
Gincana solidária arrecada quase 7 mil agasalhos.
Toda empresa participa e os colaboradores da Biológica,
Almoxarifado, Unidade II, Microbiologia e Cardioplegia,

da equipe SOS COM AMOR, vencem a prova Eskenta!
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PALAVRA DA PRESIDENTE

Dra. Patricia Braile Verdi

Presidente Braile Biomédica

O CALOR DO INVERNO

Querido colaborador, querida colaboradora:

Quero aplaudir sua iniciativa, 
seu amor, sua compaixão pelo 
próximo, seu compartilhar da 

visão e da missão da empresa de 
salvar vidas e, de forma 

especial, por esta fantástica 
arrecadação de agasalhos.

Nossa empresa é mesmo sensacional. O final 
da primeira prova da gincana solidária, que terá 
ainda outras etapas até dezembro, trouxe resultados 
que nos orgulham, que reforçam nossa bonita 
identidade de responsabilidade social. 

Em dois meses de trabalho, as cinco equipes 
em que toda a empresa foi dividida, conseguiram 
quase 7 mil peças de agasalhos que foram entregues 
às instituições assistenciais na última terça-feira, 
num dia de frio intenso. 

O coração dos dirigentes das instituições 
alegrou-se, pois os agasalhos, toalhas de banhos, 
sapatos, roupas chegaram numa hora mais do que 
abençoada. Soube-se de casos em que pessoas 
carentes estavam sem nem o básico: não tinham nem 
sapatos. 

A necessidade é perversa, inimiga da 
dignidade, e no inverno, as carências gritam ainda 
mais alto e machucam da forma mais cruel. Por isso, 
quero aplaudir sua iniciativa, seu amor, sua 
compaixão pelo próximo, seu compartilhar da visão e 
da missão da empresa de salvar vidas e, de forma 
especial, por esta fantástica arrecadação de 
agasalhos. 

Vocês são pessoas maravilhosas, seres 
humanos da melhor qualidade e a empresa tem um 
grande orgulho dessa consciência social e cívica que 
todos demonstram.

Há uma frase do escritor francês, Albert 
Camus, que diz... E no meio de um inverno eu 
finalmente aprendi que havia dentro de mim um 
verão invencível.

Agradeço a todos porque o verão dentro de 
vocês é sempre invencível; agradeço porque sei que 
posso contar com todos nesta e em todas as outras 
provas que vierem, não só na gincana solidária, mas 
em todas as fases e períodos da nossa empresa.

Falando em fases, creio que todos já 
perceberam a reorganização de setores que tem 
sido feita por toda a fábrica. O objetivo é oferecer 
um espaço mais harmônico, adequado e produtivo 
para todos. Reforço que as mudanças estão 
acontecendo para um bem maior, que é o 
fortalecimento e a consolidação da empresa hoje e 
no futuro. Para isso, conto com a confiança, apoio e 
ajuda de todos vocês! 

A todos uma excelente leitura!



ESPECIAL

As equipes

Classificação

Instituições Beneficiadas

SOS COM AMOR VENCE A “ESKENTA”!
Gincana arrecada quase 7 mil peças para Campanha do Agasalho

SOS com Amor

Anjos Solidários

Coração Solidário 

Abraça

Anjos da Guarda 

 – setores: Biológica, Almoxarifado, 
Unidade II, Microbiologia e Cardioplegia. 

 – setores: Endovascular, RH, T.I., Serviços 
Gerais, Compras e Manutenção Predial.

– setores: Mecânica, 5ºandar, Qualidade 
e Engenharia

 – setores: 2º andar, Injeção, Química, 
Ferramentaria e Laboratório de Testes

– setores: Descartável, PCP, Telefonista e 
Eletrônica

1º Lugar 

3248 pontos 

SOS com Amor

2º Lugar 

2854 pontos

Anjos Solidários

3º Lugar 

2334 pontos 

Coração Solidário

4º Lugar

1172 pontos 

Abraça

5º Lugar 

687 pontos 

Anjos da Guarda

Doação para Fundação Rio-Pretense de Solidaridade

A equipe "SOS com Amor", formada pelos 
departamentos Biológica, Almoxarifado, Unidade II, 
Microbiologia e Cardioplegia, venceu a prova Eskenta da 
Gincana Solidária da Braile Biomédica! 

