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Vivemos tempos em que a informação é 
instantânea e real. Qualquer acontecimento em 
qualquer parte da Terra circula pela internet 
na velocidade da luz, do som, do século XXI. 
Tudo se sabe o tempo todo em todas as partes 
do mundo. Essa comunicação e abundância de 
informação fizeram do nosso planeta uma 
pequena aldeia. Com sua rapidez, textos, sons, 
imagens e interatividade on-line, a internet 
reduziu distâncias, eliminou dificuldades de 
locomoção e propiciou ao ser humano ser 
muito mais eficiente em suas conquistas e ágil 
em suas relações profissionais e no mundo dos 
negócios. Não se pode dizer o mesmo dos 
relacionamentos pessoais, já que é complexa a 
gama de benefícios, vantagens, desvantagens e 
prejuízos que o mundo virtual pode acarretar. 
Fora essa questão, o fato é que hoje qualquer 
notícia voa o mundo rapidamente e se instala 
na tela do nosso computador, celular ou tablet. 
Foi isso que aconteceu quando soubemos da 
chuva de meteoritos que atingiu a cidade onde 
vivem clientes da Braile, na Rússia. 
Rapidamente, nosso gerente de Exportações, 
Sr. Joyti Wada buscou informações e, apesar 
do enorme susto, todos estavam bem.  Outro 
fato que correu pela internet esta semana foi o 
lance do gandula do time do Mirassol, o nosso 

querido Paulinho, que virou celebridade entre 
os gandulas do Brasil, conforme matéria que 
você verá nesta edição. Agora, uma notícia 
que desejamos que corra o Brasil e o mundo é 
que a Braile completa 30 anos em 2013! 
Temos muito que comemorar, agradecer e 
celebrar! Em nossas edições, durante todo o 
ano, vamos relembrar os principais fatos que 
fizeram nossa história até aqui. E você, 
colaborador da Braile, será personagem 
ilustre desta comemoração, já que você é 
parte essencial  da trajetória e da vida desta 
empresa. 

Notícias, na velocidade da luz

...hoje qualquer notícia 
voa o mundo rapidamente 

e se instala na tela do 
nosso computador, celular 

ou tablet.
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Neste começo de ano, certamente todos os leitores 
atentos aos rumos do país, informaram-se a respeito do 
nosso PIB (Produto Interno Bruto).

“O PIB representa a soma, em valores monetários, 
de todos os bens e serviços finais produzidos numa 
determinada região, durante um período determinado. O 
PIB é um dos indicadores mais utilizados na 
macroeconomia, e tem o objetivo principal de mensurar a 
atividade econômica de uma região”. 

Nesta definição do PIB usei parte da matéria que se 
encontra no site: http://www.significados.com.br/pib/ em 
08/02/2012. 

Foi meu desejo trazer aos leitores, uma explicação 
deste marcador da economia, que permite comparar a 
riqueza das nações, mas não a real distribuição de renda, 
que é sempre ilusória, pois no cálculo do “PIB per capita” 
simplesmente divide-se o Produto Interno Bruto de um país 
pelo seu número de  habitantes.

Na realidade este cálculo refere-se à média, que é 
uma grandeza estatística interessante, mas que 
desconsidera os extremos da sua curva de distribuição.
Para melhor entendimento, dou o exemplo do homem que se 
afogou em uma lagoa, cuja profundidade média era de 50 
centímetros.

Como pode alguém afogar-se em uma profundidade 
tão pequena? Isto acontece, porque em algumas áreas da 
lagoa a fundura não passava de 10 centímetros, enquanto 
que em outras chegava a ser de cinco metros, onde o infeliz 
perdeu a vida! 

Em 2011 as previsões eram de que nosso 
crescimento levaria o PIB a aumentar cerca de 4,5%, esta 
cifra foi sendo corroída e ao fim de 2011 estimava-se um 
crescimento de 2,5%. Com alguma surpresa, quando 
fecharam as contas, verificou-se que o crescimento em 2012 
mal chegou a 1%, um dos menores da América do Sul, só 
maior que o do Paraguai.

