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EDITORIAL

CORAÇÃO... SOB DIFERENTES ÂNGULOSCORAÇÃO... SOB DIFERENTES ÂNGULOS

Dra. Patricia Braile Verdi
Presidente Braile Biomédica

Caríssimos Colaboradores,
Vamos falar nesta A Semana sobre o dia em 
que mundialmente é comemorado o 
coração. No mundo todo, milhares de ações e 
campanhas são feitas para conscientização dos 
riscos de uma das doenças que mais mata: a 
doença cardíaca. Leiam e aprendam com uma 
das maiores e melhores especialistas no 
assunto: Dra. Valéria Braile, minha querida 
irmã, escreve e dá orientações para que 
tenhamos mais cuidado e amor para com nosso 
coração.
E, por falar em coração, foi sobre ele e com 
muita emoção que Dr. Braile e Dra. Maria 
Cecília foram até Teresina, no Piauí. Vejam a 
reportagem e as fotos da magnífica 
homenagem feita ao nosso querido 
fundador e presidente do conselho, Dr. 
Domingo Braile. Foram momentos de intensa 
satisfação e sentido de vida. Aliás, como dizia o 
grande filósofo Aristóteles, “não se trata de 
receber honras, mas sim de merecê-las”. E 
merecido é, com certeza!
Nosso coração quase parou quando recebemos 
a notícia de mais um Prêmio FINEP para a 
Braile Biomédica. Nossa empresa, encantando 
o Brasil com nossa capacidade de criar e inovar. 
Somos nós, nosso trabalho, garra e competên-
cia, mostrando que nosso país pode dar certo e 
que as dificuldades podem ser alavancas para o 
esforço e para a colheita de ótimos resultados. 
Emocionem-se e aqueçam seus corações ao 

lerem mais uma história, que contamos com 
alegria e orgulho. É a vida e o exemplo de 
luta e fé de nosso amigo Lúcio. Vocês vão 
gostar.
Para saber mais sobre o dia a dia de nosso 
projeto Braile 30+5: Presente ao Futuro, 
confiram o que nosso Diretor Comercial, 
Walter, ou melhor dizendo, Waltinho, tem para 
nos contar. São muitas novidades, muito 
movimento e geração de oportunidades. 
E é de coração aberto que a Braile Biomédica 
criou o G15, grupo que, com certeza, vocês já 
viram atuar. É nosso grupo de colaboradores 
correspondentes, que têm a importante 
missão de transmitir a informação séria, limpa 
e transparente a respeito de tudo que acontece 
em nossa empresa. Nessa informação 
podemos confiar!
Bem, estamos repletos de motivos para sentir 
o pulsar de nosso coração. Nosso sangue e 
vigor são fortes e firmes e nossos passos 
levam-nos, a cada semana, a um turbilhão de 
boas novas. Acompanhem, não deixem a 
história passar, pois esta história é nossa, é de 
cada um de nós!
Ótima leitura e excelente 
semana a todos!
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ARTIGO

EM CENA

VIVA O CORAÇÃO

Dra. Valéria Braile Sternieri
Cardiologista - Instituto Domingo Braile

29 DE SETEMBRO: DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO

"Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe 
que é difícil de dizer... mas meu coração é um 
músculo involuntário e ele pulsa por você..." 

Não é à toa que o coração simboliza o amor. 
Órgão completo e dono de uma autonomia 
mágica.

São quatro cavidades incessantes que, como a 
mais das perfeitas máquinas, vivem em 
consonância. Uma depende da outra e 
sozinhas não são ninguém, do lado esquerdo 
temos a emoção... Sangue vermelho e 
oxigenado que espalha a vivacidade por todo o 
corpo, já o lado direito, é a razão cautelosa, 
lenta e que, com muita sabedoria, conduz 
nosso sangue agora já desoxigenado para os 
pulmões, que por sua vez, cumpre o seu papel 
de renovação... Devolvendo à circulação um 
sangue pronto para mais uma investida na 
vida... e assim, a  cada instante, tudo 
novamente acontece... tum tá tum tá tum tá.

É lógico que tudo aquilo que os manuais de 
medicina apregoam para uma saúde 
cardiológica é válido e verdadeiro. Hoje a 
mensagem que lhes deixo é que vivam uma 
vida ativa, cultivem a felicidade, a paz de 
espírito... Como humanos que somos, 
precisamos de alegria...o combustível da vida 
saudável.

