
Ano 18 - Nº 692 | 05 a 12 de julho de 2013 | www.braile.com.br

Orgulhosamente

brasileira

30
anos

aicdémoibeliarb

SOMOS A 
NOSSA
PRÓPRIA 
ESTRELA
Conheça o poder e o alcance divino da 
autoconfiança. Leia Carta da Presidente, 
página 2.

DIA 10, A VOTAÇÃO DA 
PROPOSTA DO PPR. 
SAIBA MAIS! 
Pág. 6
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Presidente Braile Biomédica

SOMOS A NOSSA 
PRÓPRIA ESTRELA

O homem é sua própria estrela; e a alma que pode 
Fazer um homem honesto e perfeito, 

Comanda toda luz, toda influência, todo destino; 
Nada lhe advêm cedo ou tarde demais.

Nossos atos são nossos anjos, bons ou maus, 
Nossas sombras fatais que andam ao nosso lado, 

silenciosas.

Ralph Waldo Emerson

Autoconfiança em seus sonhos, ideias, ideais, 

conhecimentos, decisões e capacidades. É sobre isso que quero 

comentar com vocês, nesta edição. O pensador, poeta e filósofo 

norte-americano Ralph W. Emerson teve um início de vida difícil, 

marcado pela pobreza, frustração, doença e perdas. Mesmo com 

essa história de vida, tornou-se um dos mais prestigiados 

intelectuais de seu país, por ter fundado o transcendentalismo, 

movimento ideológico de grande influência na identidade cultural 

dos Estados Unidos. 

Na obra O Livro das Virtudes: uma antologia de William 

J. Bennett, ele descreve o poder e o alcance divino da 

Autoconfiança. Nos adverte que devemos aprender a detectar e 

expressar os raios de luz que lampejam dentro de nós, através de 

nossas  mentes. Ao invés disso, segundo o autor, o homem repudia 

inadvertidamente seu pensamento, apenas porque é seu. 

Compartilho com vocês, a seguir, um pouco mais do que ele Ralph 

Emerson escreveu sobre essa maravilhosa e indispensável virtude 

da Autoconfiança.  

“Em toda obra de gênio, reconhecemos nossos próprios 
pensamentos rejeitados; eles retornam a nós como uma certa 
majestade alienada. As grandes obras de arte não nos ofertam lição 
mais tocante do que esta. Elas nos ensinam a ser fieis, com 
inflexibilidade bem-humorada, a nossas impressões espontâneas, 
mormente quando o clamor inteiro das vozes encontra-se do lado 
oposto. De outro modo, estranho dirá amanhã, com bom senso 
magistral, precisamente o que temos pensado e sentido o tempo 
todo, e seremos forçados a aceitar de outrem, com vergonha, nossa 
própria opinião. Há uma hora na educação de todo homem, na qual 
ele chega à convicção de que a inveja é ignorância; de que a 
imitação é suicídio, de que ele tem de se considerar a si mesmo, por 
bem ou por mal, de acordo com seu quinhão; de que, embora o vasto 
universo esteja repleto de bem, nenhuma semente de trigo nutritivo 

pode-lhe advir senão por meio do suor vertido naquele lote de 
terra que lhe foi dado para cultivar. O poder que nele reside é de 
natureza inédita, e ninguém senão ele sabe do que é capaz de fazer, 
e tampouco ele o sabe, antes de o ter tentado. Não é a troco de 
nada que um rosto, um caráter, um fato lhe causam profunda 
impressão, ao passo que outros, nenhuma. Esta escultura na 
memória não existe sem uma harmonia pré-estabelecida. O olho 
foi colocado onde o raio iria incidir para poder testemunhar esse 
raio em particular. Não nos expressamos senão pela metade, e 
temos vergonha da ideia divina que cada um de nós representa. 
Pode-se ter em conta de que esta é proporcional e de bons 
resultados, sendo fielmente transmitida, mas Deus não fará 
manifesta sua obra por meio de covardes. Um homem estará 
satisfeito e alegre quando tiver colocado todo o coração e sua 
alma no seu trabalho e feito o melhor possível; mas aquilo que 
tiver dito ou feito de outro modo não lhe dará paz. É um livramento 
em que nada se livra. Na tentativa,  seu gênio o abandona; 
nenhuma musa o ajuda; nem astúcia, nem esperança. Confia em 
ti: todo o coração vibra com essa corda de ferro. Aceita o lugar 
que a providência divina te designou, a convivência com teus 
contemporâneos, a correlação de eventos. Grandes homens 
sempre agiram assim e fiaram-se, à maneira das crianças, no 
gênio de sua época, revelando sua percepção de que o 
absolutamente digno de confiança encontrava-se assentado em 
seus corações, trabalhava pelas suas mãos, predominava em todo 
o seu ser. E agora, sendo homens, devemos aceitar com elevação 
de espírito o mesmo destino transcendente; e não nos fazer de 
menores ou inválidos, protegidos em um canto, nem fugir como 
covardes ante a uma revolução; mas exercer o papel de guias, 
redentores e benfeitores, obedecendo ao empenho do Todo-
Poderoso e avançando sobre o Caos e as Trevas.” 

