
Ano 18 - Nº 681 | 05 a 12 de abril de 2013 | www.braile.com.br

Orgulhosamente

brasileira

30
anos

aicdémoibeliarb

Dr. Braile e Dra. Patricia participam do mais 
importante evento brasileiro de Inovação em 
Materiais e Equipamentos para a Saúde.
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PALAVRA DA PRESIDENTE

A mudança é a lei da vida. 
Aqueles que apenas olham para o 
passado ou para o presente irão 

com certeza perder o futuro.

John Kennedy

Foi John Kennedy, ex-presidente ameri-
cano, quem disse: “A mudança é a lei da vida. Aqueles 

que apenas olham para o passado ou para o presente irão 

com certeza perder o futuro”. E, foi Mahatma Gandhi 
quem afirmou: “O futuro dependerá daquilo que 

fazemos no presente”. Duas grandes verdades que 
merecem reflexão e servem de inspiração, para 
todos os aspectos da vida. 

Somos, com certeza, resultados de nossas 
escolhas e decisões. Cada um é fruto daquilo que 
semeou e cultivou. E é neste sentido que acredito 
muito no trabalho inteligente no presente para 
viver o futuro desejado e vitorioso. Nas empresas 
acontece o mesmo. Se não houver preparação, se 
não semearmos novas ideias, desafios e metas, o 
futuro será nebuloso e incerto. O presente deve ser 
trabalhado com inovação, coragem e sabedoria 
para que o futuro nos retorne generosa e abundan-
temente. 

Assim é que, na Braile Biomédica, a 
Inovação sempre foi palavra de ordem. Inovar em 
produtos, processos, serviços, procedimentos e, 
por que não, também em gestão. Tanto acredi-
tamos e vivemos a Inovação que somos reco-
nhecidos e premiados dentro do cenário nacional 
de cientistas, pesquisadores e uma enorme gama 
de especialistas que estuda e planeja o Brasil do 
futuro. 

Uma evidência do prestígio da Braile no 
chamado Radar da Inovação é a nossa presença no 
2º CIMES – Congresso de Inovação em Materiais 

e Equipamentos Para Saúde, que acontecerá nos 
dias 16 e 17 de abril em São Paulo. 

Os mais importantes nomes da Ciência, 
Saúde, Educação, entidades do governo federal, 
órgãos públicos ligados à Pesquisa e Desenvol-
vimento e as mais respeitadas instituições hospi-
talares do Brasil estarão presentes. Dr. Braile e 
eu fomos convidados a apresentar nossa expe-
riência, séria e vitoriosa, como indústria médica 
nacional. 

Apesar das dificuldades e obstáculos do 
caminho, temos desenhado um futuro inédito, 
inovador e próspero. Voltaremos a este assunto 
nas próximas semanas. 

A todos, uma ótima leitura.

Dra. Patricia Braile Verdi
Presidente Braile Biomédica
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FERRAMENTA SUCESSOFERRAMENTA SUCESSO

Minha cabeça costura pensamentos de pessoas com 
diferentes talentos que cruzam nossas vidas e nossos 
caminhos, fazendo tudo valer a pena.

Com entusiasmo e fidelidade a seus valores, há 
humanos que existem para facilitar e resolver questões. Já 
outros, existem para complicar, trazer problemas, muitas 
vezes problemas pequenos que já são indícios de que se 
tornarão enormes.

Somos a imagem da empresa em que tra-
balhamos... Nela, vendemos como queremos. E o que 
queremos? Educação, cortesia, companheirismo, 
conhecimentos, valores e, o mais importante, é que teremos 
o retorno pelo contágio a outros companheiros. Assim, a 
equipe será positiva, mas se fizermos o contrário, aí 
desanda tudo.

Ninguém pode trabalhar só pelo salário no final do 
mês. O funcionário que age desta forma, vai causar danos a 
si próprio do que para a empresa. Você escolhe o livre 
arbítrio. Quanto vale seu passe, alguém o cobiça? Portanto, 
falo claramente sobre as opções que temos nesta evolução 
da vida que são infinitas. Sugiro que optem pela correta! 
Saiba o quanto você é capaz e o quanto você pode colher, se 
agir de acordo com valores básicos.

A mesma energia que se desperdiça para fazer o 
mal, você ganha fazendo o bem e de forma correta. Venda 
coragem, entusiasmo, faça acontecer e seja pró-ativo. Não 
espere que o outro faça por você, não almeje a posição dele, 
as oportunidades de crescimento são para todos os pró-
ativos e os corretos. Seja você a fazer as jogadas e finalize o 
gol! Tomar iniciativa significa ter responsabilidade fazendo 
acontecer, trabalhar aliado a empresa e não conspirar 
contra ela.

