, 
conhecidas como Leis de Kepler. 

Assim ele se expressou com relação a DEUS: “Deus é 
grande, grande é o seu poder, infinita a sua sabedoria. Louvem-n'O, 
céus e terra, sol, lua e estrelas com a sua própria linguagem. Meu 
Senhor e meu Criador!  A magnificência das tuas obras quereria eu 
anunciá-la aos homens na medida em que a minha limitada 
inteligência pode compreendê-la”.

Na mesma época (1643- 1727) viveu Isaac Newton, pai 
da Física teórica, que hoje conhecemos. A ele, Einstein referiu-se 
afirmando que “Nada teria feito não fossem os sólidos conceitos 
cunhados por Newton”

Ele também acreditava em uma força divina criadora 
do Universo: “O que sabemos é uma gota, o que ignoramos um 
imenso oceano. A admirável disposição e harmonia do universo, 
não pôde senão sair do plano de um Ser onisciente e onipotente”.
Alessandro Volta (1745- 1827), descobriu as noções básicas da 
eletricidade. A medida da tensão elétrica denomina-se Volt em 
homenagem a ele.

É reconfortante saber como se expressou sobre a FÉ: 
“Eu confesso a Fé. Dou graças a Deus que me concedeu esta Fé, 
na qual tenho o firme propósito de viver e de morrer”. 

Darwin (1809-1882), criador da Teoria da Evolução, 
teve o “insight” para o desenvolvimento da sua hipótese quando 
visitava a Ilha de Galápagos durante uma longa viagem 
científica realizada no veleiro Beagle. 

Aceita a doutrina darwiniana, logo surgiu uma grande 
discussão, entre os criacionistas e os evolucionistas. Para os 
primeiros, seguindo uma crença religiosa, o Homem, era 
descendente de Adão e Eva, à imagem de DEUS.  Já para os 
evolucionistas o ser humano como o conhecemos, seria apenas a 
evolução de um hominídeos, um “neandertal” originado de um 
ser semelhante a um macaco. Parece incrível, mas até hoje a 
celeuma continua. Algumas escolas americanas, fundamen-
talistas, não ensinam a teoria evolucionista.

Tudo ficaria mais claro se lessem o que Darwin 
escreveu:

“Jamais neguei a existência de Deus. Penso que a teoria 
da evolução é totalmente compatível com a FÉ em Deus. O 
argumento máximo da existência de Deus parece-me a 
impossibilidade de demonstrar e compreender que o universo 
imenso, sublime sobre toda medida, e o homem tenham sido 
frutos do acaso”.

Tenham FÉ, ela remove montanhas!
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Companheiros recebem bótons por 5, 10, 15, 20, 25 e 30 de casa

TEMPO DE CASA

Dando sequência as comemorações dos 30 anos da 
Braile, companheiros foram presenteados com bótons que 
simbolizam os anos de trabalho na Braile. Os bótons são de 5, 
10, 15, 20, 25 e 30 anos e, acreditem, têm gente “velha” de 
casa.

O departamento da Biológica foi o primeiro a surgir na 
empresa. A produção das válvulas biológicas de pericárdio 
bovino e suíno, em 1983, tinha um toque das mãos de Vladimir 
Ramirez, Solange Dourado, Maria Tereza Venceslau e Shirley 
Martins.

Nessa época, o número de funcionários era reduzido. 
Hoje, são mais de 400 que são a engrenagem dessa indústria.

A alegria em receber esse simbólico presente não é pra 
menos. A maioria dos companheiros aqui se sentem em casa e 
consideram a Braile como sua segunda casa, já que passam a 
maior parte do tempo aqui. Esta família é harmoniosa e a 
convivência é cada dia mais intensa. O bom de tudo isso é que, 
todos os dias, todos contribuem para o crescimento tanto 
pessoal e profissional, como o da empresa também.

Alguns falaram dessa alegria e já esperam o próximo 
boton comemorativo.

“Foram cinco anos de grande aprendizado, sou grato a 
Braile Biomédica por essa oportunidade de crescimento”, diz 
Fabricio Valente (Compras).

Claudia Niziato (Qualidade), comemora. “Foi tudo 
perfeito nesses 10 anos. A Braile me ajudou muito nos 
momentos mais difíceis que eu passei. Adoro o que eu faço 
aqui, o setor e as pessoas com quem trabalho”.