A América Latina cresceu cerca de 3%, puxados 
pelo Peru 6%, Chile 5%, México 4%. De acordo com o FMI 
(Fundo Monetário Internacional) o PIB do Brasil em 2012 
foi de: 2,5 trilhões de dólares ou cerca de 5,0 trilhões de 
Reais!

A renda nominal per capita foi de  US$ 12.789 ou 
25.578 Reais, por ano para cada brasileiro!
 Isto significa que cada cidadão do Brasil ganhou mais de 25 
mil reais em 2012? Sabemos que isto não é real, pois, trata-
se de uma média, com graves vieses de interpretação.

A título de comparação, o país com a maior renda 
per capita do planeta é Luxemburgo, com apenas 480 mil 
habitantes (população semelhante a de Rio Preto), tem 
115 mil dólares, por habitante, por ano.

O país com a pior renda per capita é a República 
Democrática do Congo (África Central), com 6 5  
milhões de habitantes, tem PIB per capita anual de 220 
dólares!

Vejamos agora o significado do PPP (Purchasing 
Power Parity) adaptado para a língua portuguesa como: 
PPC (Paridade do Poder de Compra) ou PPA (Paridade do 
Poder Aquisitivo).

A PPC permite calcular o poder de compra entre 
países. Mede quanto é que uma determinada moeda pode 
comprar em termos internacionais (normalmente dólar), 
já que bens e serviços têm diferentes preços de um país 
para outro, ou seja, o método relaciona o poder aquisitivo 
de um habitante, relativo ao custo de vida do local.

O nosso PIB per capita é de 25.578 Reais, no 
entanto o PPC é de “apenas” 23.400, significando que os 
produtos são relativamente mais caros no Brasil.

Um cálculo derivado do PPC é o Índice Big Mac, 
criado por Pam Woodall do “The Economist” in 1986.
É um índice baseado no preço do Big Mac em mais de 100 
países, tendo como objetivo medir o grau de poder de 
compra de uma moeda, em relação ao dólar americano, 
comparando os preços do Big Mac nos diferentes países. O 
sanduíche no Brasil custa US$ 5,64 e nos Estados Unidos, 
US$ 4,37. Portanto o Big Mac custa aqui: 30% mais que 
nos EUA.

Este é apenas um exemplo que nos mostra que 
temos que estar atentos para armadilhas dos preços 
internacionais.

Em outras palavras hoje podemos dizer que o 
nosso poder de compra corresponde a 70% quando 
comparado com o de um americano!

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

ARTIGO

PIB e PPP
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ESPECIAL

Pioneirismo, vanguarda, confiabilidade e 
inovação. Assim podemos conceituar um pouco do que 
representa para o mercado de produtos de cirurgia 
cardiovascular, a trajetória da Braile, que este ano 
completa três décadas. Para marcar esta linda história, 
a Braile lança, nesta edição de A Semana, o selo 
comemorativo 30 anos, que marcará e identificará a 
data.

Em setembro de 2013, Braile chega aos 30 anos de existência. Selo identificará o ano de atividades especiais 
e comemorações

SELO C0MEMORA NOSSOS 30 ANOS 

A primeira ação para as comemorações dos 30 
anos da Braile foi a criação (pelo nosso Departamento 
de Comunicação e Marketing) do selo comemorativo. O 
selo será estampado em materiais publicitários, na 
frota e em todos impressos e peças de divulgação e 
comunicação da nossa empresa. Os layouts dos estandes 
dos congressos que participaremos este ano também 
darão destaque ao aniversário. Outras ações estão 
sendo programadas e serão comunicadas ao longo do 
ano, sempre buscando a integração com os 
colaboradores e parceiros de negócios, e a consolidação 
e o fortalecimento da marca e da importância da Braile 
para a indústria médica no Brasil. 