A prova Eskenta pedia que as equipes conseguissem 
peças de roupas, sapatos, cobertores e outros itens de vestuário 
para a Campanha do Agasalho. 

A Gincana foi lançada em maio passado e o prazo para 
arrecadação da primeira prova foi até 17 de julho. 
Participaram ao todo cinco equipes que trabalharam muito 
para arrecadar um maravilhoso total de 6.663 peças entre 
blusas de frio, camisetas, calças, cobertores, calçados, etc.

 O trabalho de todas as equipes foi muito importante, 
com destaque para a vencedora em número de peças. A SOS 
com Amor realizou vários trabalhos de arrecadação de 
fundos para aquisição de cobertores e agasalhos, ganhando 
de virada e ultrapassando a Anjos Solidários que dominou a 
competição desde o início, ficando em segundo lugar. 

No próximo dia 2 de agosto, os componentes da SOS 
Com Amor irão se confraternizar e comemorar a vitória no 
Restaurante Rancho do Cupim.

As doações arrecadadas através da Gincana que envolveu 

todos os setores da empresa (divido em cinco equipes) foram 

encaminhadas, na última terça-feira, dia 23, para as 

seguintes instituições de caridade de Rio Preto: FRAS-

Fundação Riopretense de Assistência Social, Fundo Social 

de Solidariedade, Albergue Noturno e Madre Tereza 

Calcutá.  Os agasalhos chegaram em excelente dia, pois 

coincidiu com a chegada da frente fria que castigou a cidade 

na última semana. A todos que participaram o parabéns e a 

admiração de toda a Braile Biomédica.

As instituições beneficiadas foram:

Doação para Fundo Social de Solidariedade
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FRAS -  Fundação Riopretense de Assistência Social:

Fundo Social:

Albergue Noturno: 

Madre Tereza Calcutá: 

 
03 cx com Agasalhos / 02 cx sapatos / 01cx cobertor usados/ 

120 cobertores (Novos)

 03cx com Agasalhos / 02cx sapatos/ 01cx 

cobertor usados / 120 cobertores (Novos) + 100 

cobertores para Bazar

 

03 cx com agasalhos / 02 cx sapatos / 

01cx cobertor usados / 120 cobertores (Novos)

 

03 cx com agasalhos / 02 cx 

sapatos / 01cx Toalha / 120cobertores (Novos)
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NOTÍCIAS - Posse

POSSE NA ACADEMIA II 
As homenagens ao Dr. Domingo Braile, pela posse na Academia 
de Medicina de São Paulo, não param. Confira mais fotos do 
evento realizado no dia 11 de julho na Sociedade de Medicina de 
Rio Preto.

CUMPRIMENTOS 
Após a posse Dr. Braile recebeu cumpri-mentos e 
felicitações de pessoas de todo o Brasil. Amigos, 
médicos, especialistas das mais diversas áreas, 
colaboradores, todos manifestaram seu carinho por 
email, telefonemas com mensagens de parabéns e 
muitas congratulações. 

Foto: Arnaldo Mussi Foto: Arnaldo Mussi

IMPRENSA
A imprensa esteve presente e registrou a belíssima 
homenagem, com fotos nas colunas sociais, 
reportagens na TV, matérias em jornais locais, sites, 
etc. 

POESIA

Jornal The Journal - Rio Preto

Jornal Diário Oficial do Estado de SP - Poder LegislativoSite Hospital de Base, Rio Preto

Foto: Danilo Vieira

Foto: Danilo Vieira

No jornal Diário da Região, do dia 19 de julho, na 
coluna “Cartas do Leitor”, foi publicada uma poesia 
ao Dr. Braile, escrita por Cidinha Mello e Oliveira. 
Colaboradora assídua do nosso jornal A Semana.

