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8 de Março 
Dia Internacional da Mulher!

Confira poema especial para as mulheres na pág. 7

Braile no Encontro de Cirurgia 
Vascular Integrada em 

São Paulo. Pág. 6

A história e origem do carnaval. Pág. 4

Carnaval
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EDITORIAL

Dra. Patricia Braile Verdi
Presidente Braile Biomédica

Caríssimos,

Assim como já falamos na semana passada, o 
movimento em nossa empresa é constante, é 
incessante. 
Participamos dias atrás de vários e importantes 
eventos fora de nossos "muros". É importante 
"sair de casa" e ver o que está acontecendo de 
novo "lá fora" e trazer as novidades para nosso 
dia a dia. 
Nossa equipe esteve presente em eventos de 
diversas áreas. Vejam só: curso de gestão de 
pessoas; encontro dos ex-médicos estagiários 
da Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia  Vascular de São Paulo; treinamento 
da RDC 16, na Abimo - SP.
Importante foi a variedade e diversidade de 
aprendizado que pudemos ter nesses 
eventos... Isso muito enriquece nossa equipe, 
nossa empresa como um todo, pois somos 
todos os multiplicadores do conhecimento.
Começamos também, e com muito entusias-
mo, nossos Seminários que fazem parte do 
Programa de Desenvolvimento de Gestores e 
Lideranças, com o tema Administração 
Estratégica. 

Vocês terão orgulho de acompanhar o que 
nossos líderes têm aprendido e dividido com os 
demais por meio de aulas e palestras. 
Será um verdadeiro "show de talentos"! Vocês 
irão gostar e vivenciar.
E em meio a tantas atividades surge o feriado 
de carnaval.
Aproveitem esses dias e façam um pouco 
daquilo que verdadeiramente gostam. Des-
cansem, leiam um bom livro, divirtam-se com 
a família e amigos, mas não se esqueçam do 
principal: ser feliz com responsabilidade!
Desejo, de coração, uma linda semana, vivida 
com alegria, repleta de momentos plenos... e 
que depois desse descanso, possamos mais 
uma vez retomar nosso trabalho, reavivados e 
com o ânimo redobrado para vencer os 
obstáculos com força e fé.

Excelente leitura a todos!

MULTIPLICAR O CONHECIMENTO



ARTIGO

BRASIL EM CONVULSÃO

Este é o artigo que eu não queria escrever...
Apesar do nosso País:
1 - Ter a quinta maior extensão territorial do 
Planeta;
2 - Com mais de 200 milhões de habitantes, 
somos a quinta nação mais populosa do 
mundo, atrás apenas da: China, Índia, Rússia e 
Estados Unidos.
3 - Somos a quinta ou sexta economia do 
mundo.
4 - A Nova Classe Média (definida segundo 
critérios de pesquisa realizada pelo Instituto 
Data Popular e a Serasa Experian) é constituída 
por cerca de 108 milhões de brasileiros, ou 
54% da população.
Se formasse um país, a classe média brasileira 
ocuparia a 12ª posição em número de 
habitantes, à frente, por exemplo, de 
Alemanha, Egito e França.
Esta Nova Classe Média gastou, no ano 
passado, R$ 1,17 trilhão, ou seja 25% do PIB 
brasileiro! 
(http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/02
/18/pesquisa-divide-classe-media-em-promissores-e-
batalhadores-qual-voce-e.htm)

Apesar destes dados animadores, o Brasil está 
em convulsão, devido a problemas não 
resolvidos, dos quais vou elencar alguns 
dentro do espaço de que disponho.
A corrupção no Brasil é endêmica, do povo ao 
governo, a burocracia é cultural, tudo precisa 
ser assinado, reconhecido, carimbado, 
propinas são o combustível que fomentam o 

“jeitinho brasileiro”.
A carga tributária do Brasil é 
altíssima, maior que a da França, e 
os serviços públicos são péssimos, 
comparáveis aos do Congo.

