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Só é útil o conhecimento que 
nos torna melhores

Sócrates, filósofo grego que viveu na Antiguidade nos ensinou que é útil o conhecimento que nos 
torna melhores. E é isso o que buscamos, o que devemos buscar. 
Na semana que passou tivemos momentos que marcam nossa vida e nossa história. 
Poderia resumir nossa semana como sendo dedicada ao conhecimento. 
Sim, buscamos, valorizamos e difundimos conhecimento o tempo todo, mas nesta edição temos 
notícias especiais a respeito do tema. 
Leiam como foi o Encontro dos Líderes da Pastoral da Pessoa Idosa. Dra. Maria Cecília Braile, minha 
querida mãe, proferiu uma excelente palestra sobre um tema que atinge todos nós: o estresse. 
Leiam a matéria e saibam mais a respeito. 
Vejam os Formandos & Calouros da Braile Biomédica. Quem se formou e quem está ingressando 
algum curso! O conhecimento é um bem valioso e nada nem ninguém pode retirá-lo de nós! A todos 
vocês nosso orgulho e nossos sinceros cumprimentos. 
Leiam com carinho o artigo que nosso fundador, Dr. Braile, escreveu. "Carta a Uma Jovem" é a carta 
de um avô médico à sua neta, estudante de medicina. É de emoção...uma linda carta de amor, de 
amor à menina, à medicina, ao saber! 
Vejam nossa Agenda de Congressos. Nossa presença é fundamental, pois são nesses fóruns que 
divulgamos nosso trabalho, ouvimos nossos clientes e aprendemos. 
E para finalizar, um artigo escrito por nossa Coordenadora da Pesquisa, Glaucia Basso, onde ela 
relata sobre o trabalho e estudo dos dois mais jovens pesquisadores de nossa empresa. É muito 
orgulho e alegria! 

"O mestre disse a um dos seus 
alunos: Tu, queres saber em 
que consiste o conhecimento? 
Consiste em ter consciência 
tanto de conhecer uma coisa 
quanto de não a conhecer." 

Confúcio
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ARTIGO Carta a uma jovem
São felizes aqueles que vivem o tempo suficiente para ver a continuidade de sua missão preservada 
pelas gerações que avançam em direção ao futuro.
É sublime sentir-se agraciado ao ver nossos propósitos tornarem-se realidade, usando o exemplo 
como um instrumento poderoso para nortear o comportamento da juventude.
Sejam jovens amados por laços familiares ou adotados como filhos, no exercício de nosso labor.
Este sentimento torna-se mais forte quando nos dedicamos à sublime tarefa de ensinar, seja dentro 
de uma instituição destinada a este mister ou ainda mais enfática, quando instruímos com engenho e 
arte, uma profissão no próprio exercício do nosso trabalho.
Tenho repetido muitas vezes, que: “É muito fácil aprender se alguém devotar-se a sublime função de 
ensinar”!
O professor, mesmo anônimo, é um agente de importância incalculável dentro de uma sociedade que 
se proponha ser evoluída e justa.
Infelizmente o professor não tem sido reconhecido como o verdadeiro construtor da sociedade ideal 
ao transformar as crianças em cidadãos!
Mal comparando é ao mestre, que cabe a tarefa, de transformar a pedra bruta no mais valoroso 
brilhante! 
Foi com este sentimento que iniciei uma mensagem à minha neta, no dia do seu aniversário. 
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Querida Sofia, neste dia em que comemoras 
mais um ano de vida, estás celebrando também 
seu crescimento intelectual, guiada por 
professores dedicados ao seu desenvolvimento.
Ao agradecê-los, desejo-lhe: saúde, paz, 
felicidade e reconhecimento profissional.  
Na carreira, que você elegeu, dando 
continuidade a uma tradição 
familiar mais que centenária, 
peço a nosso Deus e aos 
deuses da mitologia médica 
grega: Apolo-deus da cura.
Quíron seu fiel sacerdote, 
Asc lép io  (Escu láp io)  - 
cirurgião, filho de Apolo. 
H igé i a -a r te  da  saúde , 
Panacéia-arte da cura.
Hipócrates, filho de Asclépio, 
expoente de uma família que 
praticara a medicina por 
muitas gerações, sendo 
considerado "Pai da Medicina", nos legou o 
“Juramento de Hipócrates”.
Peço também ao nosso patrono, São Lucas, 
médico de coração generoso, bem instruído e 
autor de um dos Evangelhos, tanta proteção e 

sorte para você, como tive no 
m e u  l o n g o  e x e r c í c i o  d a 
medicina.
Aproveito para recomendar aos 
prezados leitores o Livro: 

“Médico de Homens e de Almas”, escrito por 
Taylor Caldwell. 
A autora levou mais de 40 anos para reunir os 
detalhes desta obra, que descreve a vida deste 
Santo,  caracter izada pela constante 
preocupação com o sofrimento de enfermos, 
oprimidos e pobres.

