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Colaboradores contribuem para a Natal de centenas de pessoas. 
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Estamos encerrando mais um ciclo 
em nossas vidas, estamos terminando 
mais um ano de vida, trabalho e bênçãos. 

O ano de 2012 está quase no fim e 
temos só o que agradecer a Deus por tudo, 
por todas as coisas que Ele proveu a nós e 
a nossas vidas. Fomos privilegiados com 
saúde, disposição, inteligência, dons, 
capacidade, criatividade e bom ânimo 
para cada dia, para cada dificuldade e 
para cada conquista. 

A Braile viveu mais um ano de 
premiações e reconhecimentos do 
mercado pelo seu trabalho impecável e 
valoroso. Porém, a mais importante das 
vitórias de 2012 é o fato de chegarmos ao 
final do ano com nossa empresa “de pé”! 
Fomos arrojados e inovadores, fomos 
sim! Usamos nosso cabedal de 
conhecimentos e nossa estrutura para 
mostrar soluções de cura e restauração 
da saúde que encantaram nossos pares e 

consolidaram ainda mais a marca  
dentro e fora do Brasil. 

Motivos para comemorar, para 
celebrar a vida e o futuro. E o que dese-
jamos a cada um de vocês neste novo ano é 
uma disposição renovada em servir com 
seu trabalho e talentos para um mundo 
com mais opções de vida e saúde. 
Essa é a nossa missão e devemos fazê-la 
com muita vontade e amor. Saúde, paz, 
união, amor e pequenas e grandes ale-
grias a todos vocês! Muito obrigada pela 
parceria e fé em mais este ano! 

A todos, um maravilhoso Natal!

Braile

Árvore de Natal
da Braile Biomédica
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ARTIGO

Rio Preto e FAMERPRio Preto e FAMERP

Diário da Região -  15 de dezembro de 2012

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

““

””

Tenho repetido que os 
negócios vão acontecer nas 
cidades em que os cidadãos 

gostarem de morar

Tenho repetido que os 
negócios vão acontecer nas 
cidades em que os cidadãos 

gostarem de morar

Quando vamos chegando aos alvores de 2013, fazendo 
um retrospecto do ano que se finda, temos muito a comemorar. 
São conquistas, que nos levam a ter orgulho da nossa Cidade e 
de suas Instituições.

Mercê do trabalho de gerações que se sucederam ao 
longo dos últimos 160 anos, desde os mais importantes 
dignitários, até o mais simples trabalhador, Rio Preto tem 
muito a celebrar, neste segundo decênio do século XXI.
Seguidamente, temos recebido o galardão de ser a segunda 
melhor cidade para se morar entre as 5,5 mil do nosso imenso 
Brasil.

Imagine leitor amigo o que isto representa, 
considerando que vivem aqui cerca de 500 mil habitantes. 
Entre as urbes médias como a nossa, Rio Preto destaca-se pela 
sua qualidade, aferida pelo Índice FIRJAN, similar ao Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH), realizado periodicamente 
pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

Como exemplo comparativo, Ribeirão Preto ocupa a 
sexta posição e Marília a sétima! Outros marcadores mostram 
a pujança da nossa região, um verdadeiro exemplo para o País.
Enquanto o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) da 
nação está na ordem de 1%, o nosso incremento foi de 14%, 
atingindo a cifra de R$ 9,0 bilhões, rivalizando com o dos 
tigres asiáticos.

Tenho repetido muitas vezes que “Os negócios vão 
acontecer nas cidades em que os cidadãos gostarem de 
morar”. Empreendimentos de alto impacto econômico vêm se 
instalando aqui, oferecendo empregos de qualidade, 
configurando um circulo virtuoso, com pleno emprego e 
adequada distribuição de renda.

Completando este avanço, recentemente o Prefeito 
anunciou o início definitivo das obras para a efetiva 
implantação do “ParTec”, nosso Parque Tecnológico, impor-
tantíssimo para prosseguirmos no ritmo de crescimento que 
nos mantenha sempre no topo do progresso.

Outra notícia que me toca pessoal e profundamente é 
poder divulgar que a Faculdade de Medicina de Rio Preto 
(FAMERP), pelo terceiro ano consecutivo, avaliada pelo 
Índice Geral de Cursos (IGC), recebeu a nota 5,0. A maior da 
escala, levando-a a ser considerada pelo Ministério de 
Educação (MEC) como “Instituição de Excelência no 
Ensino”.