Silvia Machado (Licitações) relembra. “Entrei na 

Braile quando ainda era uma menina. Aqui construi a minha 
vida pessoal e profissional, pois até pouco tempo meu esposo 
também trabalhava aqui e então tudo que conquistamos foi 
através desses longos anos na empresa”, ressalta Silvia.

Lucélio Andrade, 20 anos de Braile, afirma: “foram 
bem aproveitados esses anos de casa. Muita dedicação e 
quando a empresa precisou, sempre estive pronto para servi-
la. Tenho orgulho de pertencer o quadro de funcionários da 
Braile”, diz ele.

Na casa dos 25 está Antonio Pavezzi (Descartável), 
que iniciou as atividades na Braile ainda jovem aprendiz. 
“Comecei como jovem aprendiz e a empresa estava 
engatinhando ainda. A Braile cresceu muito e tomou 
dimensões grandiosas. Acompanhei uma boa parte disso 
tudo”.

Finalmente, tem companheiros que fazem aniver-
sário junto com a empresa. Começaram há 30 anos e 
acompanharam todos os passos da Braile. Veja quem são eles 
na próxima página. 

Cesar e Robson

Penha e Juliano
Lucélio, Henrique e José Henrique

José Roberto, Antonio Carlos, Antonio Beccaria
 e Fabio

Penha e Toninho

Flavio, Ademar, Renato e Nilton

Silvia, Rosangela e Kellen

Darci e Manoel Carline e Silvia

Alexandre, Leonel e Ilson
Priscila e Penha

Nilson, Beatriz e José Saran
Viviane, Maria Tereza, Erica, Valdineia, Daniela, Nádia, Elaine
Angela, Soelena, Shirley, Vladimir e Solange

Quantidade de bótons
que foram entregues e
o número de 
colaboradores
que receberam

 5 anos = 34 colaboradores 
10 anos = 25 colaboradores 
15 anos = 18 colaboradores 
20 anos = 07 colaboradores 
25 anos = 07 colaboradores 
30 anos = 04 colaboradores 

Total de 95 colaboradores
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A turma dos 30
Vladimir Ramirez, Maria Tereza Venceslau, Solange 

Dourado e Shirley Martins começaram junto com a Braile, 30 
anos atrás. Isso mesmo, eles completam 30 anos de empresa, 
mesmo ano que a Braile completa três décadas de fundação.

O quarteto começou junto, no mesmo departamento da 
Biológica, quando a empresa se chamava IMC Biomédica, em 
1983, e ficava em outro endereço, no bairro Redentora.

Pode-se dizer que eles acompanharam os primeiros 
passos da Braile Biomédica, desde quando tudo era apenas o 
início de um sonho até os dias de hoje. Aqui eles se formaram, 
casaram, tiveram filhos e ainda continuam no mesmo departa-
mento, mas com funções diferentes. Vladimir é responsável 
técnico e gerente de desenvolvimento de produtos Biológicos e 
Soluções, Maria Tereza é supervisora de produção Biológica, 
Solange é supervisora de desenvolvimento de produtos 
Biológicos e Shirley é líder de célula da Biológica I.

Mais da metade de suas vidas eles passaram juntos, 
compartilhando alegrias, tristezas, vitórias e conquistas, divi-
dindo histórias e confissões até mesmo da vida pessoal.

A Braile Biomédica só tem a agradecer essas 
pessoas maravilhosas que ajudam a construir e solidificar 
mais a nossa empresa. Que muitos outros anos que virão, 
sejam comemorados ao lado deles.

Maria Tereza, Shirley, Vladimir e Solange

Claudia Niziato, Beatriz, 

Fernando e Claudia 
Claudenir, Rogerio, Andreia, Douglas, Adelsio, Lucas, Rodrigo
Rodrigo, Rosimeire, Ricardo, Giovani, Luciana, Tiago, Antonio
Adriana, Wesley, Elias, Penha e Dulce

Cléber e Rosangela Márcio, Vera, David e Lucas

Jane e 
Rosangela

Lucas, Rogério e Danilo

Fabiane, Rosângela e Priscila Marcos Vinícius

Rosângela e Renata

Dinael e Cássio Henrique, David, Régis, Rafael e Lucas

Rogério e Lucas

José Paulo

Liza

Rogério e 
Ana Maria

Welington, Ilson e MárioRose e Anderson

Regina, Eterno, Luciana e Anderson

Fabrício, Ivana e Carla

Paulo, Poliane,

Cleber, Antonio e 

Micheli

Vinicius
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PROTOTIPAGEM RÁPIDA 
PARA OS PRODUTOS
PROTOTIPAGEM RÁPIDA 
PARA OS PRODUTOS
Engenharia utiliza técnica inovadora para desenvolvimento dos produtos

Revolucionária, está sendo utilizada na 
Braile técnica chamada de Prototipagem 
Rápida. Ela permite aos projetistas criarem 
de forma rápida e precisa de protótipos a 
partir dos projetos em CAD (Computer-aided 
design). 