Vale a pena parar e pensar se a “monstra” 
rotina não está a nos engolir... Mário Quintana 
já disse em seu poema, O Tempo..."Quando se 
vê, já são 6 Horas / Quando se vê, já é Sexta-
feira /Quando se vê, já é Natal / quando se vê, 
já terminou o Ano /quando se vê, perdemos o 
amor da nossa vida/ quando se vê, passaram 
50 anos..."Mas, se em algum momento o seu 
coração adoecer, não há motivos para 
desespero, desânimo e descuido...a ciência de 
hoje tem muito a lhes oferecer com tratamento 
e desenvolvimento tecnológicos. Basta você 
querer...as soluções sempre estão bem 
próximas e iniciam-se dentro de nós.

Termino contando-lhes: "O 
segredo da Longevidade é 
comer a metade, andar o dobro 
e rir o triplo!"

#Fica a dica.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Braile Biomédica conquista o Prêmio Finep de Inovação. Desta 
vez, com a primeira colocação na categoria Média Empresa, região Sudeste. 
A cerimônia de premiação regional, restrita a convidados, acontecerá no Teatro Municipal do Rio de 
Janeiro, no dia 13 de outubro. 
Mais uma conquista que consolida a presença da Braile entre os mais importantes atores do cenário 
brasileiro da Inovação. Parabéns a todos!
Voltaremos ao assunto.

BRAILE CONQUISTA
1º LUGAR NO PRÊMIO
FINEP DE INOVAÇÃO 2013



EM DESTAQUE

DR. BRAILE RECEBE TÍTULO DE MEMBRO
HONORÁRIO DA ACADEMIA DE MEDICINA DO PIAUÍ

Dr. Braile também foi admitido na Ordem 
Estadual do Mérito Renascença do Piauí

O Prof. Dr. Domingo Braile recebeu, no último 
dia 27, o Título de Membro Honorário da 
Academia de Medicina do Piauí.
A iniciativa foi da própria academia, presidida 
pelo Doutor José Lira Mendes Filho, que, em 
reunião ordinária com membros de sua 
Diretoria, decidiu, por unanimidade, conceder 
o Título de Membro Honorário ao Dr. Braile. 
Tal honraria é fruto do reconhecimento do 
trabalho e dedicação desenvolvidos ao longo 
de sua carreira, que muito tem contribuído 
para o desenvolvimento da Cirurgia Cardiovas-
cular no país. A profª. Dra. Maria Cecília Braile, 
esposa do Dr. Braile, acompanhou-o na 
solenidade, que aconteceu no auditório do 
Conselho Regional de Medicina do Piauí, na 
capital Teresina. 

MAIS ALTA 
COMENDA

Além do Título de 
Membro Honorário, 
Dr. Braile recebeu a 
Comenda da Ordem 
Estadual do Mérito 
Renas cença  do  
Piauí, em reconheci-
mento ao trabalho 
desenvolvido e pelo 

engrandecimento da Nação Brasileira, na 
busca pela igualdade social e desenvolvimento 
de nosso País, da Região e Estado do Piauí. A 
Ordem do Mérito Renascença do Piauí é a mais 
alta comenda do Estado, da qual o Grão-Mestre 
é o governador do Estado do Piauí, Wilson 
Martins. A cerimônia de outorga da referida 
Medalha aconteceu durante solenidade 
realizada no Auditório do Conselho Regional de 
Medicina.
Parabéns ao Dr. Domingo Braile por mais essa 
merecida homenagem.
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Governador Wilson Martins entrega Ordem do Mérito Renascença ao Dr. Domingo Braile
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CUMPRIMENTOS 30 + 5

NA BRAILE BIOMÉDICA
E POR TODO O BRASIL

Caro Dr. Braile,
Me uno, neste momento, a todos os 
Cirurgiões Cardiovasculares do Brasil, para 
render-lhe as mais justas e merecidas 
homenagens pelo recebimento
do Título de Membro Honorário da Academia 
de Medicina do Piauí.
Sinto-me orgulhoso em tê-lo como pessoa 
próxima.
Fique com Deus. 
Dr. Paulo Giublin

Dr. Braile,
Que bonito faz os Acadêmicos do Piauí, em 
homenagear o amigo Braile, patrimônio 
científico, de pesquisador, professor e 
cirurgião. O prof. Braile honra-nos muito com 
suas merecidas homenagens recebidas, 
condizentes com sua brilhante formação 
humanística.
Parabéns Prof. Braile, parabéns colegas do 
Piauí.
Att.
Dr. Henrique Furtado

