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Orgulhosamente

brasileira

A principal data do calendário cristão envolve reflexão 
e adoração a Jesus Cristo e, também, curiosidades de 
muitas culturas. Confira nas páginas 2,4 e 5. 
A todos, uma Páscoa feliz e abençoada!
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PALAVRA DA PRESIDENTE

O que é a PÁSCOAO que é a PÁSCOA
Algumas coisas são explicadas pela ciência, outras pela fé. 
A páscoa é mais do que uma data, é mais do que ciência, é 

mais que fé, páscoa é amor.

  Albert Einstein

Não há dúvidas que a Páscoa é a principal 
data do calendário cristão. É a principal em 
importância e em intensidade de sentidos, 
significados e celebrações. 

Na Páscoa, nós, cristãos, recordamos o 
inimaginável sofrimento de Jesus Cristo durante 
toda a vergonhosa, dolorosa e humilhante 
peregrinação até o Calvário e crucificação. 
Vislumbramos seu infinito poder de doação e 
misericórdia pela humanidade, pois, sendo Divino 
se fez Homem para morrer por nós, em nosso lugar, 
tornando-se sacrifício vivo pelos nossos pecados. 
Seu poder e glória sobre todos os supostos 
“deuses” foram claramente demonstrados três 
dias após sua morte, com a sua ressurreição. 

Ao ressuscitar dos mortos, Jesus Cristo 
mostrou ao mundo que Ele é Deus, e que Ele reina 
sobre terra e céus! Essa é a Páscoa, para nós, 

cristãos. O amor de Jesus, inexplicável e 
inquestionável sobre qualquer ponto de vista ou 
opinião; um amor doador, generoso, puro, 
honesto, corajoso e leal. Um amor que suportou 
morte de cruz para nos dar vida. A Páscoa, para 
nós, é isso: amor. Um amor que ninguém pode 
calcular, explicar ou entender em toda a sua 
profundidade, mistério e doçura. Nenhum sábio 
desse ou de outro século foi capaz de esclarecer 
tamanha misericórdia e desprendimento. 

E é esse amor que eu desejo a você, pre-
zado colaborador da Braile, nesta Páscoa. Que 
seja um período de paz, serenidade, reflexão, 
entendimento, cura e restauração. Que todos nós 
possamos entender o que é a Páscoa; Páscoa é 
Amor. 

A todos, uma ótima leitura. 
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ARTIGO

Prof. Dr. Domingo Braile
Presidente do Conselho de
Adm. Braile Biomédica

* Artigo publicado no Diário da Região - 24/03/2013

CORAÇÃO
CRISTÃO

Imediatamente após o anúncio do argentino Jorge 
Mario Bergoglio, de 76 anos, como sucessor de Bento XVI 
à frente da Igreja Católica Apostólica Romana, 
começamos a perceber que algo inédito e bom começava a 
mostrar-se para o mundo. A novidade não veio só do fato 
de ser o primeiro pontífice latino-americano, o primeiro 
jesuíta e o primeiro a usar o nome Francisco. Sua 
trajetória como sacerdote, seu modo de ser, pensar e agir 
também soou como uma doce e reconfortante revelação 
aos corações cansados destes tempos de dureza, 
afastamento e frieza espiritual.  O olhar doce, o sorriso 
incontido, a expressão abençoadora, a franca simpatia e os 
modos generosos do Papa Francisco carregam o poder de 
encantar o mundo. 