Como estamos às portas da Copa do mundo, 
vale a pena conhecer alguns dados:
O custo do “Stade de France” foi de R$ 920 
milhões, uma vergonha se comparado ao 
“Olimpiastadium” da Alemanha, que consumiu 
apenas R$ 460 milhões.
Perto do Brasil isso não é nada, cada estádio 
aqui custou mais de R$1,6 bilhões! Pior, aqui o 
dinheiro saiu do bolso do contribuinte, que 
paga impostos escorchantes e convive com a 
inflação. Na França tudo foi financiado com 
recursos privados, por isso, os Estádios são de 
multiuso, servem para competições olímpicas 
e outros eventos, além disso são centros de 
lazer, com lojas, restaurantes, etc., que 
funcionam todos os dias da semana.
No campo da saúde, motivo de manchetes 
permanentes nas mídias, é bom saber que o 
Brasil gasta apenas 4% do seu PIB com saúde, 
e 12% com pagamentos de funcionários 
públicos. A França gasta 12% com saúde e 4% 
com funcionalismo (algo deve estar errado!).
Aqui a tendência tem sido maligna: nos últimos 
anos, o gasto com funcionários públicos cres-
ceu muito (todos sabem o porquê) e com a 
saúde encolheu...o número de leitos em hospi-
tais do SUS caiu 15% durante o governo do PT. 
Tentam “cobrir o sol com peneira”, importando 
médicos de Cuba, ao arrepio da lei, como bem 
pontificou o Prof. Ives Grandra Martins,79, em 
lúcido artigo “O neoescravagismo cubano”, 
publicado na sessão Opinião da Folha de São 
Paulo do dia 17/02/2014.
Os infelizes profissionais cubanos estão em 
regime escravocrata, como eu havia previsto 
em artigo sobre o tema, publicado nesta 
sessão do DIÁRIO DA REGIÃO em 26/08/2013.
Os médicos foram admitidos sem o exame 
Revalida, sem Concurso Público, tendo suas 
liberdades cerceadas e salários aviltantes.
Somam-se, outros malfeitos: 63.000 
assassinatos por ano, mais que Palestina, 
Afeganistão, Síria e Iraque juntos, ou toda a 
América do Norte, Europa, Japão e Oceania.
Morrem por acidentes de tráfico cerca de 
60.000 pessoas por ano! A soma é maior que 
as 110 mil mortes em 10 anos da guerra do 
Iraque! Tudo isto criou um perigoso clima de 
instabilidade...
As consequências são imprevisíveis!

Publicado no jornal Diário da Região - 23 de fevereiro de 2014



4 | A SEMANA

EM DESTAQUE

História e origem

A festa carnavalesca surgiu a partir da 
implantação, no século XI, da Semana Santa 
pela Igreja Católica, antecedida por quarenta 
dias de jejum, a Quaresma. Esse longo período 
de privações acabaria por incentivar a reunião 
de diversas festividades nos dias que 
antecediam a Quarta-Feira de Cinzas, o 
primeiro dia da Quaresma. A palavra 
"Carnaval" está, desse modo, relacionada com 
a ideia de deleite dos prazeres da carne, 
marcado pela expressão "carnis valles", que, 
acabou por formar a palavra "Carnaval", sendo 
que "carnis" em latim significa carne e "valles" 
significa prazeres.

Em geral, o Carnaval tem a duração de três 

dias, os dias que antecedem a Quarta-Feira de 

Cinzas. Em contraste com a Quaresma, tempo 

de penitência e privação, estes dias são 

chamados "gordos", em especial a terça-feira 

(Terça-Feira Gorda, também conhecida pelo 

nome francês Mardi Gras). O termo mardi 

gras é sinônimo de Carnaval.

Cálculo do dia do Carnaval

Todos os feriados eclesiásticos são calculados 

em função da data da Páscoa, com exceção do 

Natal. Como o Domingo de Páscoa ocorre no 

primeiro domingo após a primeira lua cheia que 

se verificar a partir do equinócio da primavera 

(no hemisfério norte) ou do equinócio do 

outono (no hemisfério sul), e a Sexta-Feira da 

Paixão é a que antecede o Domingo de Páscoa, 

então a Terça-Feira de Carnaval ocorre 47 dias 

antes da Páscoa.