Dr. Domingo Braile, esposa Maria Cecília e as filhas Valéria e Patrícia

Amigos cumprimentam Dr. Braile após cerimônia de Posse

Dr. Domingo Braile com a pelerine

Quando era bem criança /Tinha um sonho em mente/ 
Acabar com as moscas/ Que incomodam a gente! Mas 
Deus que tudo sabe/ Deu-lhe outras incumbências/ Estudar 
o coração/ E suas deficiências...Mantendo a simplicidade/ 
Do garoto de Monções/ Dedicar toda a sua vida/ A 
fortalecer corações!
Descobrir a maneira/ De renovar o compasso/ Pssando 
dias e noite/ Estudando passo a passo... Técnicas, 
mecanismos,/ Com afinco e emoção/ Para prolongar a 
vida/ De um fraco coração. Formou-se em Medicina,/ É 
cientista renomado/ Por incontáveis feitos/ Já foi 
homenageado! É conhecido de todos,/ Em tudo está 
presente/ Sua palavra é ouvida/ Em cada continente.
Orgulhamo-nos de ter/ Aqui em nossa cidade/ Médico de 
tanto valor,/ Com tanta capacidade. Deus abençoe doutor 
Braile/ Pelo muito que tem feito/ Pra que cada coração/ 
Tenha um bater perfeito!

Cidinha Mello e Oliveira
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Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,

A Academia de Medicina de São Paulo deu 
posse solene ao Dr. Domingo Marcolino Braile, no 
último dia 11, na Sociedade de Medicina e Cirurgia de 
São José do Rio Preto, Noroeste de São Paulo.

O Dr. Braile foi eleito e tomou posse na cadeira 
de número 48 da Academia, que possui atualmente 130 
membros. A Academia de Medicina de São Paulo fez 
questão que a homenagem fosse em São José do Rio 
Preto. É preciso destacar que a simples presença da 
Academia em São José do Rio Preto para dar posse ao 
Dr. Braile nos envaidece e a cidade como um todo.

O ato contou com as presenças do presidente da 
Academia de Medicina de São Paulo, Dr. Mário 
Santoro Junior, o secretário-geral Dr. Giovanni 
Furtado Souza, o presidente da Sociedade de Medicina 
de Rio Preto, Dr. Dulcimar Dionizete de Souza, e o 
diretor-geral da Faculdade de Medicina de Rio Preto, 
Dr. Paulo Brofman, entre tantos outros profissionais da 
área médica, amigos e familiares.

Dr. Domingo Marcolino Braile é uma referência 
não apenas pelo seu trabalho valoroso como cirurgião, 
professor e pesquisador, mas pelo amor incondicional 
que dedica à cidade de São José do Rio Preto, e pela 
forma como incentiva e valoriza seus colaboradores e 
os jovens estudantes e profissionais. É exemplo de 
tenacidade na defesa da Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto, pioneiro nos cursos de Mestrado e 
também escritor de reconhecida capacidade 
intelectual.

Dr. Braile possui um vasto currículo. Médico 
formado na Faculdade de Medicina da USP, em São 
Paulo. É Doutor em Cirurgia Cardíaca desde 1989 e 
Livre Docente em Cirurgia Cardíaca desde 1994. 
Atualmente é Professor Emérito da Faculdade 
Estadual de Medicina de São José do Rio Preto onde é 
Pró-Reitor de Pós-Graduação Stricto Sensu e Diretor 
de Pós-Graduação Lato Sensu. Professor Sênior da 
Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP.

Pesquisador IB do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Professor 
Orientador da Faculdade de Medicina de São José do 
Rio Preto e da Faculdade de Medicina da Universidade 
Estadual de Campinas. Participou de mais de 200 
bancas examinadoras de Mestrado, Doutorado, Livre 
Docência e Concursos Públicos, orientou 35 
Dissertações e Teses. Em toda sua carreira, em eventos 

científicos, proferiu mais de 900 conferências, 
apresentou mais de 700 trabalhos (de autoria direta 
e coautoria) e recebeu 25 prêmios.