A empatia com o novo pontífice estabeleceu-se de 
forma natural, serena, porém instantânea, milagre 
possível a esses tempos da comunicação on-line. A 
impressão que se tem é a de que ganhamos um novo e bom 
amigo. Alguém confiável, de prosa fácil, de hábitos 
simples e absolutamente próximos de nós, mortais e 
pecadores. Isto porque, a Igreja Católica fez prevalecer ao 
mundo, a figura do papa como alguém distante do mundo 
real em sua missão, inatingível em sua perfeição, 
inacessível pela sua santidade e condição de quase 
extraterrestre. Hoje, nenhuma instituição consegue mais 
sobreviver distante das pessoas, sem se relacionar de 
forma estreita e transparente com parceiros e clientes ou 
sem provar transparência e ética em suas ações e decisões 
diante de temas públicos urgentes. Especificamente no 
caso da Igreja, fica praticamente impossível sua sobrevida 
atual sem a fé e a ligação de afeto, ternura e verdadeira 
afinidade com os fiéis. 

Tanto o mundo mudou que temos hoje aquele que 
poderá ser a primeira aposta - necessária e oportuna - da 
Cúria Romana em um papa popular, “gente como a gente” 
e que terá a inadiável tarefa de reconquistar pessoas em 
todo o mundo. Um papa que paga a conta do hotel, que 
volta para casa de ônibus, que prepara sua própria comida, 
que fura o rígido esquema de segurança para afagar e 
beijar os fiéis, que enfrenta com lucidez e justiça a causa 
dos menos favorecidos. Quem é este homem, afinal? Penso 
que alguém que deseja ensinar, antes de qualquer outro 

fundamento, que toda pessoa deve almejar, e, sim, pode 
ter, o coração de Jesus. Um coração que não se conforma 
com o mal e a injustiça, nem com a corrupção e a mentira 
e, menos ainda, com tentativas de minar a fé em Deus e 
no seu infinito poder. Francisco tem a chancela para dar 
início a um necessário e bem vindo ajuste da Igreja. 
Francisco, com seu coração inconformado com o mal do 
mundo, um coração que busca ser como o de Jesus. 
Durante uma missa pelas vítimas do terremoto do Haiti, 
em janeiro de 2010, o então padre Jorge Mario 
Bergoglio fez o seguinte apelo: “Não nos conformemos 
em ler notícias de jornal ou ver televisão. Aproxime seu 
coração... estou de férias, não posso... ' Um coração 
cristão nunca está de férias. Sempre está aberto ao 
serviço onde há necessidade, porque sabe que onde há 
uma necessidade, há um direito. Este povo, por ser nosso 
irmão, tem o direito a nossa atenção.” 

Em 2013, o Papa Francisco parece levantar o 
mesmo clamor: os cristãos de todo o mundo têm o direito 
a uma Igreja livre, pura, verdadeira, transparente, santa 
e que agrade ao coração de Deus. Tenho certeza de que o 
novo pontífice já está com seu coração aberto para este 
grande e desafiador serviço.

Papa parece levantar o 
mesmo clamor: os cristãos 
de todo o mundo têm o 
direito a uma igreja livre

Este artigo contou com a colaboração da Jornalista 
Elma Eneida Bassan Mendes.
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Comemoramos, mais uma vez, a Páscoa. Para muitos, é a comemoração de um feriadão combinado 

com deliciosos chocolates. Para outros, um período de reflexão ligado a compromissos com diversas 

religiões cristãs. A verdade é que a Páscoa possui uma forte tradição judaico-cristã, combinada a 

elementos de comemorações pagãs de culturas muito antigas. É o caso da figura do coelhinho e dos 

ovos de páscoa. Confira algumas curiosidades interessantes sobre a Páscoa.

A Páscoa cristã celebra a 
ressurreição de Jesus Cristo. 
Depois de morrer na cruz, 
seu corpo foi colocado em 
um sepulcro, onde ali 
permaneceu por três dias, até 
sua ressurreição. É o dia 
santo mais importante da 
religião cristã.

A palavra Páscoa vem do hebraico Pessach, que 
significa Passagem. A Páscoa judaica, celebrada por 

oito dias, comemora o êxodo dos israelitas do 
Egito, ou seja, a “passagem” da escravidão para a 
liberdade. Um ritual de transição, assim como a 

“passagem” de Cristo, da morte para a vida.