DICAS DE SEGURANÇA

PARA O SEU CARNAVAL

Por ser uma das festas populares mais 
celebradas no Brasil, ao longo do tempo, 
tornou-se elemento da cultura nacional. E para 
que você possa usufruir destes quatro dias de 
folia tranquilamente, é importante lembrar 
algumas dicas de segurança.
Algumas delas podem ser até bem conhecidas, 
mas é sempre bom reavivar a memória:

1- Se beber não dirija. Vá de táxi ou de 
transportes públicos.
2- Evite se envolver em brigas de ruas.
3- Use sandálias leves e confortáveis para 
evitar bolhas e ferimentos nos pés.
4- Estacione seu veículo em locais iluminados 
e movimentados.
5 – Uma boa alimentação é essencial para 
manter as energias e a resistência física onde 
quer que você vá. A dica vai especialmente 
para quem vai para regiões distantes com 
grandes diferenças climáticas.
6 - Mantenha uma boa hidratação com alta 
ingestão de água, água de coco ou suco de 
frutas natural.

Expediente de Carnaval

Fontes de pesquisa: www.brasilescola.com/; www.bigviagem.com/; //educacao.uol.com.br/; www2.portoalegre.rs.gov.br/; 

www.bolsademulher.com/carnaval-feriado/8-dicas-para-curtir-o-carnaval-com-saude/; www.calcule.net/; www.suapesquisa.com/. 

Informamos que na segunda-
feira, 3 de março, véspera do 
carnaval, não haverá expediente.
O retorno será na quarta-feira, 5 de 
março, em horário normal.
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30 + 5

Eric Mifune
Diretor Administrativo-Financeiro

SOMOS BRAILE

No dia 19 de fevereiro, o colaborador Clóvis 
Oliveira, analista de RH, participou do 1º 
Fórum CCLi de Gestão de Pessoas.
O encontro começou com um café da manhã, 
seguido de uma palestra ministrada pelo 
professor, Coordenador da FGV e Consultor da 
Kompetens Consultoria, Alexandre Marron, 
que teve como foco principal a "Visão 
Estratégica sobre o papel da área de Recursos 
Humanos nas Empresas".
Segundo Alexandre, "enquanto o comando da 
empresa esforça-se para gerar lucratividade 
sobre os negócios, o desafio do RH continua 
sendo o de suprir a falta de mão de obra 
especializada no mercado". E para o 
profissional de RH, é preciso ter capacidade 

FÓRUM CCLi DE GESTÃO DE PESSOAS

CONHECENDO NOSSA PRÓPRIA ESSÊNCIA

Na semana do dia 9 de fevereiro, estive com o 
Guilherme na MDM West, em Anaheim, CA, 
uma das maiores feiras do mundo da indústria 
de equipamentos médicos. É, de fato, um 
evento grandioso, com fornecedores de 
produtos e serviços, dos mais variados, do 
mundo todo, um pavilhão gigantesco e na mais 
perfeita organização.
Para mim, neste setor faz pouco tempo, foi 
uma oportunidade ímpar de conhecer um 
pouco mais sobre o que nossa indústria pensa, 
para que lado ela está indo, quais são as 
tecnologias mais atuais e quais estão 
começando a ser destaque, quem são ou 
podem ser nossos fornecedores, o que 
podemos exportar, etc.
Voltei com mais dúvidas do que certezas, mas, 
exatamente por isto, nesta fase de total 
reposicionamento estratégico da empresa, 
considero minha viagem um sucesso.
Muitas têm sido as citações de pensadores 
históricos nestes artigos e, então, vou começar 
citando duas colocações da Dra. Patricia em 
sua palestra no mestrado da Famerp, 
mencionadas na edição passada: “Para buscar 
a felicidade é preciso conhecer sua própria 
essência, e isso é a ética” e “Conhece-te a ti 