Pensem nisso! 
A todos, uma excelente leitura.



CRÔNICA

Dr. Domingo Braile
Presidente do Conselho de Administração Braile Biomédica

O povo digno e ciente 
dos seus direitos 

mostra que vivemos em 
um País democrático

Quo Vadis
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Publicado no Diário da Região - 30 de junho de 2013

Muitos se lembram do filme com o título acima, rodado 
nos EUA em 1951. Um drama épico, ambientado na Roma antiga, 
dos tempos de Nero. Quem não assistiu, vale a pena vê-lo, os 
saudosistas podem revê-lo. Mas hoje não vou falar do filme e sim 
da quadra histórica que estamos vivendo e enfocando: PARA 
ONDE VAMOS (tradução literal de “Quo Vadis”).

Para se ter uma ideia do futuro é necessário rever a 
história, geradora de conhecimentos a dar-nos uma visão dos 
novos tempos. O Brasil é uma nação com comportamento 
econômico oscilante, ao longo dos 500 anos desde o 
descobrimento. Viveu um longo período, como colônia 
extrativista.

Somente com a vinda da Família Real Portuguesa 
(fugindo de Napoleão) em 1808, começou a ter caráter de País, 
consolidado com a Independência em 1822 e finalmente com a 
proclamação da República em 1889.

A primeira lição que podermos aprender é que o Brasil é 
um País jovem: Tem apenas 124 anos de efetiva autodeter-
minação!

O período que se segue é conhecido como República 
Velha, que não deixou gratas lembranças. O poder político e 
econômico concentrou-se nas mãos dos coronéis (grandes 
latifundiários). Usavam o voto de cabresto, violência e fraudes 
para obter vantagens eleitorais e econômicas, para si e seus 
candidatos. O “Povo” era apenas massa de manobras, sem 
instrução e sem lideranças.

A República Velha, terminou com o Golpe deflagrado por 
Getúlio Vargas, assumindo a chefia do "Governo Provisório" em 
1930, dando início às primeiras formas de legislação social e de 
estímulo ao desenvolvimento industrial.

Talvez a partir desta data o Brasil passa a mostrar as 
características incipientes de uma nação moderna. Infelizmente, 
tarde demais em relação às outras nações do Velho e do novo 
Continente.

Um novo acontecimento muda a história em 1937, 
quando Getúlio Vargas implanta a Ditadura com o nome e 
“Estado Novo” e promulga a quarta Constituição do Brasil.

Tinha caráter extremamente centralizador, acabando 
com o liberalismo, admitindo a pena de morte, e tirando dos 
trabalhadores o direito de greve.

A partir de 1942, em plena segunda guerra mundial, 
Vargas inicia a valorização dos cidadãos, preocupando-se em 
consolidar os direitos sociais e trabalhistas, como a CLT e 
aumento do salário mínimo.

Finalmente em 1945, Getúlio foi deposto e em 1946 
uma nova Constituição foi promulgada. Iniciava-se a 
redemocratização do país. 

Surgiram os partidos políticos, de grande importância 
até a década de 1960. 

São desta época as vigas mestras que o Brasil deveria 
pautar. Como um representante desta época, sob a Presidência 
de Juscelino Kubitschek, com seu plano vitorioso 50 anos em 5! 
saliento a figura de Celso Furtado (1920-2004).

