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PALAVRA DA PRESIDENTE

O termo globalização está defini-
tivamente inserido na dinâmica das nossas 
vidas e em nossas empresas. O processo de 
globalização diz respeito à forma como os 
países interagem e aproximam interesses, 
interliga o mundo, gerando não só negócios, 
mas um estreitamento das relações com 
pessoas em todo o mundo. Nesse sentido, a 

Braile é uma empresa globalizada, levando a 
nossa “expertise” verde-amarela para mais de 
35 países em todo o mundo. Além de nos fazer 
mundialmente conhecidos pela nossa 
experiência, qualidade dos produtos e 
diferenciais de nosso atendimento - muito 
próximo e parceiro dos clientes - o nosso 
exercício de globalização também inclui ir à 
busca das tendências e dos cases de sucesso 
fora do Brasil. A busca do conhecimento é algo 
valioso, revela a sabedoria de amealhar aquilo 
que é essencial. Portanto, por sermos globais e 
amarmos o conhecimento, é que nossos 
profissionais estão sempre se reciclando e se 
capacitando, bebendo em águas cheias de 
conteúdo, novas visões e desafios. Um exemplo 
disso foi a ida de três dos nossos especialistas a 
um dos maiores eventos de dispositivos médicos 
do mundo. O que acontece na vanguarda da 

tecnologia em favor da vida é mostrado nesta 
feira, e, por esta razão, nossos especialistas lá 
estiveram. 

Esse é nosso perfil: caminhar no 
compasso do conhecimento. É assim que 
nossos produtos são, assim que nossos serviços 
devem ser e, lógico, que também precisa ser o 
perfil dos nossos profissionais: amantes da 
sabedoria, do conhecimento, da inovação, do 
desafio e da mudança. 

A todos, uma ótima leitura.

...por sermos globais e 
amarmos o conhecimento, é 

que nossos profissionais 
estão sempre se reciclando e 
se capacitando, bebendo em 
águas cheias de conteúdo, 

novas visões e desafios.

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

ARTIGO

por acaso que elas permanecem em nossas vidas...
O autor é desconhecido, mesmo porque as lendas 

fazem parte do ideário popular, transmitidas de geração 
em geração sempre trazendo mensagens importantes 
para jamais serem esquecidas...

Exemplos de amizade e dedicação, encontramos 
em atitudes de pessoas que calam profundamente em 
nossos corações.

Vale aqui recordar as palavras da Madre Tereza 
de Calcutá, durante a epidemia da AIDS.

Naquela época, milhares de pacientes foram 
atingidos pela doença, ainda mal conhecida. Os 
tratamentos eram simplesmente sintomáticos, 
acompanhados de grandes sofrimentos e altíssima 
mortalidade.

Madre Tereza, com sua bondade e amor ao 
próximo, auxiliada por amigos dedicados, que ela havia 
conquistado ao longo da sua vida consagrada aos 
enfermos, não se furtou em ajudar aqueles pobres seres 
humanos, que causavam repulsa e medo, uma vez que 
pouco se sabia da transmissão do vírus assassino.
Para tratar dos muitos pacientes, dependia da caridade, 
principalmente daqueles mais abastados, que podiam 
contribuir com somas generosas.

Um dia visitou-a um rico banqueiro que lhe 
disse: Madre Tereza eu não faria o que a senhora faz por 
dinheiro nenhum deste mundo, ao que ela respondeu: Eu 
também não: faço-o por amor, junto com esta plêiade de 
amigos, que me acompanham sem buscar recompensas 
materiais.

Acho que este é um exemplo de bondade e 
amizade que deve servir-nos de guia, para que sejamos 
cada vez melhores! 

AMIZADE
Nós conhecemos as pessoas 

por acaso, mas não é por 
acaso que elas ficam em 

nossas vidas

Hoje desejo falar sobre amizade, o que nos remete 
imediatamente à ventura de termos amigos. Amigos que 
sejam verdadeiros capazes de apoiar-nos em momentos 
difíceis.

Amigos que, se juntando aos nossos familiares, 
representem o universo que nos cerca, protegendo-nos 
contra os males que possam atingir-nos.
Sem a constelação destes protetores, fica impossível a 
constituição da egrégora, em que vivemos.

Por oportuno, trago-vos a definição de egrégora, 
palavra pouco empregada, mas que traz em seu bojo os 
fundamentos da verdadeira amizade.

Egrégora é como se denomina a entidade criada a 
partir do coletivo, pertencente a um campo de forças a 
partir da energia emitida por um grupo de pessoas através 
dos seus padrões mentais e emocionais.

Para que possamos entender toda a força de uma 
verdadeira amizade, vou recorrer a uma lenda árabe que 
ouvi muitas vezes de meu dileto professor o Dr. Adib 
Jatene, em suas brilhantes palestras.

Dois amigos viajavam pelo deserto e, em um 
determinado ponto da viagem, discutiram e um deu uma 
bofetada no outro. 

O ofendido, sem nada poder fazer, escreveu na 
areia: “Hoje, o meu melhor amigo deu-me uma bofetada 
no rosto.”