O indicador sintetiza a qualidade de todos os cursos de 

Graduação, e Pós-Graduação “Latu e Stricto Sensu” alocan-
do a FAMERP entre as dez melhores escolas do país.

Chamo a atenção para este detalhe, a FAMERP não 
é só uma das melhores Faculdades de Medicina do Brasil, é 
uma das melhores entre as 1.144 Instituições de Ensino 
avaliadas rivalizando com as maiores Universidades e 
Institutos.

Para nossa maior satisfação, entre as 10 melhores 
Instituições Públicas Nacionais, apenas duas são do Estado 
de São Paulo: Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), e 
FAMERP.

Estava errado Visconde de Taunay, que por aqui 
passou na segunda metade do século XIX e fez a previsão 
sombria de que os poucos casebres que aqui existiam iriam 
desaparecer engolidos pela mata e pelas doenças.

Estava certo o Dr. Raul de Aguiar Ribeiro, que com 
cinco colegas, viveu a aventura de fundar a Faculdade de 
Medicina, que hoje brilha como estrela resplandecente no 
cenário científico internacional.

Estão de parabéns todos que confiaram na proteção 
de São José, acreditando em Rio Preto...Merecem cum-
primentos os rio-pretenses, representados hoje pelo Prefeito 
Dr. Valdomiro Lopes, ex-aluno, e o atual diretor da FAMERP, 
o Prof. Dr. Humberto Liedtke Junior, que têm a sorte de 
ocupar os cargos de destaque nesta quadra histórica.



ESPECIAL - Natal

   Com a chegada do Natal, o espírito 

solidário ganha força, e a nossa empresa 

também faz sua parte. No último dia 10, 

foram entregues as sacolinhas de Natal 

(roupas, brinquedos, calçados, gulo-seimas, 

l ivro, etc.)  ao Fundo Social da 

Solidariedade de Rio Preto. 

      A doação foi feita pelos companheiros 

da Braile e a entrega foi realizada à 

primeira dama e presidente do Fundo 

Social de Solidariedade da cidade, Eliana 

Lopes pela Darcilei Montalvão, supervi-

sora de Serviços Gerais.
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Setor da Descartável faz doação para 

Hospital Bezerra de Menezes

Natal SolidárioNatal Solidário

Braile entrega sacolinhas de Natal ao Fundo Social 
de Solidariedade

Colaboradores contribuem para o 
natal de centenas de crianças

Mais uma turma de companheiros da 

Braile contribuiu para um Natal 

mais feliz de muitas crianças da 

Pastoral da Criança – Igreja Nossa 

Senhora do Carmo, neste fim de ano. 

No dia 16 de dezembro, o compa-

nheiro Mario Ribeiro se vestiu de 

Papai Noel e fez a entrega dos 

presentes no Salão Paroquial da igreja. Mais de 100 sacolinhas 

(roupas, calçados, brinquedos e doces) foram entregues para as 

crianças, que ficaram muito felizes com o presente.

    Os colaboradores da Descartável doaram 
34 pares de chinelos para os pacientes do 
Hospital Adolfo Bezerra de Menezes, de Rio 
Preto, no último dia 12.
  A entrega, feita pelos companheiros do 
departamento, aconteceu no pátio da Braile e 
o motorista José Carlos Carneiro, do 
Hospital, foi quem recebeu as doações. A 
ideia partiu da Sandra Vila, que visitou o 
Hospital e viu uma caixa em que havia uma 
mensagem pedindo doação de chinelos. Ela 
mesma mobilizou os amigos do departa-
mento, que logo se prontificaram em ajudar e 
fizeram essa doação.
  Parabéns à Sandra pela iniciativa e aos 
companheiros da Descartável.

