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CREDIBILIDADECREDIBILIDADE

Sei o que quer dizer, sei que vocês também 
sabem, mas, por via das dúvidas, vamos à 
definição do Léxico dicionário online, Credibi-
lidade é a "Peculiaridade ou qualidade de quem 
conquistou ou adquiriu a confiança de outrem; 
característica da pessoa que possui crédito".
Pois então é isso, nossa empresa, a Braile 
Biomédica, graças a Deus e ao trabalho 
incansável de todos tem credibilidade. Ter 
credibilidade é uma honra, uma graça e um 
mérito construído dia a dia, anos e anos a fio e 
tem que ser cultivada, cuidada e aprimorada 
sem cessar. 
Nesse sentido, temos visto nossa empresa ser 
destaque na imprensa de nossa região. São 
muitas as matérias e reportagens sobre nosso 
trabalho e isso é motivo de alegria e orgulho, 
mas ao mesmo tempo, motivo de redobrada 
responsabilidade. 
Com certeza vocês viram o lindo institucional 
da TV TEM, "Você está no mundo e o mundo 
está aqui". Um show de texto e imagens, 
mostrando nossa empresa, nossos produtos e 
nossos dons. 

 "Quem perdeu a confiança não tem mais que perder." 

Públio Siro

Somos o coração da indústria médica 
brasileira...
No início de novembro aconteceu o lançamento 
do programa do Dr. Braile chamado "Saúde e 
Companhia" que vai ao ar às quartas-feiras às 
21h30 pelo canal 7 (digital) e 16 (analógico). 
Um programa incrível, repleto de orientações 
de vida, convidados, entrevistas com 
personalidades que trazem informações para 
todos nós. Tudo isso sob a regência de nosso 
maestro, Domingo Braile em parceria com o Dr. 
Renato Ferreira da Silva. 
Outro programa imperdível que conta com a 
participação da Dra. Valéria Braile é o 
programa da Malu Rodrigues. De forma 
divertida e direta, minha querida irmã 
apresenta "Dicas de Saúde" com  temas e 
cuidados para melhorar nossa qualidade de 
vida. O programa “Malu Rodrigues Visita” é 
transmitido no Canal 26 (digital) e NET Canal 
15 (analógico). 
Credibilidade.... Sem ela, o que temos? Sem 
ela, o que somos? 

 "Quem perdeu a confiança não tem mais que perder." 

Públio Siro



Insisto em escrever sobre os “Big Data”, com o 
receio de ter saturado os leitores.
Contudo, a importância da concentração do 
número astronômico de informações que 
trafegam entre dezenas de milhões de com-
putadores, notebooks, “Smartphones” etc. 
fazem parte integrante de nossas vidas, para o 
bem ou para o mal.
Neste segundo decênio, do novo milênio, o 
valor desta tecnologia é inegável, mas que traz 
em seu bojo a perigosa questão da invasão da 
privacidade.
É o preço a pagar pelas facilidades decorrentes 
desta nova realidade, diferente daquela imagi-
nada por Aldous Huxley, no seu “Admirável 
Mundo Novo”, porém com potencial não menos 
preocupante.
Para relembrar o Livro de Huxley foi publicado 
em 1932, tornando-se um dos mais extraor-
dinários sucessos literários europeus nas dé-
cadas seguintes. O livro descreve uma so-
ciedade futura em que as pessoas seriam 
condicionadas em termos genéticos e psico-
lógicos, para conformarem-se com regras 
sociais absolutas. Tal sociedade dividir-se-ia 
em castas e desconheceria os conceitos de 
família e de moral. 
O “domínio” dos dados de todas as pessoas do 
planeta, por grupos fortemente amparados 
pela tecnologia vigente, pode criar uma nova 
maneira de conduzir as atividades e condutas 
das populações. 
Dou um exemplo simples. Ao comprar um livro 
em uma editora, ela passa a ser “dona” das 

suas preferências literárias. Logo 
você passará a receber uma 
avalanche de anúncios de livros, 
que se encaixem nos moldes da sua 
personalidade.