Foi um dos mais destacados intelectuais do país ao 
longo do século XX, considerado o maior economista brasileiro 
da história.

Assim ele referiu-se ao nosso País: 
“O Brasil possui uma sociedade com deformações 

muito grandes, isto não se transforma facilmente. É 
impressionante como o país que MAIS CRESCEU NO MUNDO, 
NO SÉCULO XX, é ao mesmo tempo o país onde a renda mais se 
concentrou”.
 O PIB cresceu 110 vezes, mas renda per capita só 12 
vezes! De 1964 a 1985 vivemos uma Ditadura Militar, sobre a 
qual me eximo de fazer comentários, pois faz parte da memória 
viva de muitos...

Depois de revermos estes cortes da nossa história, ficam 
claras as motivações da atual mobilização popular.

É o povo digno e ciente dos seus direitos mostrando que 
vivemos em um País democrático onde as leis devem ser 
respeitadas e os governos têm que ser transparentes com o 
dinheiro público.
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REVOLUÇÃO DE 32REVOLUÇÃO DE 32
Você sabe por que é feriado no dia 9 de Julho?

Fique por dentro da história; conheça um pouco da Revolução de 32!

Você sabe por que existe o feriado de 

9 de Julho? Vamos ajudá-lo a 

recordar um pouco da nossa história 

e das lutas do nosso povo.

Cartaz 
convocando os 
paulistas para a 

revolução 

Antecedentes

Após a Revolução de 1930, golpe de Estado que 
levou Getúlio Vargas ao poder, aumentou muito a 
insatisfação no estado de São Paulo. Vargas concen-
trou poder e nomeou interventores nos estados.

Causas (oposição ao governo)

No estado de São Paulo era grande a 
insatisfação com o governo provisório de Vargas. 
Os paulistas esperavam a convocação de eleições, 
mas dois anos se passaram e o governo provisório 
se mantinha. 

Os fazendeiros paulistas, que tinham 
perdido o poder após a revolução de 1930, eram os 
mais insatisfeitos e encabeçaram uma forte 
oposição ao governo Vargas. Houve também 
grande participação de estudantes universitários, 
comerciários e profissionais liberais.

Os paulistas exigiam do governo provisório a 
elaboração de uma nova Constituição e a convocação 
de eleições para presidentes. Exigiam também, de 
imediato, a saída do interventor pernambucano João 
Alberto e a nomeação de um interventor paulista.

Os paulistas também criticavam muito a 
forma autoritária com que Vargas vinha conduzindo 
a política do país. Queriam mais democracia e maior 
participação na vida política do Brasil.

Reivindicações

As manifestações

Como Vargas não atendeu as reivindicações 
dos paulistas, em maio de 1932 começaram uma 
série de manifestações de rua contrárias ao governo 
Vargas. Numa destas manifestações, houve forte 
reação policial, ocasionando a morte de quatro 
estudantes (Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo). 

As iniciais dos nomes destes estudantes 
(MMDC) transformou-se no símbolo da revolução.

Soldados paulistas combatendo 
durante a Revolução
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A Revolução 

Constitucionalista

Em 9 de julho de 1932 teve início a 
Revolução Constitucionalista, que foi uma verda-
deira guerra civil. Os paulistas fizeram uma grande 
campanha, usando jornais e rádios, conseguindo 
mobilizar grande parte da população. Os combates 
ocorreram, principalmente, no estado de São 
Paulo, região sul do Mato Grosso e região sul de 
Minas Gerais.

Contando apenas com o apoio do sul do Mato 
Grosso, São Paulo enfrentou o poder militar do das 
forças armadas federais. 

O resultado foi a rendição e derrota paulista 
em 28 de setembro de 1932. Cerca de três mil 
brasileiros morreram em combate e mais de cinco 
mil ficaram feridos durante a revolução.

Conclusão

Embora derrotados, os paulistas conse-
guiram alcançar alguns objetivos. Entre eles, a 
Constituição que acabou sendo promulgada em 
julho de 1934, trazendo alguns avanços demo-
cráticos e sociais para o país.