Chegando a um oásis resolveram tomar banho, 
nas águas do lago ali existente. O que havia sido 
esbofeteado e magoado, estava se afogando quando foi 
salvo pelo amigo. Ao recuperar-se, pegou um canivete e 
escreveu na pedra: “Hoje, o meu melhor amigo salvou a 
minha vida.” O amigo perguntou: “Por que é que, depois 
que te magoei, escreveste na areia e, agora, escreves na 
pedra?” Sorrindo, o amigo respondeu: “Quando um 
grande amigo nos ofende, devemos escrever onde o vento 
do esquecimento e o perdão se encarreguem de apagar a 
lembrança. 

Por outro, quando nos acontece algo bom e 
grandioso, devemos gravar isso na pedra da memória e do 
coração, onde vento nenhum em todo o mundo jamais o 
poderá apagar”.

Só é necessário um minuto para que simpatize 
com alguém, uma hora para gostar de alguém, um dia 
para querer bem a alguém, mas é preciso de toda uma vida 
para que possa esquecê-lo.

Nós conhecemos as pessoas por acaso, mas não é 



ESPECIAL

A Braile participou entre os dias 12 e 14 de 
fevereiro da MD&M West - Medical Design & 
Manufacturing West, na cidade de Anaheim, 
Califórnia, EUA.

O gerente de Projetos, Marden Leonardi Lopes, 
o gerente da Divisão Endovascular, Guilherme Agreli, e 
o supervisor do Laboratório de Testes e Ensaios, 
Marcos Vinicius Silva, estiveram no evento e 
trouxeram muitas novidades da terra do tio Sam. 
“Fomos até a feira com o objetivo de encontrar novos 
fornecedores, materiais e serviços que possam ser 
aplicados em nossos desenvolvimentos e atualizações 
de produtos, além de nos encontrarmos com os atuais 
fornecedores para estreitamento das relações”, conta 
Agreli.

A MD&M é uma grande feira de fornecedores de 
serviços e matérias-primas para a indústria de 
dispositivos médicos. A participação dos profissionais 
da Braile nesta feira aumenta nosso potencial em 
tecnologia na fabricação dos nossos produtos, além de 
contatar novos parceiros. “Encontramos muitas 
empresas na feira e estes contatos agora devem ser 
explorados para que os resultados sejam visíveis em 
nossos produtos, com melhoria em qualidade, 
eficiência, segurança e redução de custos”, explica o 
gerente Endovascular.

BRAILE NA MDM, EUA
Nossos especialistas participam de grande feira de tecnologia médica no estado da Califórnia, EUA.

A Medical Design and Manufacturing West é 
um evento que se concentra no setor de dispositivos 
médicos e seu desenvolvimento. É um evento 
completo para o setor médico e apresenta os produtos 
inteiros, serviços e desenvolvimento que vão ajudar 
no crescimento da indústria. 

A MD&M

Marcos Vinicius, Guilherme e Marden na Feira MD&M

VISITA A RANCHO DOMINGUEZ E TREINAMENTO NO CANADÁ
Após a participação na MD&M, na cidade 

Anaheim, os companheiros Marden, Guilherme e 
Marcos Vinicius visitaram a cidade de Rancho 
Dominguez, onde situa-se a fábrica de um dos nossos 
fornecedores de componentes.“Aproveitamos a viagem 
para visitar as instalações de um fornecedor de 
componentes, cuja fábrica fica na cidade de Rancho 

Dominguez, próxima de Anaheim”, diz Marden. 
Aproveitando a passagem pela América do 

Norte, eles foram até a cidade de Victoria, no 
Canadá, participar de um treinamento com um 
fornecedor de máquinas para testes de válvulas. 
“Essas máquinas utilizaremos no Laboratório de 
Testes e Ensaios”, diz Marden.

AS  4 |

Marcos Vinicius, Guilherme e Marden em Victoria, Canadá... ...e ao lado do Sr. Pramil Kumar, diretor de Vendas da Avalon Labs, em Rancho 
Dominguez, EUA



NOTÍCIAS
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A Braile participou de um importante evento em São Paulo, o XXI Encontro dos Ex-estagiários de 
Cirurgia Vascular do Hospital Beneficência Portuguesa, que aconteceu no dia 23 de fevereiro, no Mercure Grand 
Hotel Parque Ibirapuera (antigo Sofitel), São Paulo.

O encontro, que reuniu a equipe do Dr. Bonno Van Bellen, contou com o apoio da Braile, que também expôs 
alguns produtos da área vascular para os participantes.

O coordenador de vendas, Thiers Mukai, e a assistente 
técnica, Taynara Mendes, estiveram no evento e apresentaram 
nossos produtos e suas funcionalidades.