Este conceito expande-se para o universo de 
suas condutas e desejos, como, casas, 
alimentos, esportes, filmes etc. para ficarmos 
apenas no cotidiano. Que dizer acerca de 
assuntos mais impactantes, como as eleições.
Conhecendo as predileções da população os 
“marqueteiros” orientam seus candidatos a 
falar exatamente o que os votantes querem 
ouvir!
Nas últimas eleições foi possível avaliar o poder 
destes “marqueteiros” na orientação dos 
políticos, fazendo-os falar não o que sentem, 
mas sim as palavras que lhes possam trazer 
mais votos, ou diminuam os votos dos 
oponentes.
Uma outra vertente comandada por governos 
buscam realizar vigilância continua de cada 
cidadão usando as comunicações por voz: 
telefonemas, escritas: e-mails, além das mídias 
sociais: Facebook, Twitter, Instagram, etc., 
gerando uma quantidade enorme de dados 
monitorados por agências de segurança sem 
qualquer autorização legal. 
Tal conduta seria justificada pelos potenciais 
riscos de terrorismo, atos de violência, 
incluindo-se movimentos sociais e políticos.
A justificativa parece ser razoável, porém a 
exposição individual torna-se um grande 
pesadelo gerando ansiedade e insegurança nas 
pessoas, vigiadas em suas ações, sejam elas, 
lícitas ou ilícitas.
A profecia de George Orwell, descrita no Livro 
“1984” parece concretizar-se nos dias atuais.
A obra foi publicada em 1949, prevendo com 
ilimitada imaginação como seríamos per-
manentemente vigiados em cada ato de nossas 
vidas. Em 1984, o poder estaria concentrado 
nas mãos de um misterioso homem, “O Grande 
Irmão” (Big Brother), vigilante de toda a 
sociedade.   
Nas ruas eram espalhados cartazes com o 
slogan: “O Grande Irmão” está de olho em 
você”. Os aparelhos de televisão “Teletelas” 
funcionavam em tempo integral com programa-
ção definida pelo governo, filmando todos os 
movimentos dos moradores. 
A cidade era repleta de microfones e nenhuma 
conversa acontecia sem que algum membro do 
Partido estivesse ouvindo.
A imaginação de Orwell, parece ter-se 
confirmado para o bem ou para o mal! 

Diário da Região – 09 de Novembro de 2014
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Uma empresa é reconhecida pelas pessoas que conquista e pelos feitos que realiza, seja em seu país, 
seu estado, sua cidade ou comunidade em que vive! Essa verdade é um dos elementos que formam 
sua credibilidade e que garantem a sua longevidade no mercado.
A Braile Biomédica é uma dessas empresas. Somos fonte de credibilidade de informação, de 
inovação e pesquisa. E tudo isso graças ao pioneirismo, estudo e trabalho da família Braile, que 
sempre esteve voltada a cuidar de pessoas... salvar vidas! 
Reconhecida mundialmente, é natural que se torne cada vez mais, alvo da imprensa, em especial da  
imprensa local. Confira as atividades que os membros da família são convidados a desenvolver em 
nossa cidade, em prol do interesse público: 

“VOCÊ ESTÁ NO MUNDO...
E O MUNDO ESTÁ AQUI”

A TV TEM (afiliada da Rede Globo) mostra que 
o interior paulista é um campo de oportuni-
dades para as pessoas de todos os cantos do 
mundo.
O povo do interior é precursor das mais 
variadas criações, que hoje em dia, abrangem 
as mais diversas localidades mundiais.
Entre as riquezas e frutos do interior reco-
nhecidos pelo mundo, está a Braile Biomédica. 
Empresa 100% nacional que fabrica válvulas, 
fez com que Rio Preto ficasse conhecida como 
o coração da indústria médica brasileira. 
Acesse nosso site www.braile.com.br e confira 
o vídeo na íntegra.

SAÚDE E COMPANHIA

Médico, aviador, escritor e agora apresentador! 
O doutor Domingo Braile sempre nos sur-
preende com tantos talentos. No início de 
novembro Dr. Braile estreou pela TV da Cidade, 
Canal 16 (analógico) e 7 (digital) da Net, o 
programa “Saúde e Companhia”. Quem divide a 
bancada com Dr. Braile é o médico Renato 
Ferreira da Silva. A cada edição eles recebem 
um convidado. O programa tem como foco a 
Saúde. 
Confira os vídeos do programa no site:
http://tvdacidade.amplitudenet.com.br/

Horários de exibição: Quarta- feira: 21h30- Inédito | Quinta-feira- 
20h00- Reprise | Sábado- 21h30- Reprise | Domingo- 21h30- Reprise.