Caro Prof. Braile,
Parabéns pela homenagem da Academia de 
Medicina do Piauí.
Ela demonstra o agradecimento que todos 
nós temos tido pela sua brilhante trajetória, 
apoiando as pessoas, formando verdadeiros 
discípulos e orientando toda uma geração de 
cirurgiões cardiovasculares brasileiros.
Fico muito contente pela mais que justa 
honraria que o Sr. está recebendo.
Por favor, cumprimentos à Dra Maria Cecília, 
Patrícia e Valéria e todos os demais membros 
da família.
Um grande abraço,
Dr. Fábio Jatene

Dr. Braile recebe cumprimentos
pelas homenagens recebidas:

Estamos vivendo um grande momento na 
Braile Biomédica. Temos produtos de 
tecnologia de ponta e estamos sempre 
desenvolvendo novidades. 
Nossa válvula Inovare transcateter está em 
ritmo de crescimento no mercado e isso nos faz 
alegres e confiantes. Um produto inovador, que 
está fazendo o bem ao coração de muitas 
pessoas idosas. Nossa luta agora é pela 
inclusão desse produto na tabela de 
procedimentos abrangidos e pagos pelo SUS e, 
assim, mais e mais pessoas poderão ter acesso 
e beneficiarem-se dessa novíssima tecnologia.
Treinamentos, cursos, aulas, palestras e 
"hands on" são fundamentais para o 
crescimento e consolidação desse produto. E 
estamos trabalhando firme para isso. Formata-
mos um intenso programa de treinamento 
Inovare e nossa empresa terá o imenso prazer 
de receber regularmente médicos, cirurgiões e 
pesquisadores interessados. Para crescer e nos 
consolidar em mercados tão exigentes, 
estamos também aumentando nosso quadro 
de vendedores e especialistas de produtos e, 
assim, atuarmos mais intensamente e mais 
próximos de nossos clientes. 
De 30 de setembro a 3 de outubro participamos 
do 40º Congresso Brasileiro de Angiologia e 
Cirurgia Vascular, em Florianópolis, para 
divulgarmos nossas Endopróteses e outras 
novidades da área. Outro ponto que queremos 
ressaltar e modernizar são nossas embala-
gens. Uma empresa líder no setor já tem a 
missão de reavaliar nosso material e, dessa 
forma, realçar a integridade, a beleza e a 
qualidade do que fabricamos. Novos produtos, 
com novo design, mais eficientes e inovadores 
estão por vir. Sendo assim, o projeto BRAILE 
30+5: PRESENTE ao FUTURO caminha firme 
e forte com muitas novidades e coisas boas 
acontecendo. Muito Obrigado. 

Walter Sternieri Junior
Diretor Comercial

Erramos
Na chamada da matéria especial da edição 699: “A matéria especial 
dessa semana trás o comovente relato ...”, o correto é “A  matéria 
especial dessa semana traz o comovente relato...”. E na legenda da 
segunda foto publicamos: “Através de um livro infantil sobre 
anatomia...” e o correto é "por meio de um livro infantil de anatomia”. 
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SOMOS BRAILE

PROJETO FORÇA JOVEM

Nome: Andressa Indiana Pereira
Idade: 17 anos
Setor (atual): Faturamento
Desde quando está no projeto: há 6 meses
Onde estuda: E.E. Monsenhor Gonçalves
Série: 3º ano do Ensino Médio
Jogo Rápido
- Braile: É uma empresa de qualidade. Ajuda as pessoas a 
terem mais qualidade de vida, melhorando a sua saúde.
- Projeto Força Jovem: É uma maneira de ensinar os jovens 
para um melhor desempenho profissional, preparando-os para o futuro, adquirindo novas 
experiências.
- Futuro: É a consequência do que fazemos hoje, colheremos o que plantarmos.
- Orgulho: Ter chegado até aqui e conquistado o meu espaço.
- Seu maior sonho: Crescer profissionalmente, e, assim, garantir meu futuro.
- Hobby: Leitura de livros e dança.
- Sua maior conquista: ter a chance de trabalhar pela primeira vez em uma grande empresa como 
a Braile.
O que você já aprendeu aqui: SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), gerar notas fiscais, 

pregões, aprendi sobre os produtos da Braile e a trabalhar em equipe. Adquiri 
responsabilidades e a administrar trabalho, estudo e lazer.