Dr. Braile é membro de 22 Conselhos 
Editoriais. Publicou 17 capítulos e editou dois livros, 
tem mais de 700 artigos publicados em periódicos 
especializados. Formou mais de 200 Residentes de 
Cirurgia Cardíaca e Cardiologia, que atuam em todo 
o Brasil, América Latina e outros países.

Fundou e instalou 12 Serviços de Cirurgia 
Cardíaca e foi Presidente da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Cardíaca em 1990-1992. É colunista de 
dois jornais de São José do Rio Preto, com mais de 
250 artigos publicados. Foi agraciado com o Título 
de Comendador da Ordem da Benemerência em 1986 
pelo Governo de Portugal.

Em 2009 foi condecorado com a mais elevada 
Honraria do Estado de São Paulo: a Ordem do 
Ipiranga, reservada aos cidadãos brasileiros e 
estrangeiros que prestaram serviços notórios aos 
paulistas. É Membro da Academia Rio-Pretense de 
Letras e Cultura.

A dedicação do Dr. Domingo Marcolino 
Braile às pessoas pode ser resumida nesta frase, 
escrita por ele: “Procurem ser não apenas médicos do 
corpo, mas penetrem bem fundo na alma dos seus 
pacientes, onde, com certeza, encontrarão a resposta 
para muitas das perguntas que a medicina ainda não 
foi capaz de responder”.

Médico do sertão, como se autointitula, Dr. 
Braile busca no aconchego da família o apoio para se 
renovar a cada dia. A esposa Maria Cecília, as filhas 
Patrícia Braile Verdi e Valéria Braile Sternieri, o 
genro Walter Sternieri, e os netos Giovanni, Sofia e 
Luíza estiveram lado a lado neste momento histórico.
Mérito reconhecido, justa homenagem. 

Parabéns ao Dr. Domingo Braile!

Muito obrigado.

Brasília, 16 de julho de 2013

Deputado Edinho Araújo

PMDB-SP

Pronunciamento do Deputado Edinho Araújo, na Tribuna da Câmara Federal, sobre a Posse do Dr. Domingo 

Braile, na Academia de Medicina de São Paulo.

PRONUNCIAMENTO
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DISCURSO
Abaixo o discurso do Dr. Geovane Furtado de Souza, 
Presidente da Sociedade de Medicina de S.J. Rio Preto, ao 
Dr. Braile, elaborado por ocasião da Posse do Dr. Domingo 
Braile na Academia de Medicina de São Paulo:

Prof. Dr. Domingo Braile,
 

Quando fui convidado, como presidente 
da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio 
Preto, para tecer aqui palavras sobre o 
Professor Doutor Domingo Marcolino Braile, 
fiquei imensamente feliz pelo convite e por ter 
esta rara oportunidade e privilégio de falar 
sobre Dr. Braile em nome de todos os colegas 
médicos de Rio Preto e Região aos quais 
represento. Mais ainda por ter sido seu aluno e 
quem me inspirou na carreira cirúrgica 
Imediatamente, me vieram à mente as palavras 
do dramaturgo e poeta alemão Bertold Brecht. 

Certa vez, ele escreveu:

 "Há homens que lutam um dia... e são bons.
Há outros que lutam um ano... e são melhores

Há os que lutam muitos anos... e são muito 
bons. Mas há os que lutam toda a vida... e 

estes são imprescindíveis" 

Para a Cardiologia de Rio Preto e Região, 
ou melhor, para a Cardiologia do Brasil e, em 
particular e, sobretudo, para a nossa Sociedade 
de Medicina e Cirurgia, Dr. Braile foi, é e sempre 
será imprescindível. 

Em 2014, ele completará 50 anos como 
sócio de nossa entidade. Entidade que ingressou 
em 1964 e, apenas 3 anos depois, já ocupava a 
primeira secretaria, na Diretoria, e, na gestão 
do saudoso Dr. Radovir, a vice-presidência. 