O ovo aparece em muitas tradições antigas como um 
símbolo da vida, ou do início dela. Civilizações não-cristãs 

utilizaram o ovo, inclusive decorado, para comemorar o 
equinócio da Primavera e a Vida. O cristianismo absorveu e 

adaptou a tradição, mesclando-a com seus rituais.

A prática de decorar os ovos pode 
ser traçada desde os antigos cristãos 
da Grécia e Síria, que trocavam os 
ovos tingidos de vermelho carmim 

para representar o sangue de Cristo.

De acordo com lendas, um antigo professor nas Bermudas 
precisava de uma maneira simples mas efetiva de demonstrar a 
ascensão de Cristo ao Paraíso, e usou uma pipa decorada com a 

imagem de Jesus para ilustrar o conceito aos seus alunos. 
Como resultado, na Sexta-Feira Santa as pipas são uma 

tradição na ilha.

A tradição de alegria assume 
características um pouco menos 
compatíveis com o ideal cristão 

de compaixão e perdão na 
Queima de Judas, mais 

comum na América Latina 
e Grécia, porém não tão 

popular nas demais nações 
cristãs do mundo. Neste 

ritual, um boneco 
representando Judas é 

espancado ou queimado.

A tradição do coelho da Páscoa 
foi trazida à América por 

imigrantes alemães por volta de 
1700. Osterhase, o coelho, traria 
ovos coloridos na Páscoa para as 
crianças, escondendo para que 

elas encontrassem depois.

Na Inglaterra, durante a Idade Média, o rei Eduardo I tinha 
o hábito de banhar ovos em ouro e oferecer de presente 
durante a Páscoa a amigos e aliados. No século XVIII, os 

franceses começaram a fazer ovos de chocolate.

Judas

http://www.historiadigital.org/curiosidades



AS | 5

Para Daniel Pissolatti, do Fatura-

mento, a Páscoa representa muito mais do que 

apenas chocolate. “É a festa litúrgica mais 

importante, pois Jesus venceu a morte por nós, 

a Páscoa é a prova maior do amor de Deus por 

nós, não é dia de apenas pensar em chocolate, 

mas sim dia de lembrar que temos um Deus 

apaixonado por nós que dá a vida por cada um 

de nós, independente da nossa condição. Por 

isso, viva cada dia de sua vida agradecendo a 

Deus e procurando imitá-lo no amor aos 

irmãos. Deus lhe abençoe”, acrescentou 

Daniel.

Feliz Páscoa

Eliete Arenas

ESPECIAL

Daniel Pissolatti

Na Braile, muitos companheiros irão 

celebrar a Páscoa junto com a família, em 

celebrações nas igrejas. 

Para Eliete Arenas, do PCP, a data é muito 

especial porque representa a ressurreição de Jesus 

para a vida eterna ao lado Daquele que nos criou. 

“Significa que jamais devemos nos esquecer que 

Jesus, por amor a nós, padeceu no calvário, foi 

crucificado e morto injustamente, mas ressuscitou 

dos mortos para nos mostrar que a vida prometida 

por Deus é eterna. E para alcançarmos a vida 

eterna, devemos seguir amando a Deus acima de 

todas as coisas e ao nosso próximo como Ele 

próprio nos amou”, explica Eliete.

31/03/13



UNIDADE II 
SE DIVERTE
Em gincana realizada para os 

companheiros da Unidade II no 

último dia 21, a fisioterapeuta 

Viviane Steigleder realizou 

diversas atividades. 

Em uma delas, o colaborador 

Aurélio Benedito de Souza 

ganhou um pen drive pela 

participação.

NOTÍCIAS

BOAS PRÁTICAS
& MOTIVAÇÃO

Nesse mês de março, a equipe do setor da 
Descartável recebeu o treinamento de Boas Práticas de 
Fabricação, ministrado pela Maria da Penha Aguiar, 
supervisora do departamento.