Para manter a comunicação transparente e 
gerenciar o excesso de informação reforçando 
os laços entre os colaboradores e a empresa, 
foi criado um comitê de correspondentes 
internos, o G15. O comitê é composto por 
colaboradores de setores escolhidos aleatoria-
mente.
“Procuramos escolher pessoas influentes 
dentre os colaboradores para levar a 
informação pura e verdadeira até os demais 
funcionários”, disse a Coordenadora de RH / 
Comunicação, Carline Darim.
“Este comitê tem a responsabilidade de trazer 
dúvidas da empresa toda, sobre quaisquer 
assuntos, saná-las com a Presidente da 
empresa, Dra. Patrícia Braile, e levar estas 
informações de volta a todos”, finaliza.
Os encontros do G15 são quinzenais e 
acontecem na sala da presidência. A cada 
encontro são discutidos os assuntos mais 
atuais e, logo após, a Presidente Dra. Patrícia 
abre para que cada colaborador presente 
coloque sua dúvida ou a dúvida dos seus 
colegas e/ou setor.
Formam o G15: Adriana (Descartáveis), 

Antônio Laércio (Mecânica), Beatriz (Fatura-
mento), Carla (Compras), Daniela (SESMT), 
Darci (Serv. Gerais), Deise (Comércio 
Exterior), Ercília (Telefonista), Nilson (Unidade 
II), Pedro Rocha (Serv. Gerais),  Viviani 
Padovani (Biológica). Além destas pessoas, 
participam também os integrantes do G6, que é 
o Comitê de Comunicação da empresa, 
composto por: Dra. Patrícia (Presidente), Eric 
(Diretor Adm/Financ.), Cláudia Machado 
(Projetos), Luciana (Financeiro), Rose Miranda 
(Com. Exterior), Dra. Maria Cecília (Conselho), 
Gleisson (Comunicação & Mkt), Eloíse (Comu-
nicação & Mkt) e Carline (RH / Comunicação). 
De tempos em tempos o G15 será reformulado 
e terá novos correspondentes de outras áreas.

G15 EM AÇÃO

Esta semana você vai conhecer nossa 
Jovem Aprendiz Andressa.
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Principal cidade do noroeste paulista, a 450 km 
de São Paulo, São José do Rio Preto é um 
grande centro comercial, industrial e de 
serviços, visto como uma terra de oportuni-
dades e negócios. Apesar disto, e de ter mais 
de 400 mil habitantes, costuma ser apontado 
como um dos municípios brasileiros de melhor 
qualidade de vida. Esses foram os atrativos que 
chamaram a atenção de José Lucio Milagres, 
nosso colaborador do T.I., para mudar-se para 
a cidade. Aqui, em Rio Preto, ele buscou nos 
estudos e no trabalho o caminho certo para 
melhorar sua vida profissional e pessoal. 
Confira:

“Nasci em Venda Nova do Imigrante, região 
serrana do Espírito Santo, e morei até os 
quinze anos no distrito de Alto Norte, zona rural 
do estado. Aos 15 anos mudei para Cachoeiro 
de Itapemirim, ES, e fiquei lá dois anos, 
morando sozinho, mas sempre com o auxílio e 
apoio dos meus pais. Trabalhava como 
estagiário em supermercado durante a manhã 
e à tarde estudava. 
Rio Preto tornou-se uma possibilidade de 
crescimento para mim quando vim visitar 
minha irmã, que há pouco tempo havia se 
casado e estava aqui. Ao chegar, percebi as 
possibilidades que a cidade poderia me 
proporcionar e pesquisei a respeito: pude ver 
que naquele ano (2010) Rio Preto estava entre 
as 10 cidades do país com maior índice de 
desenvolvimento e qualidade de vida, além de 
outros fatores positivos como educação e 
saúde. No dia 2 de março de 2010 cheguei, 
então, para morar.  Como não havia terminado 
o 3º colegial, encontrei algumas dificuldades 
para conseguir trabalho, além de minha 
dispensa militar ainda não ter sido concedida. 
Mas, nove meses depois, surgiu uma 
oportunidade na empresa Interlimp, que na 
ocasião prestava serviços na Braile. 
Encaminharam-me, então, para cá no dia 28 de 
dezembro de 2010 para limpeza de vidros. 
Fiquei por três meses, foi quando surgiu minha 
primeira oportunidade na Braile, fiz um teste 
no Stent, porém não deu certo.  Não me abati, 
pois claramente vi que não tinha muito jeito 
para o processo que eles usavam. Alguns dias 
depois, uma nova oportunidade surgiu, foi 
quando me convidaram para o Serviços Gerais. 
Logo aceitei e por nove meses tive a chance de 
conhecer todos os setores da empresa e 

