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UMA BELA LIÇÃO UMA BELA LIÇÃO 

Quantas e quantas vezes, caríssimos 
colaboradores, procuramos tão longe de nós 
algo que está próximo, bem ao nosso 
alcance? 
Quantas e quantas vezes procuramos a 
solução em fórmulas mirabolantes de algo 
que é simples e fácil de ser feito e 
compreendido. 
Pois é meus caros, na semana que passou 
pudemos vivenciar momentos preciosos e a 
partir deles pudemos aprender uma bela 
lição. 
Está aqui, em nossas mãos, dentro de nossa 
empresa, a fórmula para alcançarmos mais 
sucesso e credibilidade. 
Sim, meus caros, mora dentro de nossa casa, 
de nossos muros, uma empresa única, 
diferente, especial. Uma empresa vencedora 
e merecedora de prêmios e homenagens. E 
precisamos mostrar isso ao mundo.
Precisamos abrir as portas e janelas e 
mostrá-la, sem receio ou constrangimento. 
Pois bem, na semana passada tivemos a 
honra e a alegria de receber na Braile e em 
Rio Preto alguns dos nomes mais importantes 
e respeitados da medicina brasileira e por que 
não dizer, da medicina mundial. Sim, 
estiveram aqui nos visitando ilustres e 
renomeados médicos que, sem falsa 
modéstia, se encantaram com o lindo 
trabalho que desenvolvemos em nossa 

empresa. Foi uma semana riquíssima, e 
vocês poderão conferir nas matérias desse 
jornal o quanto fomos agraciados. 
Durante os congressos que aqui em Rio Preto 
tivemos (o 5º Simpósio Caipira e a XV 
Jornada de Angiologia e Cirurgia Vascular) 
tivemos a oportunidade de conviver com 
esses ícones e assim trocar experiências e 
vivências e aprender que é abrindo as portas 
e mostrando ao mundo nossa capacidade e 
seriedade de trabalho que alcançaremos 
mais respeito e confiança da comunidade. 
E foi assim, uma bela lição, para nunca mais 
ser esquecida: 

"Eis que habitáveis dentro de mim,
e eu, lá fora, a procurar-Vos! ",

 disse Santo Agostinho.

E desse lindo pensamento podemos 
aprender a confiar em nós mesmos, em 
nossa capacidade de encontrar dentro de nós 
os méritos que muitas vezes procuramos fora 
e longe. 
Orgulhem-se disso! 

Ótima semana a todos. 



PRINCÍPIO 90/10

O título pode parecer estranho, mas os 
prezados leitores verão que tem todo sentido e 
um profundo significado.
O acaso, talvez o destino, levou-me a conhecer 
a obra do Dr. Stephen R. Covey, infelizmente 
falecido em 2012, não sem nos deixar, além 
dos seus aclamados livros, a comunidade 
virtual: “Stephen R Covey, The Community, 
empowering your greatness” (Stephen R. 
Covey, capacitando sua grandeza), no qual ele 
continua vivo com suas Conferências, Frases e 
Conselhos para uma vida produtiva e feliz.
Sugiro que entrem no Link: 
www.stephencovey.com/community/index.
php
Registrem-se, para ter acesso a lições impor-
tantes para o sucesso e o bem estar.
Ao longo de sua existência, Stephen inspirou 
milhões com o poder de princípios universais.  
Sua mensagem era simples: Para o verdadeiro 
sucesso e para dar sentido à vida, temos de 
conduzí-la centrada em preceitos rígidos.
Como professor, muitas vezes ensinou: 
"Existem três constantes fundamentais: 
Mudanças, Escolhas e Princípios"
Reconhecido pela Revista Time como um dos 
25 americanos mais influentes, foi um líder no 
pensamento e organização universais.
Covey foi autor de muitos livros de sucesso, 
destacando-se o best-seller internacional: “Os 
7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes”, 
que já vendeu mais de 25 milhões de cópias 
em 40 idiomas em todo o mundo.
São eles resumidamente:
1-Ser proativo, 2-Ao começar um projeto ter 
um alvo final definido, 3- Resolver os 
problemas prioritários antes de todos, 4-
Pensar sempre em vencer-vencer, 5-Procurar 
primeiro compreender, depois ser com-
preendido, 6-Atuar em sinergia com o am-
biente de trabalho, 7- Ter um programa equili-
brado de auto renovação nas quatro áreas de 
sua vida: física, social / emocional, mental e 
espiritual. 