Desta forma seguindo os 
preceitos de São Lucas, 
desejo que cumpras a 
missão Divina que te está 
s e n d o  c o n f i a d a ,  c o m 
sabedoria e compaixão, 
dando aos pacientes o bem 
mais caro que possas 
oferecer-lhes: a saúde 
física, psíquica, espiritual e 
social, como está definida a 
saúde, pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
Assim ao fim da sua jornada 

possas sentir-se abençoada por ter se 
dedicado persistentemente em curar muitos, 
eliminar a dor sempre e a consolar todos, 
representando para os doentes a verdadeira 
mão dos deuses, durante uma existência que 
faça toda diferença para a humanidade.



EM DESTAQUE

Formandos & Calouros
A Braile Biomédica acredita no potencial do ser humano, em especial, de seus funcionários. Assim 
como a empresa, que busca sempre inovar e se reinventar, o seu colaborador é frequentemente 

incentivado a buscar novos conhecimentos, novas especializações e manter-se atualizado.
Todos os anos é publicado neste informativo os nomes dos colaboradores que terminaram e os 

que ingressaram algum curso, seja técnico, graduação ou pós graduação.

Confira os Formandos & Calouros deste ano e parabenize-os:

Henrique da Silva Policarpo: Pós-Graduação 

em Engenharia de Produção - UNINTER

Marcos Vinícius Pinto e Silva: MBA em 

Gerenciamento de Projetos - Fundação 
Getúlio Vargas – FGV

Renata Gabaldi: MBA em Gerenciamento de 

Projeto - Instituição de ensino: FGV

Anderson Eves de Oliveira: pós-graduação de 

Auditoria na Área da Saúde - Faceres

Rivail Cesar Bianchi: Pós-graduação em 

Engenharia de Produção - UNINTER

Danilo Torres: Graduação em Engenharia de 

Produção - UNORP

Rodrigo Silva Oliveira: Graduação em Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas - UNORP

Lino de Oliveira Jr.: Pós-graduação em 

Administração de Empresas - INPG

Formandos

Calouros

Caroline Bianchini: MBA em Marketing - UNIP

Bruna Martão de Oliveira Almeida: 

Graduação em Contabilidade - UNILAGO

Júlia Brandão Farias: Graduação em 

Engenharia Civil - UNILAGO

Clóvis de Oliveira: Personal & Professional 

coaching - Sociedade Brasileira de Coaching
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Bruna Martão de Oliveira Almeida: Técnico em 

Contabilidade - UNITERP

Beatriz Brandão Pinheiro: Pós-graduação em 

Gestão estratégica de pessoas - SENAC

Claudete Francisco Martins: Pós-graduação em 

Gestão estratégica de pessoas - SENAC
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Expectativas para o futuro...

"A Pós-Graduação em 
Administração Industrial 
t r o u x e  b a s t a n t e 
conhecimento e ajudou 
muito na minha área de 
atuação.
P r e t e n d o  c o n t i n u a r 

sempre estudando, pois 
acredito ser a única forma de me 
manter atualizado para desempenhar 
minhas funções na empresa”.

Lino de Oliveira Jr.
 (Engenharia e Processos)

Minhas metas são muito 
estudo e dedicação para 
alcançar uma carreira 
profissional sólida, assim 
escolhi o curso de Ciências 
Contábeis, onde oferece 
opo r tun idades  mu i to 
variadas no mercado de 
trabalho. 

Bruna Almeida (Faturamento)

“Iniciei o curso de gerenciamento de 
projetos em 2013, minha intenção foi 
compreender melhor os processos para 
planejar e controlar um projeto de um novo 
produto. Sempre trabalhei muito próxima 
à engenharia e ao desenvolvimento de 
produtos e pretendo com esse curso, me 
aproximar ainda mais desse setor e 
participar cada vez mais do desenvolvimento de produtos”.

Renata Gabaldi (Suporte Técnico)

“O estudo é fundamental para que possamos 
ficar atualizados com as novas exigências do 
mercado de trabalho. Para desenvolver as 
atividades de trabalho com eficácia, eu 
sempre estou comprometido com o meu 
aprendizado”. 

Rivail Bianchi (Manutenção)

“Com atitude, esforço, perseverança e fé, 
tudo se torna possível. Aquele objetivo 
que hoje parece tão distante de nossas 
realidades, com esses elementos, se 
concretizam... E dessa forma aconteceu 
em 2011, o início do sonho, o início da 
batalha, a vontade de ser Engenheiro ... 
Hoje tornou-se realidade.