conhecer vários colaboradores. Aprendi muito 
neste setor, como normas da qualidade, sobre 
a ISO e ABNT. 
Em uma manhã, estava colhendo os resíduos 
do Almoxarifado e o Fábio Riquena perguntou-
me se eu teria interesse de trocar de setor. A 
partir dali, ele passou a informação para os 
responsáveis dos setores, e deram-me a 
chance de trabalhar no Almoxarifado, onde 
fiquei um ano e meio aproximadamente. 
Novamente aprendi muitas coisas, sobre o 
DataSul, nossos produtos, estoque, matéria 
prima, além de lançamentos de notas fiscais, 
pedidos de compra e relacionamento com  
fornecedores. Minha transferência para o T.I. 
foi, na verdade, mais uma grande experiência 
que Deus concedeu-me, pois quando iniciei na 
Braile comecei também meu curso técnico de 
informática na Microcamp e pouco tempo 
depois, quando eu e minha namorada 
começamos a conversar sobre nosso 
casamento, ela me disse que seria muito bom 
se eu também estivesse na minha área 
profissional. Oramos muito ao Senhor e há 
poucos meses do meu casamento fui 
surpreendido com o convite para o departa-
mento do T.I., por meio de uma seleção interna 
entre alguns colaboradores que também 
possuíam o curso. 
Fiquei muito feliz, pois cheguei no setor que 
sempre desejei e já tenho aprendido muito com 
o Danilo e Hermínio. Eles são muito atenciosos 
e preparados e estão me dando muito apoio. 
Quero destacar uma coisa muito importante. 
Valorizei e sempre terei orgulho de cada função 
que exerci até aqui, não eram meus objetivos, 
mas sabia que me esforçando e sem passar por 
cima de ninguém, poderia me aproximar 
daquilo que sonhava. Hoje, estou muito feliz e 
motivado a me empenhar em mais esse 
desafio, para que eu possa ser aquilo que na 
minha apresentação como efetivado pela Braile 
me foi dito por uma pessoa: "Lúcio, espero que 
a Braile seja aquilo que você espera e precisa, 
mas espero também que você seja o que a 
Braile deseja e precisa". Hoje um grande sonho 
começou a ser realizado e devo tudo isso ao 
Senhor Jesus, que nunca me abandonou. Aos 
meus pais e à minha noiva e futura esposa, que 
desde que entrei aqui está ao meu lado, 
compartilhando cada conquista comigo”.

 

CONQUISTAS
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Eloíse Dóro (MTB 54.174) 

26 de setembro
a 03 de outubro 2013

José Paulo
Manutenção Industrial - 05

Cláudio Godoi
Motorista - 06

Eric Mifune
Adm/Financ - 06

Dayane Feitosa
Comercial - 07

Rodrigo Fleuri
Assistência Técnica - 09

Glauco Pereira
Comércio Exterior - 10

BRAILE RECEBE

VISITAS

BRAILE RECEBE CUMPRIMENTOS PELOS 30 ANOS

MEDICINA UNILAGO
Recebemos nos dias 6 e 13 de setembro a visita dos alunos de 
Medicina da Unilago, Rio Preto. Eles vieram acompanhados das 
docentes Carla Machado, Ana Iara Costa Ferreira e Cristina 
Benitez Vendrame. A Analista de Recursos Humanos, Ana Carolina 
Grecco Lopes, recepcionou os grupos. 

SENAC
Na sexta-feira, 20, os alunos do Curso de Aprendizagem - turma 
42 visitaram a Braile Biomédica. Eles vieram acompanhados da 
professora Luciana Oliveira. No dia 27 foi a vez da turma do  
projeto Pet Trampolim. Quem acompanhou a visita foram as 
professoras Evyle Cristina Rodrigues Leite e Tatiane Oliveira Cruz 
Borges.

Hoje é dia de alegria e orgulho! Dia de 
olhar  o passado, presente e futuro e 
sentir o coração bater mais forte. Ter a 
certeza do sonho que se realizou com 
coragem, trabalho e competência, mas 
sem  nunca deixar  o que de melhor 
existe... a essência  que faz o diferencial 
desta empresa, o amor ao que se faz.
Meu coração está com vocês neste 
momento de reflexão e alegria.  
Parabéns!
 

Patrícia Stona (Porto Alegre-RS)

É com alegre satisfação que cumpri-
mentamos os caros amigos e compa-
dres, Dr. Domingo Braile e a Dra. Maria 
Cecília, as filhas Dra. Patrícia e Dra. 
Valéria (nossa querida afilhada) e demais 
dirigentes da Braile Biomédica, pelos 
seus trinta anos a serviço da medicina 
cardiológica. Pelos dezoito anos da 
Revista "A Semana". Sempre trazendo 
ótimos artigos, uma bela apresentação, 
cuidadosamente diagramada.
Parabéns! Sucesso sempre!
 
Dr. Neon e Dra. Cidinha (Rio Preto-SP)

Alunos do curso de Aprendizagem - turma 42

As duas turmas do curso de Medicina da Unilago

Alunos do Projeto Pet Trampolim