Também é do autor o “Princípio do 
90/10”, que explicarei a seguir:
Segundo Covey, 10% dos proble-
mas que enfrentamos estão rela-
cionados com o ambiente em que 

vivemos. Os outros 90% dependem da forma 
como reagimos aos acontecimentos.
Não temos controle sobre 10% do que nos 
sucede; não podemos evitar que o carro 
quebre, o avião atrase, ou semáforo fique ver-
melho, porém será a nossa reação que 
determinará os demais 90%.
Vamos a um exemplo:
Você está tomando o café da manhã com a sua 
família. A sua filha, ao pegar a xícara, deixa o 
café cair na sua camisa branca. Não é possível 
controlar este evento, mas o que acontecerá a 
seguir depende da sua reação. Você se irrita, 
repreende severamente a filha e ela começa a 
chorar, censura a sua esposa por ter colocado a 
xícara muito na beirada da mesa.
Inicia-se uma batalha verbal....
Nervoso vai trocar a camisa, ao voltar, sua 
mulher sai batendo a porta e sua filha está 
chorando ainda mais. Na confusão ela perde o 
ônibus e você tem de levá-la à escola. 
Como está atrasado recebe multa por excesso 
de velocidade, discute com o guarda por 15 
minutos. 
Sua filha e você chegam tarde ao destino e são 
reprendidos!
Para piorar você percebe que esqueceu sua 
maleta com todo o trabalho já feito, sendo 
obrigado a refaze-lo.
O seu dia começou mal e parece que vai piorar, 
fica ansioso e torce para a jornada acabar.
Quando chega em casa, esposa e filha estão de 
caras fechadas, em silêncio e frias, tudo 
causado pelo seu comportamento no café da 
manhã. 
Você não teve controle sobre a queda da xícara 
de café (10%) mas estragou seu dia devido aos 
5 minutos de reação (90%)
Tudo seria diferente se dissesse gentilmente: 
não foi nada querida, você só precisa ter mais 
cuidado.
Lembre-se sempre 90/10!

Diário da Região – 17 de Agosto de 2014
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EM DESTAQUE

BRAILE MARCA PRESENÇA EM EVENTOS DE CIRURGIA 
CARDIOVASCULAR E ANGIOLOGIA EM RIO PRETO

A Braile Biomédica participou de 21 a 23 de agosto de dois eventos relacionados à cirurgia 
cardiovascular, angiologia e cirurgia vascular, realizados em Rio Preto. 

SIMPÓSIO CAIPIRA

Nos dias 21 e 22, estivemos presentes no 5º 
Simpósio Caipira de Cirurgia Cardiovascular, 
realizado no Quality Hotel Saint Paul. É o 
quinto ano que a Braile marca presença nesse 
evento, que atrai os mais renomados 
especialistas de todo o Brasil.
Foram discutidos temas de maior impacto na 
área de cirurgia cardiovascular e endovascular, 
como Evolução no Tratamento da valva 
aórtica, Inovações na abordagem da aorta 
torácica, doença Arterial Coronariana-DAC, 
entre outros.
Além do “espaço Braile” onde os colaboradores 
puderam demonstrar nossos produtos, du-
rante os dois dias de Simpósio, os con-
gressistas conferiram as palestras da Dra. 
Valéria Braile sobre “Biopróteses e antical-
cificantes”, do Diretor de Produtos da Braile, 
Guilherme Agreli que falou sobre “TAVI auto 
expansível vs expansível por balão: pros e 
contras”. 
O cirurgião cardiovascular João Carlos Ferreira 
Leal é o idealizador do Encontro, que tem como 
presidente o Prof. Dr. Domingo Braile e na 
frente da organização os doutores: Luis 
Ernesto Avanci, Achilles Abelaira Filho, Rodolfo 
Wichtendahl, Thiago Faria Almeida além do 
João Carlos Leal.