COMEMORANDO OS 30

Aplicação do selo no bloco de anotações da Braile

O selo nas folhas de anotações

Eventos comemorativos 
acontecerão durante 2013

Entre os dias quatro e 15 de março será 
promovida uma gincana em comemoração aos 30 
anos da Braile.
Todos os colaboradores participarão do evento, que 
será realizado no horário da ginástica laboral.
O objetivo da gincana será o de promover a 
integração, diversão e comemorar as três décadas da 
nossa empresa. Como brinde, os colaboradores serão 
presenteados com balas e bombons.

GINCANA 30 ANOS
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Depois de um domingo de futebol, que era pra 
ter sido comum, o companheiro Paulo Ricardo Correa, 
do departamento de Endovascular, da Braile 
Biomédica, virou notícia por todo o Brasil.
Paulinho, como é conhecido aqui na empresa, costuma 
trabalhar de gandula nos jogos do Mirassol e, no último 
domingo, 17 de fevereiro, ele participou de um caso 
"tenso" para ele, mas, depois, bem divertido. 
Após a expulsão do auxiliar-técnico do Botafogo, 
Sergio Ricardo Fonseca, o gandula Paulinho virou alvo 
do banco de reservas do time de Ribeirão Preto. O 
auxiliar técnico então começou a discutir com o 
gandula e resolveu acertar as contas com o nosso 
companheiro, que correu cerca de 50 metros para não 
levar uma surra do grandalhão.

PAULINHO, 
O NOSSO GANDULA
Companheiro da Braile vira destaque nos principais noticiários do país após partida entre Mirassol e Botafogo-SP

O fato se tornou tão engraçado que Paulinho 
virou notícia nos principais jornais da região e do 
país. Sua aparição no TEM Notícias, TEM Esporte, 
Globo Esporte, Fantástico e Jornal da Record, rendeu 
muitas piadas na aqui na Braile, onde trabalha na 
Endovascular. “Agora todo mundo na empresa fica 
me zuando com isso. Isso virou motivo de gozação e 
risadas, mas no próximo jogo pretendo estar lá para 
contribuir fora das quatro linhas para o Mirassol 
vencer e sem confusão, é claro”, projeta Paulinho aos 
risos. 

Apelidado de Usain Bolt, velocista jamaicano, 
Paulinho disse que na hora do desespero, ele correu 
para salvar a própria pele. “A hora que vi o tamanho 
do rapaz, só pensei em correr. Como sei que o portão 
lateral fica fechado, tive de ir para o meio do campo”, 
conta Paulinho. “Se ele me pega, não estaria aqui 
para contar a história”, brinca.

Paulinho destaque no site Globoesporte.com e no Diário da Região
Imagem do Paulinho correndo do Sérgio, auxiliar-técnico do time de
 Ribeirão Preto

O nosso gandula em foto para o Diário da Região, do dia 19 de fevereiro



NOTÍCIAS

Nos dias 14 e 15 de fevereiro foi realizado, pelo 
técnico de segurança do trabalho, Clóvis Oliveira, o 
treinamento para a Equipe de Combate a Incêndio. A equipe 
é responsável por conhecer e operar todos os equipamentos 
para o combate a incêndio (extintores e hidrantes), bem 
como dar suporte ao Corpo de Bombeiros em um sinistro. 

O treinamento contou com a participação de 25 
brigadistas que formam a equipe. “Fizemos a teoria em sala 
e realizamos reconhecimento de todas as áreas como: 
escadas e saídas de emergência dos setores e localização do 
sistema de proteção contra incêndio de cada pavimento 
como hidrantes, extintores, alarmes, detectores de fumaça, 
central de alarme, ponto de encontro (caixa d'água no pátio 
central)”, explica Ana Maria Lucianelli, engenheira de 
segurança do trabalho.

No dia 20 deste mês, o treinamento teórico e prático 
foi realizado com a Equipe de Proteção. Todas as equipes 
(Equipes de Combate a Incêndios, Controle de Pânico, 

Equipe da Brigada de Incêndio participa de 
treinamento prático.