DICAS DE SAÚDE 

Dra. Valéria Braile também é opinião 
importante na região. A cardiolo-
gista, há mais de um ano é colabora-
dora do Programa “Malu Rodrigues 
Visita”, veiculado no Canal 26 
(digital) e NET Canal 15 (analógico), 
no quadro “Dicas de Saúde” e apre-
senta a cada edição que participa   ,
dicas importantes de saúde da área 
em que atua.

Horários de exibição:
Todos os sábados: 15h30 – Inédito

Sábado: 20h30 - Reprise
Domingo: 15h30 - Reprise 

Segunda-feira: 6h e meia-noite - 
Reprise

Terça-feira: 5h30, 22h e meia-noite 
- Reprise

Quarta-feira: 5h30, às 15h30, às 
22h e a meia-noite - Reprise

Quinta-feira: 15h30 e meia-noite - 
Reprise

Sexta-feira: 5h, 15h30 e 22h30 e 
meia-noite - Reprise
Sábado: 5h - Reprise

Para conferir e prestigiar a participação da Dra. Valéria no programa, acesse o link do site da 
Malu Rodrigues: http://malurodrigues.tv.br/blog/category/assista-ao-programa/

Família Braile é destaque na imprensa de Rio Preto e região
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TALK SHOW  - HOMENAGENS  

A família Braile é exemplo de união e sucesso à todos os colaboradores e essa afirmação foi 
comprovada no II Talk Show de aniversário da ACIRP, conforme matéria divulgada no A SEMANA, 
edição nº 747.
Em “Com o Coração no Empreendimento” a família foi homenageada não só por todos os presentes, 
mas principalmente pelos colaboradores. E o clima de emoção tomou conta quando foram apresen-
tados depoimentos de alguns colaboradores, relatando a gratidão, respeito, orgulho e sobretudo, a 
família.
Os colaboradores foram escolhidos por se destacarem pelas suas histórias ligadas à empresa, e 
foram eles:

Fábio Britto - Qualidade

Em poucas palavras, Fábio 
destacou a importância da 

empresa em sua vida e na de 
sua família. Há 26 anos, Dr. 
Braile implantou uma válvula 

biológica em sua mãe.

Julia Brandão - Jovem Aprendiz

Para Julia, trabalhar na Braile  
é a realização de um sonho. Ela 
conta que conheceu a empresa, 
por meio da sua mãe, Beatriz 
Brandão (faturamento), que 
trabalha até hoje na Braile e 
relembra histórias de suas 

visitas de infância.

Nilson Antoniassi - Qualidade

Nilson demonstrou 
espontaneidade e falou com muito 
orgulho sobre a Braile fazer parte 
da sua vida da juventude à sua 

“carequice”. Com muita 
sinceridade, as palavras de 

admiração e gratidão tocaram a 
todos.Solange Dourado 

(Desenvolvimento)
Palavras de orgulho e gratidão não faltaram nas homenagens. E 
para finalizar o talk show, os presentes assistiram um vídeo com a 
história da Acirp e todos os seus presidentes e foram surpreendidos 
com o final: Dra. Maria Cecília tocou 
a todos com uma história simples e 
surpreendente sobre a família, em 
que relembrava quando as filhas 
Patrícia e Valéria, ainda crianças, já 
tinham o brilho do sonho da família, 
no olhar. O evento foi encerrado com 
fortes aplausos. 
A família Braile agradece todas as 
homenagens e a todos que ajudaram 
a fazer desse sonho, realidade.

Orlando Bolçone Edinho Araújo
Em discurso na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, o Deputado Orlando 

Bolçone elogiou e falou 
sobre o pioneirismo, ino-
vação e tecnologia da 
Braile Biomédica. Assista 
o discurso acessando 
www.braile.com.br 

O Deputado Edinho Araújo, em Boletim 
Informativo, também destacou o Talk 
Show: "Nosso reconhecimento ao 
trabalho pioneiro e inovador da família 
Braile, que vence o desafio de manter-
se permanentemente atualizada e na 
linha de frente das inovações."