Produção doa chinelos
para hospital



Cartão de NatalCartão de Natal
O cartão de Natal eletrônico de 2012 da Braile Biomédica já está na caixa postal de clientes, parceiros, fornecedores, 
distribuidores e demais contatos profissionais que formam a base de relacionamento da empresa. O personagem escolhido 
foi o Sr. José Trentim Luiz, da cidade de Barretos/SP. Há dois anos, ele recebeu o implante de uma válvula aórtica 
transcateter, a Inovare® , desenvolvida pioneiramente pela Braile Biomédica. Conheça a história:

ESPECIAL - Natal
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O implante da Válvula Aórtica Transcateter Inovare® em José Trentim 
Luiz foi realizado pela equipe da UNIFESP e pelo Dr. João Carlos 

Ferreira Leal, do Serviço de Cirurgia Cardíaca do Instituto Domingo 
Braile, no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, 

em outubro de 2010. Estima-se que 4,5% da população idosa no 
Brasil  tenha estenose valvar aórtica grave. Desses 30% não tem 

indicação para cirurgia convencional em virtude do elevado risco de 
morte intra e pós-operatória. 

O implante da válvula aórtica trancateter é  considerada uma 
alternativa promissora e a Braile Biomédica é a única indústria no 

Brasil a desenvolver o produto.  
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Natal na BraileNatal na Braile
O Natal na Braile começou no início de dezembro, com a decoração da empresa com enfeites de luzes, árvore de 

Natal e os enfeites dos departamentos. A nossa máquina fotográfica registrou alguns enfeites para você. Confira.

Receita de Ano NovoReceita de Ano Novo

Feliz 
2013

Feliz 
2013

Feliz 2013

Feliz 
2013

Feliz 

2013

Para você ganhar belíssimo Ano Novo 

cor do arco-íris, ou da cor da sua paz, 

Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido 

(mal vivido talvez ou sem sentido) 

para você ganhar um ano 

não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, 

mas novo nas sementinhas do vir-a-ser; 

novo até no coração das coisas menos percebidas 

(a começar pelo seu interior) 

novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, 

mas com ele se come, se passeia, 

se ama, se compreende, se trabalha, 

você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita, 

não precisa expedir nem receber mensagens 

(planta recebe mensagens? 

passa telegramas?) 

Não precisa 

fazer lista de boas intenções 

para arquivá-las na gaveta. 

Não precisa chorar arrependido 

pelas besteiras consumadas 

nem parvamente acreditar 

que por decreto de esperança 

a partir de janeiro as coisas mudem 

e seja tudo claridade, recompensa, 

justiça entre os homens e as nações, 

liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, 

direitos respeitados, começando 

pelo direito augusto de viver. 

Para ganhar um Ano Novo 

que mereça este nome, 

você, meu caro, tem de merecê-lo, 

tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, 

mas tente, experimente, consciente. 

É dentro de você que o Ano Novo 

cochila e espera desde sempre.

Carlos Drummond de Andrade

ESPECIAL - Natal
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Braile Recebe

Fábia Peitl, , Dra. Patrícia Braile, 
Taynará Milaré, Renata Gabaldi, Marcos Vinicius e 

Dr. Marcos Cunha, Dr. Alexandre Siciliano
Marcos Miszewski 

Médicos do RJ visitam
a Braile

Na sexta-feira, 14 de dezembro, recebemos a visita 
dos doutores Alexandre Siciliano e Marco Antônio Cunha, 
da capital fluminense.

Os dois médicos são cirurgiões cardíaco do Instituto 
Nacional de Cardiologia - Rio de Janeiro e vieram acom-
panhados dos distribuidores Marcos Miszewski, Sergio 
Otto e Ana Carolina Teles da Suprimedical, do Rio de 
Janeiro.

Eles foram recepcionados pela equipe da 
Assistência Técnica e participaram de um hands on com os 
nossos produtos, no Laboratório de Testes e Ensaios.

FAMERP entre as 27 melhores do país
Instituição de ensino superior de Rio Preto é uma das melhores entre as 1.144 avaliadas

Fonte: http://www.diarioweb.com.br

Orgulho para os rio-pretenses. A Faculdade de 
Medicina de Rio Preto (Famerp) está entre as 27 
instituições de ensino superior do Brasil com nota cinco 
no Enade, conceito máximo. Foram avaliados 2.136 
universidades, faculdades e centros tecnológicos públicos 
e privados no total. O ranking das instituições foi feito a 
partir das notas por cursos referentes aos exames de 
2010 e de 2011. 