BRIGADISTAS EM AÇÃO Proteção, Salvamento, Apoio e Rescaldo) participarão 
desta capacitação. “Todas as equipes estão muito 
comprometidas com a missão de zelar pelo cumprimento 
de suas obrigações, e estão realmente de parabéns. 
Agradecemos a Dra. Patrícia pelo apoio na concretização 
deste trabalho e, pelo espírito de liderança e a garra que 
cada um demonstrou, sentimos que, nosso trabalho será 
bem-sucedido”, parabeniza Clóvis Oliveira, técnico de 
segurança do trabalho.

O Sr. da foto ao lado é José Trentim Luis. Para quem 

se lembra, ele foi o personagem do cartão de Natal da 

Braile, no ano passado. Em 2010, o Sr. José recebeu uma 

válvula transcateter Inovare da Braile, implantada pelo Dr. 

João Carlos Leal, cirurgião do Instituto Domingo Braile. 

O Sr. José gravou um belo depoimento mostrando 

como o implante da Inovare salvou sua vida, restituindo-lhe 

a saúde e a disposição. O depoimento do Sr. José Trentim 

poderá ser visto no site da Sociedade Brasileira de 

Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista – 

www.sbhci.org.br. Neste site, no link do projeto Jovens 

Corações, estão testemunhos de pacientes idosos com graves 

problemas de estenose aórtica, impossibilitados de passar 

por uma cirurgia convencional, que receberam válvula 

Paciente da Braile participa de vídeo para 
Campanha do Projeto Jovens Corações

transcateter e tiveram suas vidas salvas com o novo 

procedimento. Vida longa e muita saúde ao Sr. José 

Trentim Luis!

DICAS IMPORTANTES PARA TODOS QUE ESTÃO 
NA EMPRESA EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

1- Obedeça o aviso sonoro (alarme de incêndio) e saia 
imediatamente do local (obedeça a equipe de pânico ou 
evacuação);
2- Desça a escada de emergência mais próxima, sempre do 
lado direito da escada (em fila indiana) não faça 
aglomerações ou corra. 
3- Utilize, no caso dos pavimentos térreos, as saídas de 
emergência seguindo o mesmo procedimento; este 
procedimento permite o acesso da equipe de combate a 
incêndio e o corpo de bombeiros que entrarão para resolver 
o sinistro.
4- Aguardar instruções no ponto de encontro caixa d'água 
central no pátio (de onde a equipe de pânico ou evacuação 
determinará que todos se dirijam de forma segura pelas 
calçadas laterais para o segundo ponto de apoio, o quiosque 
do estacionamento).
OBSERVAÇÃO
1- Em uma situação de emergência nunca utilize o 
elevador, desça conforme instrução, pela escada de 
emergência;
2- Não fique no meio da rua ou em pontos de acesso do 
corpo de bombeiros ou resgate.

Equipe de Combate a Incêndio em treinamento prático
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A 10ª edição do Interbio de Futsal Braile Biomédica 
começou a todo vapor no último final de semana.

Quatro equipes entraram no ginásio do Sesi e 
somaram os primeiros pontos na competição. No primeiro 
jogo, a Elite venceu o Cimentinhos por 3 a 1. Gols de Victor 
Santana (2) e Douglas Andrade (1) pelo lado do Elite. José 
Lúcio Milagres marcou para os Cimentinhos.

Na segunda partida do dia, o atual campeão 
Endobio não conseguiu passar pela Mecânica e ficou só no 
empate de 2 a 2. Paulo Correa marcou dois gols pelo 
Endobio e, Fernando Amadeu e Carlos Oliveira fizeram para 
a Mecânica.

Com esses resultados, a Elite lidera a competição 
parcialmente. Paulo Correa (Endobio) e Victor Santana 
(Elite) são os artilheiros do Interbio com dois gol cada.

No próximo final de semana, 23 de fevereiro, os 
Coyotes estreiam no torneio.