Agradeço a Deus pela conquista, à minha família pelo 
apoio e a todos que me incentivaram nessa caminhada. 
Quando buscamos conhecimento, portas se abrem e 
oportunidades surgem, dessa forma deixo meu 
incentivo a todos que desejam começar um curso, 
sejam persistentes que tudo dará certo."

Danilo Torres (Controladoria)

“Todos temos que ter 
objetivos e metas em 
nossas vidas e não se pode 
deixar levar pelo primeiro 
obstáculo, pensarmos em 
desistir.
Como sou um amante da 
tecnologia, estou dando 

apenas o primeiro passo pra minha 
carreira, pois a área que resolvi seguir 
n e c e s s i t a  d e  m u i t o  e s t u d o  e 
especializações. Hoje o mundo gira em 
torno de tecnologias e sempre estará 
inovando, por isso, sempre necessitamos 
de mais conhecimento para não ficarmos 
desatualizados. Acredite, você tem forças 
para chegar onde quiser, basta querer."

 Rodrigo Oliveira (Descartáveis)

“Estudar sempre foi importante e agora 
estou em uma nova etapa da minha vida. 
Serão 5 anos de muito aprendizado e 
esforço para que no futuro eu consiga 
alcançar meus objetivos! Afinal hoje, sem 
estudos, não somos ninguém.” 

Julia Brandão Farias (Licitação)
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Expectativas para o futuro...

”O curso de Engenharia de 
produção tem como objetivo 
formar profissionais habilitados ao 
projeto, operação, gerenciamento 
e melhor ia de s istemas de 
produção de bens e serviços, 
capacitando o engenheiro de 
p r odução  pa ra  e l abo ra r  e 

desenvolver projetos que aumentem a produção 
de uma organização e que ao mesmo tempo 
reduzam os custos.
Estes foram os requisitos que orientaram minha 
decisão de fazer o curso de pós-graduação nesta 
área e meu plano para o futuro é continuar 
fazendo cursos  na área e  ut i l i zar  os 
conhecimentos em prol do crescimento das 
equipes que lidero dentro da empresa”. 

Henrique Policarpo (Mecânica)

“Estava parada no tempo e essa 
s e n s a ç ã o  m e  i n c o m o d a v a 
tremendamente, pois um dos meus 
maiores objetivos na vida é sempre 
ser melhor. É isso que busco, me 
transformar em uma pessoa melhor, 
com mais conhecimento, com mais 
capacidade.  Quero ajudar pessoas e 

para isso eu preciso aprender sempre mais. 
Aprender coisas novas, me desafiar. Então procurei 
alguns cursos e encontrei no Senac a pós em 
gestão estratégica de pessoas e me matriculei. Foi 
maravilhoso, muito aprendizado. Foi o primeiro 
passo para o recomeço, pois no meio do ano irei 
começar a faculdade de Psicologia e aí sim será a 
realização de um sonho e tenho certeza que 
através dele terei condições de realizar os sonhos 
de muitas pessoas”. 

Beatriz B. Pinheiro (Faturamento)
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Durante a manhã do dia 16 de Janeiro foi realizado 
na cidade de Bálsamo o Encontro Anual de Líderes da 
Pastoral da Pessoa Idosa da Diocese de São José do 
Rio Preto.
O encontro aconteceu na Escola Joaquim Silvio 
Nogueira de Bálsamo e contou com a participação da 
Dra. Maria Cecília Braile e do Prof. Dr. Domingo 
Braile.
No evento, estavam presentes aproximadamente 80 
pessoas, entre elas líderes das cidades de São José 
do Rio Preto, Bady Bassit, Mirassol, Tanabi, Nova 
Luzitânia, Bálsamo, Catanduva, Ibirá e Itajobi.
Após a integração de todos, foi realizada a palestra 
da Dra. Maria Cecília, que falou sobre o estresse. E de 
acordo com Mariana, que faz parte do grupo, “nos 
passou de uma forma muito clara como lidar com o 
stress e buscar observar os benefícios que ele pode 
nos trazer”. 

Além da palestra da Dra. Maria Cecília, todos 
puderam ouvir um pouco sobre as experiências de 
vida, como médico e professor, do Dr. Domingo 
Braile.
Quem finalizou o encontro foi a coordenadora 
estadual, Thereza Maciel, que aproveitou a 
presença do dr. e o entregou o novo guia da 
pastoral, no qual tem uma matéria falando sobre a 
estenose aórtica, causa pela qual a Braile 
Biomédica é engajada. 
O encontro foi finalizado com um almoço e com um 
grande momento de confraternização.