Solange se disse realizada 
profissionalmente e agradeceu 
todas as conquistas, além de 
demonstrar grande carinho ao 

Prof. Dr. Domingo Braile.



Na segunda-feira, 10 de novembro, a médica Laura Viola, 
vinculada ao Fondazione IRCCS Policlínico San Matteo, 
em Pavia na Itália visitou a Braile Biomédica. Laura 
atualmente cursa residência médica na Escola Paulista-
Unifesp, em São Paulo-SP.
O intuito da visita foi conhecer as dependências da fábrica 
e apresentar o protótipo de um simulador para treina-
mentos de procedimentos cirúrgicos de válvulas aórticas, 
confeccionado pela própria residente.
A médica foi recepcionada pela Coordenadora de Pesquisa 
Glaucia Basso e apresentou os materiais e os métodos 
utilizados na confecção de seu protótipo para Lucas Cardoso (Engenharia e Processos), Nathália 
Paiva (Pesquisa), Nilo Martins (Desenvolvimento), Sandro Ottoboni (Projetos), Vinicius Ladeia 
(Laboratório de Testes) e Vladmir Ramirez (Desenvolvimento).

Médicos

Italiana

Na sexta-feira, 7, recebemos a visita 
dos doutores Daniel Francisco de 
Mendonça Trompieri (Fortaleza/CE), 
Ralf Stuermer (Santa Maria/RS), Paulo 
Azambuja (Passo Fundo/RS) e Paulo 
Roberto Giublin (Pato Branco/PR).
Eles foram recepcionados pela Dra. 
Patrícia, Dr. Domingo Braile, os direto-
res Guilherme Agreli, Marcelo Rodri-
gues e Walter Sternieri, além dos 
colaboradores Anderson Eves (Suporte 
Técnico) e Rosângela Rossini (Comer-
cial).
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EQUIPE COMERCIAL

Com o objetivo de expandir a presença no 
mercado, a Braile Biomédica recebe novos Consul-
tores Técnicos Comerciais que irão integrar a 
equipe de vendas por todo Brasil. São eles: Katiane 
Ribeiro Teixeira (Campo Grande-MS), Grace 
Barreto Rodrigues (Aracajú-SE), Thiago Alves Dias 
(São Paulo-SP), Soraia de Miranda Guedes (Rio de 
Janeiro-RJ), Fabiano Fagundes Mascarenhas (São 
Paulo-SP), Denize Margareth de Oliveira Pedersoli 
(São Paulo-SP).
A fim de integrá-los à empresa e capacitá-los para 
melhor atender nossos clientes, os consultores 
participaram de treinamento entre os dias 10 e 14 
de novembro, nas dependências da empresa, onde 
foram abordados diversos assuntos, principal-
mente conteúdo técnico sobre nossos produtos.  
Desejamos a todos sucesso e boas vendas.

VISITAS

Glaucia, Laura e Dr. Braile

Grupo de médicos visitam a Braile

Consultores Técnicos Comerciais ...

...recebem treinamento



SOMOS BRAILE

ELEIÇÃO DEFINE NOVA 
COMISSÃO DA CIPA

SUPLENTES
Cristian Roger T. Da Silva  (24 votos), Rachel C. 
Da Silva (21), Francisca Melo Oliveira Lima (20) 
e Keilyana M. S. Santana (17). 