mesmo. Desde os primórdios da humanidade, 
esta é a chave para uma vida ética”.
Creio que isto valha também para as 
empresas. Principalmente após ver a enorme 
quantidade de participantes desta nossa 
indústria tão competitiva, restou muito claro 
que precisamos pensar muito em qual nossa 
real vocação.
Só ao conhecermos profundamente nossas 
forças e nossas debilidades, poderemos nos 
posicionar assertivamente no mercado, 
focando naquilo em que somos melhores do 
que os demais e buscando soluções 
alternativas para aquilo em que há outros 
melhores.
É exatamente isto o que vimos fazendo – e 
seguimos fazendo – no nosso projeto Braile 
30+5: refletir e discutir sobre nossa vocação, 
nosso posicionamento estratégico, nosso 
modelo de inovação, nosso 
modelo de negócios, etc.

para analisar os cenários, diagnosticando os 
efeitos das tendências para a gestão de 
pessoas e posicionamento organizacional.
Ao fim da palestra, os profissionais presentes 
participaram de um fórum com discussões e 
trocas de experiências.

Clóvis no 1º Fórum CCLi de Gestão de Pessoas
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EM CENA

SOMOS BRAILE

BRAILE NO ENCONTRO DE 
CIRURGIA VASCULAR INTEGRADA

No dia 22 de fevereiro, a Braile Biomédica participou de 
um importante evento em São Paulo, o XXII Encontro 
dos Ex-Estagiários do Serviço de Cirurgia Vascular 
Integrada-Hospital Beneficência Portuguesa de São 
Paulo-SP, equipe do Prof. Dr. Bonno Van Bellen. 
O encontro, organizado pelos doutores Adilson Ferraz 
Paschôa e Dr. Ivan de Barros Godoy, contou com o 
apoio da Braile Biomédica, que também expôs 
produtos da área vascular.
O gerente comercial nacional, Wagner Emilio Martins, 
e o Coordenador do Suporte Técnico, Thiers Mukai, 
estiveram no evento e apresentaram nossos produtos 
e suas funcionalidades.
O Serviço de Cirurgia Vascular Integrada da Benefi-
cência Portuguesa de São Paulo é bastante conhecido 
pela qualidade dos tratamentos realizados e pelo seu 
programa de ensino, e a equipe do Prof. Bonno 
participa com frequência de congressos nacionais e 
internacionais, compartilhando com a comunidade 
médica os avanços dessa especialidade.

Thiers e Wagner no Encontro Vascular

BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

Nos dias 17 e 18 de fevereiro, o Coordenador 
da Qualidade Demer F. Montezani participou do 
curso RDC 16 BPF, ministrado por Maria Emília 
Bordini, biomédica, especialista em Vigilância 
Sanitária pela Faculdade de Saúde Pública da 
USP, Especialista em Microbiologia pelo 
Instituto Adolfo Lutz e Mestre em Sistemas de 
Gestão da Qualidade em Laboratórios de 
Pesquisa Clínica pela Universidade Federal de 
São Paulo.
Um dos assuntos abordados por Maria Emilia 
foi a adequação da documentação do sistema 
de gestão da qualidade já existentes aos novos 
requisitos da RDC 16. "O curso serviu como um 
termômetro, para medir o quanto já aderimos 
e o quanto falta aderir aos novos requisitos da 

RDC 16”, disse Demer. "Posso dizer que 
estamos no caminho certo, mas com muito 
trabalho pela frente, e que nossas principais 
dúvidas e dificuldades são as mesmas dos 
demais fabricantes”, finaliza. 

Representantes de diversas empresas do setor participaram do curso de 
RDC 16

Thiers apresenta nossos produtos e suas funcionalidades

BRAILE & UNESP: PARCERIA COM O CORAÇÃO

O jornal da UNESP (edição nº 296 – Janeiro/Fevereiro) 
®publicou matéria especial sobre a válvula INOVARE  da Braile 

Biomédica, desenvolvida em parceria com o Prof. Dr. Antonio 
Carlos Guastaldi, fundador e coordenador do Grupo de 
Biomateriais do Instituto de Química da Unesp em Araraquara.

Capa do Jornal

Página com matéria 
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ALMA DE MULHERALMA DE MULHER 8 de março
Dia Internacional 

da Mulher

PARABÉNS!