EM CENA ENCONTRO DE LÍDERES DA PASTORAL DA PESSOA IDOSA

Apresentação do 
Dr. Domingo Braile

Palestra da Dra. 
Maria Cecília Braile



Hoje, as Instituições de Ensino são desafiadas a 
desenvolver em seus alunos o pensamento 
científico, formando indivíduos capazes de 
buscar o conhecimento, aplicá-lo e também 
d ivu lgá- lo  para  a  soc iedade.  Jovens 
universitários e até mesmo estudantes do 
ensino médio, estão sendo instigados a buscar 
desafios da ciência e estimulados a saber 
encontrar respostas para um determinado 
problema por meio da pesquisa, contribuindo, 
assim, para o crescimento do conhecimento 
científico.
Com essa perspectiva, as Instituições estão 
incluindo cada vez mais os seus alunos em 
projetos de pesquisa, para que eles possam 
aprender a lidar com o desconhecido e encontrar 
novos conhecimentos. Assim, elas estimulam a 
criatividade, incentivam potenciais talentos e a 
formação daqueles com mais vocação para 
pesquisa. Como resultado final, uma das 
competências profissionais adquiridas é a 
capacidade de solucionar problemas da 
realidade humana.
A Iniciação Científica é um dos mecanismos 
institucionais que introduz alunos de graduação 
na pesquisa, apoiando, de maneira teórica e 
metodológica, a realização de um projeto que 
contribua na sua formação acadêmica e 
profissional e permitindo o despertar da vocação 
para a pesquisa científica. Os alunos devem 
receber  or ientação de pesqu isadores 
qualificados de modo que a aprendizagem, bem 
como o desenvolvimento do pensar científico, 
seja decorrente de situações criadas pelo 
confronto direto com os problemas da pesquisa.
Seguindo os passos e exemplos dos pais e avós, 
a nova geração de graduandos da família Braile 
está ingressando na área da pesquisa científica. 
Giovanni Braile está no segundo ano do Curso de 
Graduação em Medic ina na Pont i f íc ia 
Universidade Católica (PUC) de Campinas. Sofia 
Braile está no seu terceiro ano de graduação em 
Medicina na Faculdade de Medicina de 

Presidente Prudente (FAMEPP) da Universidade 
do Oeste Paulista (Unoeste). Os dois irmãos, 
com o apoio da equipe de PD&I da Braile 
Biomédica, estão iniciando seus projetos de 
Iniciação Científica.
Giovanni está estudando, sob orientação do Prof. 
Dr. José Honório Palma da Fonseca (InCor-USP), 
o problema do leak (vazamento) paravalvar, que 
ocorre após implantes de válvulas transcateter. 
Após buscar o conhecimento já existente na 
área, ele trabalhará com as maneiras de 
minimizar esta complicação para a próxima 
geração da Válvula Inovare®. Já o projeto da 
Sofia será orientado pelo Prof. Dr. Moarcir 
Fernandes de Godoy (FAMERP) e abordará a 
relação da variabilidade da freqüência cardíaca 
com o stress, qualidade de vida e produtividade 
dos trabalhadores da Braile Biomédica.

Novos Projetos de Pesquisa 
Iniciação Científica

Sofia Braile

Giovanni Braile

* Por Glaucia Basso
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22 de Janeiro a 04 de Fevereiro de 2016.

Valdinéia Neris    
Biológica - 26

Rodrigo Maciel    
Comercial - 28 

Renata Gonçalves    
Biológica - 30

Júlio César    
Usinagem - 31 

Lindaura da Silva    
Biológica - 03 

Silmara Toninato     
Soluções - 27 

Rosangela dos Santos     
Lab. Microb. - 28 

Rosana da Costa     
Biológica - 30 

Wellington Alves     
Usinagem - 31 

Clayton Caparroz     
Gestão de Portfólio - 04

Diego Melhado 
Biológica - 23 

Cristian da Silva 
Logística - 28 

Maria Lúcia Felipe 
Biológica - 29 

Guilherme Lopes 
Injeção - 31 

Camila Ravazzi 
Contabilidade - 03 

EM CENA

Agenda de 
Congressos

XXIV Encontro dos ex-estagiários do 
serviço de cirurgia vascular integrada 
do Hospital Beneficência Portuguesa 

de São Paulo
27 de Fevereiro de 2016

Mercure Grand Hotel – Parque do 
Ipirapuera

43º Congresso da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular

7 a 9 de Abril de 2016
Centro de Eventos do Ceará – Fortaleza

CICE 2016
13 a 16 de Abril de 2016

Sheraton São Paulo WTC Hotel

Simpósio de Aorta
6 e 7 de maio de 2016

Hotel Windsor Atlantica – Rio de Janeiro

SEMANA DO

EMPREENDEDORISMO

Programe-se!

Faça sua inscrição 
no RH e reserve 

seu espaço!

Durante esses dias os colaboradores 
inscritos poderão expor e vender 

seus produtos no pátio da empresa.
Venha participar!

Dias 10, 11 e 12 de Fevereiro!

VEM AÍ...

EXPEDIENTE - Informativo Braile Biomédica

Fevereiro
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