Dr. Braile soube como poucos conciliar, 
ao longo de sua vida, a tríade Assistência — 
Docência — Ciência, indissociáveis na missão 
que nos é atribuída de cuidar de nosso pacientes, 
proporcionando-lhes bem estar e saúde.

Ao mesmo tempo em que exerceu o ofício 

da Medicina com devoção, Dr. Braile realizou e 
realiza pesquisas e estudos fundamentais para 
o desenvolvimento da Medicina, em particular, 
da Cardiologia brasileira, ao mesmo tempo em 
que transmitiu e compartilhou, com extrema 
generosidade, de seu vasto conhecimento para 
milhares de alunos não só na Faculdade de 
Medicina de Rio Preto, mas em muitas outras 
instituições mundo afora. 

Não por acaso, Dr. Braile foi um dos 
idealizadores do Congresso Médico do Oeste 
Paulista, um dos maiores eventos científicos do 
interior paulista, realizado pela nossa 
Sociedade de Medicina. Coube a ele presidir o 
primeiro congresso, em 1969, e sua décima 
primeira edição, 20 anos depois. 

Tanto conhecimento e experiência, 
felizmente, transpuseram os centros cirúrgicos 
e salas de aula para o mundo empresarial. Dr. 
Braile destaca-se também pelo empreende-
dorismo ao fundar, em 1977, a Braile 
Biomédica, hoje uma das principais fabri-
cantes mundiais de produtos médico-cirúrgico-
hospitalares. 

A Braile Biomédica nasceu do sonho da 
família do Professor em viabilizar a cirurgia 
cardíaca para todos pacientes brasileiros com 
a fabricação de produtos nacionais. Hoje é um 
avançado polo fabricante de produtos médico-
cirúrgico-hospitalares. 

Doutor Braile, o juramento de 
Hipócrates encerra-se com a seguinte frase: 

"Se eu cumprir este juramento com 
fidelidade, que me seja dado gozar felizmente 
da vida e da minha profissão, honrado para 
sempre entre os homens." 

Dr. Braile, ante a sua história e pelo 
muito que ainda está por vir, o senhor é e 
sempre será honrado para sempre entre os 

Geovane Furtado de Souza - (Urologista 

- Presidente da Sociedade de Medicina 

de São José do Rio Preto, 11/07/13)



BRAILE NO SOLACI / SBHCI
De 24 a 26 de Julho acontece o Congresso 

SOLACI/ SBHCI 2013 (Sociedade Latino-
americana de Cardiologia Intervencionista e 
Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e 
Cardiologia Intervencionista). O evento será 
realizado no Transamerica ExpoCenter, em São 
Paulo-SP. 

A participação da Braile será no dia 26, 
sexta-feira, com uma sessão de hands-on com um 
simulador para implante transapical de válvula 
transcateter. 

A iniciativa da Sociedade Brasileira de 
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista tem 
como objetivos promover a técnica transcateter de 
implante de valvula aortica (TAVI) e capacitar os 
médicos participantes do evento em efetuar este 
tipo de tratamento.

O Diretor de Produtos, Guilherme Agrelli, 
o Gerente de Vendas (Sul) Eder William de 
Oliveira Mota  e a Assistente Técnica, Fábia Peitl 
Miranda (SP), representam a Braile nesse 
importante evento. 

Voltaremos ao assunto.

Simulador para implante transapical de válvula transcateter

Próximos Congressos

40º Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular 
30 de setembro a 03 de outubro – Florianópolis |SC

VI Congresso Sul Brasileiro de Cirurgia Cardiovascular e IV Simpósio Sul 

Brasileiro de Circulação Extracorpórea  
17 a 19 de Outubro – Gramado | RS

XI Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica 
17 a 19 de Outubro – São Paulo | SP

REFORÇO 
Mais dois profissionais passam a integrar 

a equipe de Vendas da Braile no Sul, que tem 

como Gerente de Vendas, o Eder Willian Mota. 