No mundo, não há mais espaços para pessoas 
complicadas tipo “funcionário-problema”. Lembre-se 
sempre de que ideias e oportunidades todos têm, mas existe 
um longo caminho para executá-las. Desempenhar funções 
corretamente não é vantagem e, sim, uma obrigação já 
firmada em compromisso na sua contratação. As 
conquistas maiores acontecem quando atitudes corajosas 
são tomadas no meio de situações desencorajadoras.

Faço esta colocação:
A vida é dividida entre três bananas: a podre, a 

verde e a madura.
A podre é a que já passamos e não soubemos 

aproveitar. A verde é a vida que não aconteceu. A madura é 
nosso momento presente. Saiba vivê-lo com dignidade e 
garra, porque assim não haverá medo.

Não trabalhamos para Patrão e sim para nós 
mesmos... A Empresa só demite quem já vem fazendo sua 
própria demissão.

Se você se pergunta: O que faço para ser brilhante e 
talentoso? Eu digo. Quem é você que não pode ser?

O foco é: não às reclamações, cargas negativas de 
vibrações... Atraia coisas positivas e a equipe seguirá 
unida na mesma busca de resultados.

Resumindo, quando estamos no piloto automático, 
não percebemos as oportunidades à nossa volta. É 
impressionante como a tripulação de talentos comanda a 
empresa e pode sustentá-la. Em qualquer empresa, temos 
que nos dar conta que o maior patrimônio são seus 
talentos, porque são eles que sabem valorizar seus 
produtos.

Estou sempre atenta que atrás de um grande 
investimento, maquinas “top”, haverá sempre mãos e 
olhos que as movimentam, e que sem eles, o investimento 
estaria morto. Agradeço a Deus pelos Talentos que tenho e 
que vou identificando a cada dia nesta empresa.

Obrigado a todos!

Maria Bezerra de Souza Pereira
Gerente Administrativa

Instituto Domingo Braile
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Dr. Braile e Dra. Patricia participam do mais importante evento de Inovação em Materiais 

e Equipamentos para a Saúde do Brasil

Cada vez mais, a Braile Biomédica se firma 
no radar da Pesquisa e Inovação no Brasil. São 30 
anos de trabalho e conquistas que franquearam à 
Braile uma respeitada, premiada e prestigiada 
posição no cenário nacional da Inovação, que é por 
onde passa o desenvolvimento do futuro do Brasil. 

Neste sentido é que o Dr. Domingo Braile e a 
Dra. Patricia Braile Verdi participam, nos dias 16 
e 17 de abril, do 2º CIMES - Congresso de 
Inovação em Materiais e Equipamentos para a 
Saúde, que acontecerá no Centro de Convenções 
Rebouças, São Paulo.

No dia 16, o Dr. Braile irá responder aos 
presentes a seguinte pergunta: “Brasil, é possível 
inovar?”. Neste mesmo dia, a presidente da Braile 

Biomédica, Dra. Patricia Braile Verdi, falará 
sobre “Como inovar em equipamentos eletro-
médicos”.

Os temas são abrangentes e de extrema 
importância para as indústrias da área da saúde, 
para o seu crescimento e desenvolvimento.

O CIMES oferece contato direto entre 
profissionais da indústria e pesquisadores, 
contribuindo na geração de inovações e me-
lhorias para tornar os produtos mais compe-
titivos e aprimorar a formação de profissionais 
para o setor, além de propiciar a estudantes de 
graduação e de pós-graduação o contato direto 
com os profissionais de Pesquisa e Desenvolvi-
mento das indústrias.

Em 2013, o evento pretende estimular 
iniciativas inovadoras de produção de materiais e 
equipamentos, focados na prevenção e no 
tratamento da saúde, combate a doenças, melhora 
da qualidade de vida e elevação da expectativa de 
vida dos brasileiros com o aprofundamento da 
interação entre os diversos segmentos. 

Realizando a análise das perspectivas e o 
debate da efetividade das políticas públicas de 
saúde, o 2º CIMES vem propor melhorias e novos 
caminhos para elevar a competitividade dos 
produtos nacionais por meio do desenvolvimento 
tecnológico da indústria brasileira da saúde.

CIMES 2012
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

Profissionais de fornecedora de resina acompanham 

processo de produção e ministram treinamento a 

colaboradores

FOTOLEGENDA

Eng° Célio Renato Bueno Ruiz, 

da Henkel, ensina forma correta

para uso de material

Imagens da Braile Biomédica, clicadas pelo Dr. Ulisses Crotti, da janela do seu apartamento. E o tucano, no jardim, fotografado por Marcos Vinícius.

Colaboradores atentos

ao treinamento

Os profissionais da Henkel, empresa 
fornecedora de resina para a Braile, ministraram 
um treinamento para os colaboradores envolvidos 
no processo de produção no dia 16 de março. O 
Eng° Célio Renato Bueno Ruiz falou sobre a 
utilização correta da resina usada na colagem de 
alguns componentes da Descartável e Endo-
vascular, e também acompanhou o processo de 
produção para orientação desse material.