O treinamento abrangeu um conjunto de 
medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de 
alimentos, cosméticos, saneantes, medicamentos e 
produtos para saúde, com a finalidade de garantir a 

qualidade sanitária e a conformidade dos produtos, 
conforme os regulamentos técnicos.

“Esse treinamento é feito todos os anos, 
reforçando a importância de desenvolver o produto 
com máxima qualidade continuamente”, reforça 
Penha. 

A supervisora apresenta também vídeos de 
motivação no trabalho para os colaboradores. “Hoje 
é possível conseguir melhores resultados na busca de 
um ambiente adequado para o desenvolvimento das 
atividades profissionais”, diz Penha.

BRASILEIROBRASILEIRO
De 18 a 20 de abril a Braile Biomédica participa do 

40º Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Cardiovascular. O evento, organizado pela SBCCV (Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular) será no Costão do 
Santinho Resort, em Florianópolis-SC.

2Além de um belíssimo estande, com 18 m , um hands 
on de “Implante da valva aórtica por via transapical (TAVI)”, 
com a Inovare Válvula Transcateter, será realizado no espaço 
da Braile.

Voltaremos ao assunto. 

BRAILE NOBRAILE NO

Aurélio Benedito

Profissionais da Descartável
atentos a treinamento e

vídeo motivacional
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NOTÍCIAS 

Coyotes vence e faz a segunda final consecutiva 
com o Endobio

REEDIÇÃO

BRAILE recebe

No dia 22 de março os alunos do curso de 
Engenharia de Produção Mecânica e Administração 
da UNIP, Rio Preto, visitaram a Braile.

O grupo veio acompanhado da docente Cintia 
Sanchez. 

A psicóloga Carline Darim e a analista de RH 
Ana Carolina Grecco Lopes acompanharam os 
estudantes durante a visita pela fábrica.

UNIP UNILAGO

De novo. Pelo segundo ano consecutivo, as equipes do 
Coyotes e Endobio fazem a final do Interbio de Futsal Braile 
Biomédica.

No último sábado, 23, a equipe da Mecânica só dependia 
dela mesma para chegar à decisão do torneio, porém, o resultado 
não aconteceu como os jogadores queriam. 

O time da Elite goleou a Mecânica por 4 a 1 e tirou a 
equipe da grande final. Os gols da Elite foram marcados por 
Dionatas Capeleti (2), Rafael Panhozzi e Luciano Perpétuo. O 
único tento da Mecânica foi de Carlos Roberto de Oliveira. Com 
esse resultado, as duas equipes se enfrentam novamente na 
disputa do terceiro lugar.

No segundo jogo do dia, o Coyotes venceu o Cimentinhos 
por 6 a 1 e chega a sua segunda final consecutiva. Os gols foram 
marcados por Lucas Hernandes (3), Theo da Silva (2) e Daniel 
Pissolati. Felipe Batista marcou o único gol do Cimentinhos.

Resultados da 5ª rodada
Elite 4 x 1 Mecânica

Coyotes 6 x 1 Cimentinhos

Confira os próximos jogos
06/04 – Sábado

3º lugar
9h – Elite x Mecânica

Final
10h – Endobio x Coyotes

E no dia 26, recebemos a visita de um grupo 
de alunos do curso de Administração e 
Tecnológico de RH, da Unilago e do professor, 
Andrei Tarichi. O grupo foi acompanhado 
pela psicóloga Carline Darim e pela analista 
de RH, Ana Carolina Grecco.

| Desde o dia 25 de março a Sala de Leitura da Braile Biomédica 

(que fica no 3º andar do Bloco B), passou a funcionar no 

seguinte horário: das 12h às 14h. Passe por lá!