Essa nota máxima (5), a maior considerada pelo 
MEC, deixa o prof. Dr. Domingo Braile, professor 
Emérito da Famerp, muito honrado. “A FAMERP não é 
só uma das melhores Faculdades de Medicina do Brasil, é 
uma das melhores entre as 1.144 Instituições de Ensino 
avaliadas, rivalizando com as maiores Universidades e 
Institutos. Para nossa maior satisfação, entre as 10 

melhores Instituições Públicas Nacionais, apenas duas 
são do Estado de São Paulo: Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA), e (FAMERP)”, destaca Dr. Braile.

Para Humberto Liedtke, diretor-geral da 
Famerp, o resultado nacional reflete o trabalho da 
instituição, que investe em infraestrura, docentes e 
funcionários. “Isso reflete nos estudantes.” 

Em seu artigo publicado no jornal Diário da 
Região do dia 16 de dezembro, Dr. Braile parabeniza o 
prefeito Dr. Valdomiro Lopes, ex-aluno, e o atual 
diretor da Famerp, o Prof. Dr. Humberto Liedtke 
Junior, que têm a sorte de ocupar os cargos de destaque 
nesta quadra histórica.

Reciclagem     Nos dias 13 e 14 de dezembro, o técnico Marco Aurélio 
Vendramini (João Pessoa/PB) e o engenheiro Rodrigo de Freitas 
(São Paulo/SP), participaram de uma reciclagem dos 
equipamentos da Braile.
    Os dois assistentes técnicos fizeram um treinamento de 
atualização de todos os equipamentos da linha eletromédica e 
nas revisões mais recentes dos procedimentos e, principalmente, 
no produto eletromédico mais novo, o Módulo Bomba Centrífuga 
Centripump BRB-100. Foram apresentados a eles os diagramas 
elétricos, procedimentos de ajustes, manutenção preventiva e 
corretiva, além de receber treinamento teórico e prático dos 
equipamentos e manual informativo com informações para 
trabalho em campo.
    Marco Aurélio faz o serviço de assistência técnica no Nordeste 
e o engenheiro Rodrigo faz a região da grande São Paulo e Sul do 
país.Marco Aurélio, Rafael, Rodrigo e Régis 



23 de Dezembro de 2012 a 09 de Janeiro de 2013ANIVERSARIANTES 

Nadia Ap. Vaz dos Santos 

(Biológica) - 27

Cássia Carolina Walkovics 

(Financeiro) - 26

Elizabeth G. Santiago 

Segunda (RH) - 27
Eliete Arenas 

(P.C.P.) - 26

Anderson Aparecido Euzébio 

(Almoxarifado) - 28

Danilo César Francisco 

(C. I) – 02/01/13

Deise Rosangela C. dos Santos 

(Secretaria) - 26

Rogério Sabadin Bazan 

(Mecânica) - 28

Mário Luiz Ribeiro 

(Almoxarifado) - 09

Ana Maria Lucianelli 

(SESMT) - 28

Poliane Alves 

(Comercial) - 02

Claudia Gonçalves 

Niziato (Qualidade) - 06

Eder de Jesus Gonzaga 

(Injeção de Peças) - 26

Josinaldo de Oliveira

(Serv. Gerais) - 30

Henrique Junio Tassi da 

Silva (Descartáveis) - 28

Janaína Ramos Carvalho 

(Serviços Gerais) - 08

www.facebook.com/bra i leb iomedicaCurta

Treinamento CIPA gestão 2013

NOTÍCIAS

No mês de dezembro, do 
dia 10 ao 19, os novos inte-
grantes da CIPA receberam 
treinamentos para a Gestão de 
2013, ministrados por Clóvis 
Santos Oliveira, técnico de 
segurança do trabalho.

Requinte & Sabor

Foram sorteados quatro exemplares do Livro de 
Receitas “Requinte & Sabor”. Os ganhadores foram: 
Poliane Fernandes (Endovascular), Lindaura Assis e 
Robson Cruz (Biológica) e Erica Silva (Serviços 
Gerais).

Robson, Lindaura e Poliane
Clóvis ministra treinamento 

para CIPEIROS
Erica

Expediente
final de ano

No período de 24/12/2012 a 06/01/2013, não haverá expediente. A Braile 

retorna as atividades no dia 07/01/2013 (segunda-feira).