Monumento à Revolução de 32
em São José do Rio Preto

A Revolução Constitucionalista de 

1932, Revolução de 1932 ou Guerra 
Paulista, foi o movimento armado ocorrido 
no Estado de São Paulo, Brasil, entre os 
meses de julho e outubro de 1932, que tinha 
por objetivo a derrubada do Governo 
Provisório de Getúlio Vargas e a 
promulgação de uma nova constituição 
para o Brasil.

Leia mais sobre a Revolução de 1932

Em São José do Rio Preto, há um conhecido 
monumento em homenam aos combatentes na Praça 
Rio Branco (praça do Fórum), esse monumento foi 
erguido e inaugurado de frente ao Cemitério 
Ressurreição e posteriormente transferido para o atual 
local.

Veteranos da revolução e o Batalhão da Polícia 
Militar fazem homenagens todos os anos no dia 9 de 
julho, dia em que se comemora a revolução. Na base do 
monumento e nas laterais foram colocadas muitas 
placas homenagenando ex-combatentes.

Fotos: Alexandre de Freitas, 2012
e Internet
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NOTÍCIAS

BRAILE NA POSSE DA
REGIONAL BAHIA DA SBCO

Dayane Feitosa, consultora de vendas, representou nossa empresa no evento da Sociedade de 
Cirurgia Oncológica em Salvador

A Braile participou de mais um importante 
evento na Associação Bahiana de Medicina (ABM) em 
Salvador, no dia 28 de junho. Dessa vez, foi a posse da 
nova diretoria da Regional Bahia da Sociedade de 
Cirurgia Oncológica (SBCO).

A nossa empresa foi uma das apoiadoras da 
cerimônia, que teve como convidado especial, o Dr. 
Ademar Lopes, presidente Nacional da SBCO. 

O Dr. Claudio Quadros é novo presidente da SBCO 
– Regional Bahia. Integram a diretoria o Dr. Geraldo 
Nascimento (vice-presidente), Dr. André Carvalho (se-
cretário geral) e Dr. Emerson Prisco (tesoureiro).

Dr. Emerson Prisco, Dr. Claudio Quadros, Dr. Ademar Lopes, Dr. 
Geraldo Nascimento e Dayane 

Dr. Claudio Quadros, Dr. Lucas Velame, Dr. Emerson Prisco, 
Dayane e Ednart (instrumentador da equipe)

VOTAÇÃO DA PROPOSTA DO PPR 2013
APRESENTADA PELA COMISSÃO 

Na próxima quarta-feira, 10/07, logo pela 
manhã, teremos a votação para a implantação do 
PPR 2013 de acordo com a proposta feita pela 
Comissão formada pelos representantes dos fun-
cionários, empresa e sindicato.

A Proposta foi divulgada amplamente pela 
Comissão, pelo RH e pelo Sindicato durante esta 
semana. Todos nós temos conhecimento das regras 
do Programa e acesso às informações a respeito 
dele.

Essa proposta representa um grande salto 
para a mudança de cultura da empresa. Será a 

oportunidade de valorizar quem de fato ajuda a 
empresa a crescer e se preocupa com ela e com o 
futuro dela.

O Programa de Participação nos 
Resultados faz parte da rotina das grandes 
empresas de sucesso, pois dá a todos a chance de 
fazerem parte atuante dele. Esse comprometi-
mento faz com que todos ganhem.

Vamos participar deste momento de 
mudanças para que num futuro bem próximo o 
nosso PPR seja o PPR de nossos sonhos.

Dr. Ademar Lopes, 
presidente Nacional 

da SBCO

Dr. Claudio, novo
presidente da SBCO - 

Regional Bahia
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OS SEGREDOS DE UM LÍDER EFICAZ.
A responsabilidade é minha!

Recursos Humanos da Braile

AGRADECIMENTOBRAILE RECEBE

O que é Liderança?

É a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores 

e influenciando de forma positiva mentalidades e 

comportamentos. 

Um líder é uma pessoa que dirige ou aglutina um 

grupo, podendo estar inserido em qualquer 

contexto. Não existe um único tipo de líder, mas 

vários, em função das características do grupo. 