COMEÇA O INTERBIO 

DE FUTSAL
Quatro equipes deram o ponta pé inicial 

no torneio interno da Braile

Confira os próximos jogos
23/02 – sábado
9h – Coyotes x Mecãnica
10h – Elite x Endobio

Confira os resultados
16/02 – sábado
9h – Elite 3 x 1 Cimentinhos
10h – Mecânica 2 x 2 Endobio

Elite

Cimentinhos Endobio

No dia 15 de fevereiro uma chuva de meteorito caiu sobre a cidade Chelyabinsk e deixou mais 1.200 
feridos e cerca de US$ 33 milhões em estragos. 

Nesta cidade, que fica a 1.500 km a leste de Moscou, reside nosso cliente Dr. Mikhail Malyshev. No 
mesmo dia, o gerente de comércio exterior da Braile, Joyti Wada, enviou um e-mail para o nosso cliente 
perguntando sobre o caso e, o Dr. Mikhail Malyshev, respondeu tranquilizando a todos sobre o ocorrido. Veja o 
email abaixo.

Cliente da Braile mora em Chelyabinsk, na Rússia, cidade atingida por meteorito 

“Caro Joyti Wada,
Muito obrigado para a sua profunda simpatia e atenção! A visão era horrível, mas ninguém ficou gravemente ferido 
(Graças a Deus!)! Muito obrigado!
Atenciosamente, M.Malyshev”

CLIENTE RUSSO NÃO SOFRE DANOS COM O METEORITO
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Daniela Maria da Silva 
(SESMT) - 4

Maria da Penha Aguiar 
(Descartáveis) - 4

Robersi A. Rodrigues 
(Assistência Técnica) - 4

Suzani Borges Donato 
(Custo) - 4

Erica C. da Costa Silva 
(Serv. Gerais) - 5

João Carlos de Valois 
(Portaria) - 5

Sandro Ottoboni 
(Projetos) - 5

Silvia Cristina N. 
Machado (Vendas) - 5

Aurélio Benedito de 
Souza (Almoxarifado) - 7

Ivo C. dos Santos Júnior 
(Mecânica) - 7

Gláucia Grazielli Basso 
(D.P.P.) - 8

Davi A. Martins Lima 
(Descartáveis ) - 9

Rodrigo Silva Oliveira 
(Descartáveis) - 9

Rozilda Maria da Silva 
(Biológica) - 9

A trajetória de Liesel Meminger é contada por uma narradora 
mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a 
pequena ladra de livros lhe escapa, a Morte afeiçoa-se à menina e 
rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma 
sobrevivente: a mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia 
Liesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde 
um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no 
trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na 
neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao 
longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela 
ainda não sabe ler. Assombrada por pesadelos, ela compensa o 
medo e a solidão das noites com a conivência do pai adotivo, um 
pintor de parede bonachão que lhe dá lições de leitura. 
Alfabetizada sob vistas grossas da madrasta, Liesel canaliza 
urgências para a literatura. Em tempos de livros incendiados, ela 
os furta, ou os lê na biblioteca do prefeito da cidade. A vida ao 
redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na 
Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário 
do Führer pela vizinhança. Teme a dona da loja da esquina, 

colaboradora do Terceiro Reich. Faz amizade 
com um garoto obrigado a integrar a 
Juventude Hitlerista. E ajuda o pai a 
esconder no porão um judeu que escreve 
livros artesanais para contar a sua parte 
naquela História. A Morte, perplexa 
diante da violência humana, dá um tom 
leve e divertido à narrativa deste duro 
confronto entre a infância perdida e a 
crueldade do mundo adulto, um sucesso absoluto - e 
raro - de crítica e público.
Na opinião da Glaucia Basso, do D.P.P., a narradora (a morte) 
encontrou a garotinha Lisel Meminger três vezes e nas três vezes 
a garota conseguiu tapeá-la. 
Impressionada, a morte decide nos contar a sua trajetória: uma 
menina que encontra nos livros que rouba um abrigo para 
sobreviver à Segunda Guerra. Mais do que um inusitado 
romance histórico, uma narrativa sobre o amor à literatura.

Enviado por Glaucia Basso (D.P.P.)

A MENINA QUE ROUBAVA LIVROS
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