BRAILE EM ENCONTRO DE EX-ESTAGIÁRIOS 
DE VASCULAR

Taynara Mendes e Thiers Mukai no Encontro do ex-estagiários de cirurgia vascular

EQUIPE DA BRAILE MINISTRA CURSO DE CEC PARA 
PROFISSIONAIS DA BENEFICÊNCIA PORTUGUESA 

Na última sexta-feira, 22 de 
fevereiro, foi promovido o curso de 
Circulação Extracorporea para os residentes 
e perfusionistas da Equipe de cirurgia 
cardiovascular do Dr. João Carlos Leal, no 
Hospital Beneficência Portuguesa de Rio 
Preto.

O curso teórico e prático foi 
coordenado pelo chefe da equipe de cirurgia 
cardiovascular do hospital e médico do 
Instituto Domingo Braile, Dr. João Carlos 
Leal. A perfusionista e especialista em 
produtos, Robersi Andreia Rodrigues, 
ministrou uma aula sobre oxigenação 
artificial para os participantes. 

O curso de CEC tem duração prevista 
de 100 horas.

Dr. João Carlos Leal (de camisa azul) entre médicos, enfermeiros e perfusionistas durante o curso



NOTÍCIAS

Nesta semana, os brigadistas que zelam pela 
segurança da Braile no período noturno participaram 
do treinamento teórico e prático da Brigada de 
Incêndio. Eles fazem parte da Equipe de Combate a 
Incêndios, dentro do organograma da Brigada. Assim 
como os vigilantes, que fazem parte da Equipe de 
Apoio, também participaram desta fase de 
treinamentos. Eles são capacitados e habilitados para 
agirem em casos de sinistros, pois são os responsáveis 

BRIGADISTAS DA NOITE
 

Companheiros do turno noturno recebem treinamento teórico e prático sobre a Brigada de Incêndio

pela conservação e segurança do patrimônio da 
empresa no turno noturno. 

As demais Equipes, como a de Proteção, 
Controle de Pânico e Rescaldo, composta por 
companheiros capacitados na ocorrência de sinistros, 
cada um na sua atividade específica, receberam  
treinamento ministrado pelo técnico de segurança do 
trabalho, Clóvis Oliveira. 

O técnico de segurança do trabalho, Clóvis Oliveira, durante treinamento teórico e prático para a equipe do noturno e vigilantes

Integrantes da Brigada realizam o treinamento prático

Integrantes da Equipe de Combate
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NOTÍCIAS 

A segunda rodada do Interbio de Futsal foi cheia 
de surpresas no último sábado, 23 de fevereiro.

No primeiro jogo do dia, o Coyotes empatou 
com a Mecânica em 3 a 3. O jogo foi equilibrado do 
começo ao fim. Romulo Pérsio, Theo da Silva e Lucas 
Hernandes marcaram para o Coyotes. Fernando 
Amadeu (2) e Danilo Torres fizeram para a Mecânica.

No segundo jogo do dia, o time da Elite não 
segurou o atual campeão do torneio. A equipe do 
Endobio fez um elástico placar de 6 a 1 no combinado 
da Descartável, com gols de Paulo Correa (2), Erick de 
Rei (2), Robson Cruz e Diego Vitalino. Victor Santana 
marcou o único gol da Elite.

Com a vitória, o time da Endobio assume a 
liderança do torneio e ainda conta com o artilheiro da 
competição, Paulo Correa, com quatro gols marcados.

Coyotes estreia com empate e Endobio goleia na segunda rodada

ATUAL CAMPEÃO 
CHEGA À 
LIDERANÇA DO 
INTERBIO DE FUTSAL

Resultados da 2ª rodada
Coyotes 3 x 3 Mecânica
Endobio 6 x 1 Elite

Confira os próximos jogos
02/03 – sábado
9h – Cimentinhos x Endobio
10h – Coyotes x Elite

Coyotes

Mecânica

Endobio (de verde) vence Elite e chega à liderança

ERRATA: Na edição 676, do jornal A Semana, a palavra “Tablet” foi publicada com erro de digitação na 
CARTA DA PRESIDENTE.
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11 a 19 de março de 2013ANIVERSARIANTES 

www.facebook.com/bra i leb iomedicaCurta

Elaine P. Neres de Sá 
(Biológica) - 19

Catia Valéria A. Cardoso 
(Vendas) - 11

Rogério Borges 
(Descartáveis) - 11

Augusto César Moreaux 
(Descartáveis) - 13

Darcilei R. Montalvão 
(Serv. Gerais) - 15

No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher e, para parabenizar a todas as 
companheiras da nossa empresa, publicamos esse texto que reflete o que é ser mulher aguerrida e lutadora.

Parabéns!

DIA DA MULHER

OFERTAS DE ANINHA
(aos moços)

Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou.
Ensinou a amar a vida.
Não desistir da luta.
Recomeçar na derrota.
Renunciar a palavras e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos.
Ser otimista.

Creio numa força imanente que vai ligando a família humana 
numa corrente luminosa de fraternidade universal.
Creio na solidariedade humana.
Creio na superação dos erros e angústias do presente.

Acredito nos moços.
Exalto sua confiança, generosidade e idealismo.
Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma 
profilaxia futura dos erros e violências do presente.

Aprendi que mais vale lutar do que recolher 
dinheiro fácil.
Antes acreditar do que duvidar.

(Cora Coralina)