Os protótipos são construídos em 
escala real podendo utilizar diferentes 
materiais variando cores, rigidez, flexibi-
lidade e transparência.

As peças criadas a partir desta tecno-
logia permitem a realização de testes prévios 
de ergonomia e funcionalidade do produto.

"A utilização da Prototipagem Rápida 
vem crescendo a cada dia e se tornando 
ferramenta imprescindível no desenvolvi-
mento de produtos, proporcionando redução 
de falhas na fase inicial do projeto e 
permitindo antecipação de lançamento de 
produtos”, ressalta o supervisor de desenvol-
vimento Descartáveis, Lucas Monteiro.

SOBRE MANGIS
O Prof. Dr. Luis Verdi ministrou no dia 6 de maio um treinamento sobre 

o uso dos módulos Não Conformidade e Ações do programa Mangis, para os 
supervisores e gerentes de todas 
as áreas da Braile.

O objetivo foi orientar 
sobre a implantação deste 
software de forma eletrônica às 
ações corretivas, preventivas e 
melhoria e a abertura e anda-
mento dos SACs (Serviço de 
Atendimento ao Cliente).

O Mangis® é um software 
de Gestão da Qualidade e será 
utilizado em toda a empresa.

Projetistas criam protótipos a partir dos projetos em CAD 

Prof. Dr. Luis Verdi 

Colaboradores participam de treinamento sobre o uso dos módulos “Não Conformidade” e “Ações do Programa Mangis”

®



ESPAÇO RH

PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA: FIQUE LIGADO!
Você já parou para pensar que o seu tempo de aposentadoria pode durar mais que o tempo 

dedicado aos anos de trabalho? Você está se preparando para isto?

Hoje muitas organizações já reconhecem o valor dos 

trabalhadores mais velhos, que, se atualizados, podem 

continuar trabalhando após a aposentadoria tão motivados 

quanto já demonstraram em capacidade e experiência. 

Entretanto, alguns precisam ou desejam se aposentar, 

aproveitando o tempo livre para realizar atividades de 

desenvolvimento pessoal, de lazer, de cuidado com a saúde, 

de projetos pessoais, relacionamentos sociais e familiares e 

mesmo para o engajamento em uma atividade profissional 

mais prazerosa.

Para que isto seja possível, o trabalhador deve se 

conscientizar o quanto antes da necessidade de um 

planejamento para esta nova etapa da vida, possibilitando 

que ela seja o mais positiva possível, ou melhor, um 

presente para tantos anos de dedicação e trabalho intenso.

O planejamento desta nova fase envolve vários 

aspectos: social, emocional, financeiro, cuidados com a 

saúde, etc. Você está se preparando para o futuro? 

Continue lendo a sequência do artigos sobre o 

tema “Aposentadoria” neste jornal. Até semana que vem!

Recursos Humanos da Braile
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INOVARE REÚNE ESPECIALISTAS
DO BRASIL EM PERNAMBUCO E CEARÁ

NOTÍCIAS

Médicos participam de implante da Inovare Válvula Transcateter em Recife e Fortaleza

Nos dias 23, 24 e 25 de abril e 2 de maio foram 
realizados quatro implantes da válvula transcateter 
Inovare da Braile Biomédica no Nordeste, sendo um no 
Hospital Real Português (Recife, PE) e três na Unimed 
de Fortaleza, Ceará. 

Os implantes reuniram um grupo de 
médicos que desejam se aperfeiçoar nessa 
nova técnica de troca de válvula em pacientes 
com estenose aórtica calcificante grave. 

A iniciativa partiu dos doutores 
Alexandre Magno (Recife) e Dr. Heraldo 
Lobo (Fortaleza), sendo fundamental para 
trocar experiências e ampliar o conheci-
mento prático desse tipo de implante.