São Rodrigo José Maciel (Consultor 

Técnico Comercial - Balneário Camboriu | SC) e 

Rafael César Salvador (Consultor Técnico 

Comercial – Cascavel | PR). 

Quem chega também é Viviane Spern 

Hepp (Especialista de Produtos - Porto Alegre | 

RS), para o Departamento de Assistência 

Técnica. 

Os novos colaboradores foram treinados 

pelas equipes do RH, Assistência Técnica, 

SESMT e Qualidade.
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ANIVERSARIANTES 26 a 31 de Julho de 2013

Vladimir Ramirez
(Biológica) - 30

Vinicio Souza Silva 
(Descartável) - 29

Antonio Carlos Eleodoro 
(Mecânica) - 31

Vagner Souza Silva 
(Descartável) - 29

Vera Lucia Santiago da Costa 
(Endovascular) - 31

Ivanete Costa Aguiar 
(Endovascular) - 30

Priscila Neviani Cunha de 
Melo (Comercial) - 30

www.facebook.com/
brailebiomedica

www.facebook.com/
brailebiomedica

Já curtiu
? 

Já curtiu
? 

Braile no FACEBOOKBraile no FACEBOOK

ESPAÇO RH

Etiqueta corporativa
É um conjunto de cerimônias usadas no trato entre pessoas e empresas, regidas pela boa educação, bom comportamento, convenções 

sociais, ética profissional e prescrições oficiais. Seu objetivo é reduzir, ao mínimo, os conflitos, preconceitos, atritos, dúvidas, suspeitas 

e mal entendidos entre o público e as organizações, criando um clima de conhecimento, compreensão, confiança, cooperação e parceria 

entre as partes que se relacionam.

Recursos Humanos da Braile

Algumas dicas:

1. Pontualidade deve ser ponto de honra no ambiente 

empresarial. Assumindo um compromisso, este se torna sua 

responsabilidade. Organize-se para chegar na hora todos os 

dias e para cumprir com os prazos propostos, 

2. A vestimenta diz muito para as outras pessoas, assim é 

recomendável roupas discretas, sem modismos. Decotes e 

cores berrantes devem ser evitados. Tome cuidados também 

com higiene pessoal.

3. O ditado “a primeira impressão é a que fica” deve ser levado 

a sério. Seja  sempre cordial e prestativo, saiba ouvir e falar 

na hora certa.

4. Sempre ao entrar em um local, peça licença e busque 

cumprimentar todas as pessoas.

5. Ao comunicar-se, busque olhar nos olhos, demonstre 

atenção no que estão falando e  não se distraia durante a 

conversa.

6. Mantenha uma postura correta, não cruze os braços, evite 

se sentar de qualquer jeito, jogando o corpo na cadeira. É 

importante uma boa acomodação, porém ereto e de forma 

adequada.

7. Seja organizado e demonstre isso. Planeje adequadamente 

seu tempo e sua mesa: mantenha os papéis e arquivos de 

computador nos devidos lugares, onde não só você, mas 

qualquer membro da empresa consiga localizar quando 

necessário.

8. Cuidado com a utilização de celulares no trabalho. Evite 

ligações pessoais e caso estas ocorram, busque ir para um 

local privado e seja breve. Cuidado com o toque do celular, 

o correto é deixá-lo no modo silencioso.

9. Também são necessários cuidados com outras ferramentas 

tecnológicas e principalmente com as redes sociais – não 

exponha fotos e/ou comentários sobre a empresa.

10. Use sempre linguagem formal tanto para falar como para 

escrever. Mesmo que considere o cliente interno / externo 

ou o remetente seu “amigo/conhecido”, tudo o que é feito 

no ambiente empresarial deve ser com formalidade 

(naquele momento você está representando a empresa).

11. Cuidado com as brincadeiras. Um ambiente de trabalho 

descontraído é positivo desde que sejam feitas apenas 

brincadeiras saudáveis, que promovam um ambiente 

alegre e equilibrado.

12. Busque ter “jogo de cintura” na hora de imprevistos e ouça 

a opinião dos outros. É preciso saber argumentar e 

também, ceder.