Como é definido por lei, anualmente é 
realizada a eleição para a formação da nova 
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes. Neste ano aconteceu na última 
quinta-feira, 13. A apuração contou com a pre-
sença dos integrantes da atual comissão 
eleitoral da CIPA. No total, 268 colaboradores 
votaram. Foram eleitos cinco titulares e quatro 
suplentes. Confira:

TITULARES
Vancleberson Souza (30 votos), Renato Alves 
da Silva (29), Luciana Leal Vicentine (26), 
Nadia Ap. Vaz dos Santos (26), Rosangela C. 
Fazan dos Santos (24)

AUDITORIA SPDM

Recebemos no dia 6 de novembro as especialistas 
Beatriz de Freitas Marcos e Daniela Oliveira, represen-
tando a SPDM – Sociedade Paulista para o Desenvol-
vimento da Medicina. 
De acordo com Demer Montezani, Coordenador de 
Qualidade, a visita é periódica e visa avaliar a 
documentação e as instalações da Braile, para que possamos continuar a fornecer produtos para os 
hospitais da rede SPDM. “O grupo se mostrou satisfeito em suas análises, informando que não 
ocorreram divergências com os requisitos avaliados”, disse Demer.
A Rede de Unidades Afiliadas da SPDM oferece atendimento em todas as especialidades reconhe-
cidas pela Associação Médica Brasileira. Atualmente gerencia 11 unidades hospitalares, 33 
ambulatoriais e 4 farmácias de alto custo, construídas e equipadas pelo estado e por municípios, 
levando o que há de mais moderno em saúde para a população, além de ser um posto avançado de 
capacitação de recursos humanos.

Votação Unidade I Votação Unidade II

Apuração 
dos votos

Aos senhores diretores da TV Tem:

É com alegria que cumprimento a TV Tem pelo 
lindo programa "Você está no Mundo e o Mundo 
está aqui" que mostrou nossa Braile Biomédica. 
Ver as imagens, os ângulos e filmagens, texto 
refinado e inteligente sobre nosso trabalho 
encantam nossos colaboradores e a população 
dessa grande região. 
Recebam meu abraço, meu muito obrigada e 
minha admiração...Sucesso Sempre! 

Dra. Patricia Braile 
Presidente da Braile Biomédica

Resposta: 

À Presidência da Braile Biomédica:

Ficamos extremamente felizes por ter atingido 
nosso objetivo com a campanha "O Mundo está 
aqui'.
Nossa ideia é valorizar as iniciativas e valores da 
nossa região que mobilizam e beneficiam a vida 
das pessoas daqui e que até mesmo extrapolam 
nossas fronteiras.
Sem dúvida, a Braile Biomédica é uma excelente 
representante deste seleto grupo e ficamos 
honrados com a parceria e a disponibilidade ao 
receber tão bem nossa equipe. 
Muito obrigada.

Fabiana Souza
Coordenadora de Promos

E-mail enviado pela presidente 
da Braile Biomédica, Dra. 
Patrícia Braile, à TV TEM:

Demer e as especialistas da SPDM
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14 a 27 de novembro de 2014

Ivana Cardoso Escabin 
Compras - 14

Paulo Renato Ferreira
Comercial - 21

Thiers Mukai
Comercial - 15

Walter Sternieir Jr.
Diretoria - 23

Gelson Martins
Assistência Técnica - 17

Carlos Andre Moraes
Jovem Aprendiz - 26

Angela Maria Assunção
Biológica - 20

Henrique Soares de Mello
Planejamento e Gestão - 26

Luciana Plazas Beccaria
Financeiro - 27

Nasceu dia 10 de novembro o Samuel de 
Moraes Oliveira, com 3.086Kg e 50cm. Ele 

é filho do colaborador Carlos 
Roberto de Oliveira, da 
Usinagem.

Na próxima edição de A 
SEMANA confira tudo 
sobre o Novembro Azul 
na Braile Biomédica. 

BEM VINDO

OS SEGREDOS DAS 
MELHORES EMPRESAS

A Coordenadora de RH e Comunicação da Braile 
Biomédica, Carline Darim, participou no dia 12 de 
novembro, na FAAP em Ribeirão Preto da palestra 
"Os Segredos das Melhores Empresas". Foram 
discutidas práticas que levam empresas como 
Elektro, Zanzini Móveis e Ourofino Agronegócio, a 
serem as melhores para trabalhar segundo o 
prêmio GPTW (Great Place to Work). Empresas 
reais, casos reais e aplicáveis no ambiente de 
qualquer empresa. 
O evento foi promovido pela Associação Brasileira 
de Recursos Humanos - ABRH-SP, Regional 
Ribeirão Preto  GPTW. e

Parabéns aos papais do 
pequeno Samuel.
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