As cirurgias foram lideradas pelo Dr. 
Diego Gaia (Unifesp - SP). Os procedimentos 
foram realizados com sucesso, graças à 
competência e conhecimento da equipe, e os 
pacientes se recuperam bem.

A especialista de produtos Fábia Peitl 
Miranda acompanhou as cirurgias e relatou o 
sucesso. “Tenho acompanhado esses im-
plantes desde o início, e a técnica já está 
muito bem desenvolvida. Todos esses 
implantes transapicais da válvula Inovare foram 
realizados com menos de 2 horas de cirurgia, e a 
recuperação dos pacientes foi muito boa.” 

A parceria entre a Braile Biomédica e os 
médicos do nordeste foi essencial para o aprendizado 
de todos, fazendo com que essa técnica se torne cada 
vez mais utilizada no tratamento desses pacientes.

O implante do dia 23, em Recife, foi acompanhado por 
médicos de Pernambuco, Ceará e Alagoas. Da esq. p/ dir.: Dr. 
Verissimo, Dr. Elióbas, Dr. Leonardo Lima, Dr. Rodrigo 
Escobar, Dr. Heraldo Lobo, Dr. Wendell, Dr. Pablo, Dr. 
Escobar, Dr. Diego Gaia, Dr. Ricardo Lima, Dr. Francisco 
Siosney e Dr. Alexandre Magno

Recife Fortaleza

®

®
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Já curtiu
? 

Já curtiu
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Braile no FACEBOOKBraile no FACEBOOK

Antonio Valdomiro Curtulo 
(Descartáveis) - 12

Gleisson Cardoso Maia 
(Comunicação e Marketing) - 14

José Caetano Brazolin 
(Manutenção Industrial) - 19

Heverton Braghetto Queiros 
(Mecânica) - 12

Claudia Cristina C. Machado 
(Gar. Qual. Processo) - 15

José Ramos da Silva 
(Motorista) - 19

Soelena de Fátima Xavier 
(Biológica) - 19

Rosana P. Bianchi Passarini 
(Comercial) - 13

Priscila Roberta Duarte 
(Descartáveis) -  16

Antonio Ângelo Pavezzi  
(Descartáveis) -  19

Aparecido Nunes Brito 
(Biológica) - 14

HOMENAGEM
Dia das MãesBRAILE RECEBE

ROTARYROTARY

Feliz Dia das Mães!
Texto escrito por Érica da Silva (Copa)

MãesMães
Para todas as mães e as que ainda serão, lembrem-se que 

primeiro vocês são filhas. Sejamos para nossa mãe, aquilo que 
queremos que nossos filhos sejam para nós, que nos respeitem e 
que nos honrem não pelo que podemos dar a eles, mas porque 
Deus ordenou, é um mandamento. “Honra a teu pai e a tua mãe 
para que o senhor, teu Deus, te dá, está na Bíblia, - Êxodo 20:12.

Filhos que honram, respeitam e obedecem aos pais são 
uma bênção na nossa vida e na vida deles. “Eis que obedecer é 
melhor que sacrificar”, I Samuel – 15:22.

Nós somos filhas antes de sermos mães, por isso mães, 
futuras mães e eu, “educa e ensina a criança no caminho em que 
deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele” – 
Provérbios 22:6.

Eu não tenho mais mamãe e nem papai, gostaria de ainda 
tê-los, mas Deus sabe de todas as coisas. Portanto, eu, você, mãe e 
mulher, que é sábia e inteligente, cuide e edifique sua casa, sua 
família e seus filhos sobre a rocha que é Cristo. Nós não somos a 
mulher maravilha, mas Deus nos fez mulher e mãe maravilhosas.

Um grande abraços à todas. 

No dia 7 de maio, a Braile recebeu a visita de um 
grupo de profissionais da Suíça, que faz parte do 
Intercâmbio Internacional de Estudos do Rotary.

Os profissionais das áreas de educação especial, 
indústria de alimentos, medicina veterinária, plane-
jamento e transporte, chef de cozinha e recursos huma-
nos, vieram para conhecer suas profissões em nosso país, 
especificamente na região de Rio Preto. 

Pelo Rotary Club acompanharam o grupo as 
rotarianas Célia Accorsi, Cristina Lopes, Marcia Car-
valho e Alice Netinho, do Rotary Club Novo Centenário. A 
analista de RH, Ana Carolina Lopes, mostrou a empresa 
ao grupo.