A equipe da Engenharia, juntamente com 
supervisores e líderes da área de produção 
Descartável, e ainda os líderes e operadores da 

área Endovascular esclareceram as dúvidas e a 
aplicação adequada da resina. O supervisor de 
Desenvolvimento, Lucas Monteiro, explica que a 
resina é muito importante na fabricação dos 
produtos e que este tipo de parceria entre 
empresa-fornecedor é essencial para o contínuo 
aperfeiçoamento do processo de produção e 
desenvolvimento dos produtos.



NOTÍCIAS

De 18 a 20 de abril
estaremos 

no 40º Congresso
 da Sociedade
Brasileira de

 Cirurgia
Cardiovascular, 

em 
Florianópolis-SC. 

E-mails marketing enviado a médicos e parceiros da Braile.

A especialista de produtos, 

Robersi Andreia Rodrigues, 

ministrou uma aula de Circu-

lação Extracorpórea (CEC), 

com demonstração da monta-

gem do circuito de CEC, no dia 

23 de março, para uma turma 

de especialização em Perfusão 

do CEBRAMED (Centro Bra-

sileiro de Estudos Médicos), 

em Porto Alegre, Rio Grande 

do Sul. 

A representante Patricia Vidal 

Stona, da Vidalcor, também 

acompanhou a aula ministrada 

por Robersi.

Robersi ministra aula de Circulação Extracorpórea (CEC) em Porto Alegre
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NOTÍCIAS 

SENAC

No dia 3 de abril recebemos a visita de um 
grupo de jovens do Programa de Aprendizagem em 
Comércio de Bens e Serviços, do Senac Rio Preto.

Os alunos vieram acompanhados da docente 
Larissa Figueiredo de Melo Morais.

A analista de Recursos Humanos, Ana Carolina 
Grecco Lopes apresentou a empresa aos alunos.

Silvia, do RH,
entrega Cesta 
de Chocolate
para a ganhadora
Roseli Pamplona

Na quinta-feira, véspera de feriado, foi 

sorteada uma cesta de Páscoa para os 

funcionários da Braile. A ganhadora foi 

Roseli Pamplona (Endovascular). A 

cesta, presenteada pelo banco Itaú, veio 

recheada com ovos de Páscoa e 

bombons.

Parabéns à ganhadora.

Alunos do SENAC visitam a Braile



Dr. Domingo M. Braile 

(Presidente do Conselho) - 8

Fabiane C. da Silva Guerche 

(Comercial) - 12

Lucas Gonçalves 

(Descartável) - 8

Luciano José Ribeiro 

(Endovascular) - 13

Lucimar Pereira 

 (Injeção de Peças) - 6

Tiago Henrique G. de Abreu 

(Mecânica) - 9

ANIVERSARIANTES

www.facebook.com/
brailebiomedica

www.facebook.com/
brailebiomedica

Já curtiu
? 

Já curtiu
? 
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06 a 13 de Abril

Braile no
FACEBOOK

Braile no
FACEBOOK

Argo é o mais novo filme dirigido por Ben Affleck, e é um 
thriller político que já está sendo considerado um dos 
cinco melhores filmes do ano.
Em 1979, o Irã está em ebulição, com a chegada ao 
poder do aiatolá Khomeini. Como o antigo xá ganhou 
asilo político nos Estados Unidos, que haviam apoiado 
seu governo de opressão ao povo iraniano, há nas ruas de 
Teerã diversos protestos contra os americanos. Um deles 
acontece em frente à embaixada do país, que acaba 
invadida. Seis diplomatas americanos conseguem 
escapar do local pouco antes da invasão, indo se refugiar 

na casa do embaixador canadense. Lá eles vivem durante meses, sob sigilo 
absoluto, enquanto a CIA busca um meio de retirá-los do país em segurança. A 
melhor opção é apresentada por Tony Mendez (Ben Affleck), um especialista 
em infiltrações, que sugere que uma produção de Hollywood seja utilizada 
como fachada para a operação. Aproveitando o sucesso de filmes como 
"Guerra nas Estrelas" e "A Batalha do Planeta dos Macacos", a ideia é criar um 
filme falso, a ficção científica Argo, que usaria as paisagens desérticas do Irã 
como locação. O projeto segue adiante com a ajuda do produtor Lester Siegel 
(Alan Arkin) e do maquiador John Chambers (John Goodman), que conhecem 
bem como funciona Hollywood.

FICHA TÉCNICA
Título original: Argo

Ano: 2012
País: EUA

Duração: 120 minutos
Distribuidora: Warner Bros.

Gênero: Ação

Colaboração: Romulo Pérsio