Nada mais contraditório do que ser mulher...

Mulher que pensa com o coração, 

age pela emoção e vence pelo amor. 

Que vive milhões de emoções num só dia 

e transmite cada uma delas num único olhar.

Que cobra de si a perfeição e vive 

arrumando desculpas para os erros,

daqueles a quem ama.

Que hospeda no ventre outras almas, dá à luz

e depois fica cega, diante da beleza dos filhos que gera.

Que dá as asas, ensina a voar, mas que não quer ver partir

os pássaros, mesmo sabendo que eles não lhe pertencem.

Que se enfeita toda e perfuma o leito, ainda

que seu amor nem perceba mais tais detalhes.

Que como numa mágica transforma 

em luz e sorriso as dores que sente na alma,

só pra ninguém notar.

E ainda tem que ser forte para dar os ombros 

pra quem neles precise chorar.

Feliz do homem que por um dia souber,

entender a Alma da Mulher!

Autor Desconhecido

POSTURA CORRETA AO SE SENTAR

A Qualidade de Vida no Trabalho é essencial para o bem-estar 
do trabalhador e sua produtividade na empresa. Durante o 
expediente, é comum esquecermos a forma correta de se 
sentar, manter as pernas ao solo, como posicionar o mouse e o 
teclado do computador, entre outros objetos do ambiente 
laboral. Além de cansativo, não corrigir a postura e 
permanecer estático por períodos longos podem acarretar 
desconfortos e dores. Pensando nisso, a fisioterapeuta da 
Braile Biomédica, Viviane Steigleder Gomes, vem desenvol-

vendo um trabalho muito importante 
dentro da empresa. Utilizando a réplica de 
uma coluna vertebral, Viviane tem mos-
trado nos setores como se sentar correta-
mente durante o expediente, noções 
básicas de anatomia e maneiras simples de 
manter a coluna saudável.

Confira algumas dicas:

1º - Ocupe toda a superfície do 
assento, somente assim apoiare-
mo-nos corretamente no encosto.

2º - Sentados, deixe que os 
braços descansem, em paralelo 
sobre a mesa, e forme ângulo reto 
com o cotovelo. Os pés devem 
estar em total contato com o chão 
e os joelhos deverão formar um 
ângulo de 90º. 

3º - Evite ficar muito tempo 
sentado. No decorrer do dia, 
intercale com atividades que  
possam ser realizadas de pé ou em 
movimento. 

4º - Alongue-se com exercícios 
orientados na ginástica laboral, 
principalmente os ombros, braços, 
mãos e pescoço. 

5º - Pratique atividades físicas 
pelo menos duas vezes por 
semana!

Com réplica de uma coluna vertebral, Viviane demonstra a forma correta de se sentar 
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Nesta edição conheça o 
José Saran Neto

1 a 13 de março de 2014

Setor: Logística – Unidade II
Quando você iniciou na 
empresa? 08/02/2002               
Esse é seu primeiro emprego? 
Não, mas é o primeiro registrado.
Sua atividade favorita é: Fazer 
trilha de bicicleta pela nossa região.
Qual é sua ideia de felicidade? 
Ver quem eu amo bem! 
Que dom você gostaria de 
possuir? Poder voar.
Qual é o lema de sua vida? 
Elogios não me elevam, ofensas não 
me rebaixam, sou o que sou e não o 
que acham.
Momento preferido do dia: A 
soneca depois do almoço. 
Uma mania: Ser inquieto.
Uma lembrança de infância: Eu 
brincando com os meus amigos, 
acordar cedo pra assistir desenho, 
não precisar me preocupar com 
nada!
Família: Apoio fundamental em 
minha vida
Trabalho: Condição essencial não 
somente pela manutenção 
financeira, mas pela dignificação de 
nossa vida.
Futuro: Reflexo do que você faz 
hoje.
O que você considera a sua maior 
conquista? Minha maior conquista 
até hoje são as pessoas que eu tenho 
ao meu lado e os amigos de verdade.
Qual é o seu maior tesouro? 
Minha família.