Novo 
Horário



Enio Shiota 

(Jurídico) - 1

Alessandro Guidoni Gonçalves 

(Descartável) - 4

Ezio Peral 

(Almoxarifado) - 2

Eloíse Dóro 

(Comunic./Marketing) - 4

Dra. Valéria Braile Sternieri 

(Vice-presidente) - 1

Silvia M. Tomazelli Colturato 

(R.H.) - 3

Fernando Lucas G. Amadeu 

(Mecânica) - 2

Guilherme Agreli 

(Endovascular) - 5

ANIVERSARIANTES

www.facebook.com/bra i leb iomedicaCurtaAS | 8

01 a 05 de Abril

Agradecimento

No dia 15 de fevereiro um meteorito atingiu 

a cidade de Chelyabinsk, na Russia, onde 

vive nosso cliente Mikhalil Malyshev.

No mesmo dia ele nos tranquilizou com um 

e-mail enviado ao gerente de Comércio 

Exterior, Joyti Wada.

Sequentemente, publicamos essa notícia em 

nosso informativo semanal e enviamos à ele, 

que ficou muito agradecido pelo carinho e 

preocupação com ele e sua família e, nos 

enviou o seguinte e-mail, recebido no dia 

oito de março.

Caro Joyti Wada,

Muito obrigado para o jornal com o artigo 
"Cliente russo nâo sofre danos com 
meteorito".
Gostaria mais uma vez de expressar a minha 
gratidão por sua simpatia e atenção!
Fui informado por este jornal que 2013 é o 
ano do trigésimo aniversário da Braile 
Biomédica. Eu gostaria de expressar minha 
admiração pelo desenvolvimento da Braile 
durante este período e minha esperança 
para continuar a nossa cooperação.
Muito obrigado!
Atenciosamente,

M.Malyshev

REFLEXÃO

O cão e o açougueiroO cão e o açougueiro
Um açougueiro estava em sua loja e ficou surpreso quando um cachorro 

entrou. Ele espantou o cachorro, mas logo o cãozinho voltou. Novamente, ele tentou 
espantá-lo, foi quando viu que o animal trazia um bilhete na boca. Ele pegou o bilhete 
e leu:

- Pode me mandar 12 salsichas e 1 perna de carneiro, por favor! Assinado...
Ele olhou e viu que dentro da boca do cachorro havia uma nota de R$ 

100,00. Então ele pegou o dinheiro, separou as salsichas e a perna de carneiro, 
colocou numa embalagem plástica junto com o troco e pôs na boca do cachorro.

O açougueiro ficou impressionado e como era mesmo hora de fechar, ele 
decidiu seguir o animal. O cachorro desceu a rua, e quando chegou ao cruzamento, 
deixou a bolsa no chão, pulou e apertou o botão para fechar o sinal. Esperou 
pacientemente com o saco na boca até que o sinal fechasse e ele pudesse atravessar a 
rua. O açougueiro e o cão foram caminhando pela rua, até que o cachorro parou em 
uma casa e pôs as compras na calçada. Então, voltou um pouco, correu e se atirou 
contra a porta. Tornou a fazer isso. Ninguém respondeu na casa. Então o cachorro 
circundou a casa, pulou um muro baixo, foi até a janela e começou a bater com a 
cabeça no vidro várias vezes. Depois disso caminhou de volta para a porta, e foi 
quando alguém abriu a porta e começou a bater no cachorro. O açougueiro foi até essa 
pessoa e o impediu dizendo:

-Por Deus do céu, o que está fazendo homem? O seu cão é um gênio!
A pessoa respondeu:
-Um gênio? Esta já é a segunda vez esta semana que este estúpido 

“ESQUECE A CHAVE!”

MORAL DA HISTÓRIA!
Você pode continuar excedendo as expectativas, mas para os olhos de alguns 

você estará abaixo do esperado. Qualquer um pode suportar as adversidades da vida, 
mas quando quiser testar o caráter de alguém, lhe dê poder.

Quem conhece os outros é inteligente! Quem conhece a si mesmo é 
iluminado! Quem vence os outros é forte! Quem vence a si mesmo é invencível! 

Autor Desconhecido
Colaboração: Deise Camacho - Secretaria