Liderança na Organização:

Em uma organização, a liderança é de funda-

mental importância, pois está relacionada com o 

sucesso ou o fracasso, em atingir os objetivos 

definidos pela empresa.

O Líder de Sucesso:

O Líder de sucesso tem a determinação de atingir 

objetivos, independente dos obstáculos que surjam 

ao longo da caminhada. 

Está sempre procurando maneiras de espelhar 

suas habilidades em outras pessoas e dessa forma 

ele faz os outros evoluírem também. Um dos 

maiores atributos de um líder é ser capaz de 

desenvolver outros líderes. 

O clichê do líder é: "A responsabilidade é minha". 

Esta é uma grande qualidade de um líder eficaz e a 

fim de ter o respeito da equipe, deve ser sensível ao 

que é direito e justo. Deve lembrar que o líder 

planeja o trabalho e depois trabalha o seu plano 

com a participação de seus subordinados. Assim, 

deve influenciar seus colaboradores a acreditar na 

empresa e no que é proposto por ela, para juntos 

atingirem o objetivo da mesma. 

Esta semana a Braile recebeu a mais nova consultora 
técnica do Rio Grande do Sul, Silvia Garrida, de Porto Alegre. 
Silvia passou por treinamento pelas equipes da Assistência 
Técnica, Comercial e RH. 

A nova consultora técnica fará parte da equipe do 
gerente de vendas Éder William de Oliveira Mota.

   No mês de junho recebemos a visita dos 
estudantes do curso de perfusão da Unifesp São 
Paulo. 
     Os alunos ficaram encantados com a Braile. 
A professora Walkiria Sales, amiga da Braile há 
muitos anos, nos enviou seus agradecimentos.

Rosangela e Priscila (Dep.  Comercial):
 
Muito obrigada por sempre nos atender de forma 
tão profissional. A visita foi muito comentada 
pelos alunos, bem como o Hands On. Todos 
gostaram de tudo, desde a nossa ida para São José 
(de Levare), que foi muito confortável, a 
hospedagem no Hotel e toda a recepção dentro da 
empresa.
Agradeça por gentileza, ao Sr. David Peitl e ao 
Marcos Vinícius por tudo. 
Fiz uma atualização em nosso site, com as fotos da 
visita à Braile. 
Obrigada,

Walkiria Sales

CONSULTORA TÉCNICA

Nova Consultora Técnica 

Silvia Garrida, 

de Porto Alegre

http://www.unifesp.br/dcir/cardiovasc/cursos/perfusao



ANIVERSARIANTES 05 a 16 de Julho de 2013

Eliany C. Andreaça Pereira 
(Biológica) - 10

Dulce Helena Soares da Silva 
(Descartável) - 07

Marcos Benedito Vitor 
(Mecânica) - 14

Antonio Paulo Marques 
(Química) - 08

Rodrigo Pettinelli Luiz 
(Descartável ) - 15

Rogério F. Nardelli Vilar 
(Manutenção Predial) - 08

Manoel Rodrigues 
(Serv. Gerais) - 16

Ana Elisa Magalhães de 
Andrade (Jurídico) - 09

www.facebook.com/
brailebiomedica

www.facebook.com/
brailebiomedica Já curtiu

? 

Já curtiu
? Braile no FACEBOOKBraile no FACEBOOK

Envie seus sabores preferidos na hora do churrasco, aperitivo, almoço 

de domingo e jantar com amigos. Churrasco, molhos, aperitivos e 

temperos! Vamos juntar as melhores receitas dos companheiros da 

Braile num caderno especial que os papais receberão em agosto! 

Participe!

NOTÍCIAS

Confira a programação dos JOIS
 para o próximo fim de semana

13 de julho (sábado)

Basquete – 14h

Braile x C.P.F.L. 

Local: Sesi

14 de julho (Domingo)

Atletismo (Masc. e Fem.) – 8h30 

Local: Pista do Eldorado

Futebol Society – 10h30

Braile x Protendit 

Local: Sesi

Nasceu no dia 3 de julho a Alissa Martins Servan, 
filha dos nossos companheiros Alexandre Servan 
(Engenharia) e Kataline Martins (Faturamento).
Alissa veio ao mundo com 3,320 kg e 47 cm.
Parabéns à mamãe e ao papai!|