Homenagem

No último dia do Simpósio, 22, o Prof. Dr. 
Domingo Braile recebeu uma bonita home-
nagem do Dr. Rubens Thevenard. 

Na sequência Dr. Braile pro-
feriu a conferência “Novas 
Tecnologias na Cirurgia Car-
diovascular" e, como sempre, 
foi muito aplaudido por todos.

Dr. Francisco Costa, Dr. Fábio Jatene, Dr. Domingo Braile e Dr. Enio Buffolo

As colaboradoras Ana Luiza, Renata Gabaldi, Priscila Neviani e 
Rosangela Rossini no "Espaço Braile" 

Dr. Rubens homenageia Dr. Braile

Dr. Braile
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Os palestrantes:
Guilherme Agreli

e Dra. Valéria Braile



JORNADA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR

EM DESTAQUE

VÁLVULA TRANSCATETER NA JORNADA DE CARDIOLOGIA

Já nos dias 22 e 23, a empresa esteve 
presente na XV Jornada de Angiologia e 
Cirurgia Vascular, que aconteceu no Villa 
Conte, também em Rio Preto. 
O evento teve como objetivo reunir 
informações de vários aspectos da 
angiologia, cirurgia vascular e endovas-
cular, desde temas relacionados ao dia a 
dia até as últimas atualizações em 
técnicas, conceitos e materiais utilizados 
na especialidade.
Considerado o maior evento da espe-
cialidade no interior de São Paulo, a 
Jornada IMC-FAMERP de Angiologia e 
Cirurgia Vascular recebeu cerca de 200 
participantes de diversas regiões do país. 
Realizada pelo IMC em parceria com a 
Famerp, tem à frente da organização José 
Dalmo de Araújo Filho, cirurgião vascular 
do corpo clínico do IMC. 

No início de Agosto o Dr. Diego Gaia, de São 
Paulo, ministrou palestra sobre a Válvula 
Transcateter da Braile Biomédica na XXII 
Jornada de Cardiologia de Feira de Santana. 
O evento, realizado pela Sociedade Bra-
sileira de Cardiologia de Feira de Santana, 
na Bahia, reuniu dezenas de médicos e 
estudantes da área de saúde para debater 
os mais diversos assuntos da cardiologia, 

como novos tratamentos de doenças 
cardiovasculares, cirurgia cardíaca além de 
formas de prevenção. A Jornada contou com 
renomados profissionais baianos e também 
de outros estados.
A Consultora Técnica Comercial da Braile 
Biomédica, Dayane Feitosa (de Salvador), 
também esteve presente na Jornada.

Dr. Diego e DayaneDr. Diego durante apresentação na Jornada de Cardiologia de Feira de Santana

Anderson e Rosana no estande da Braile
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ESTANDE BRAILE
No estande da Braile foram apresentados: Linus, 
Mola para Embolização, Filtro de Veia Cava, entre 
outros. Participaram na demonstração de produtos 
os colaboradores: Anderson Eves, Ana Luiza, 
Priscila Neviani, Rosangela Rossini, Guilherme 
Agreli e Rosana Bianchi. 



VISITAS

Na semana passada tivemos o prazer em receber 
muitos visitantes e amigos da Braile Biomédica. 
No dia 15 de agosto recebemos o cirurgião 
cardiovascular, Prof. Dr. Walter José Gomes, de 
São Paulo-SP.  
Ele foi recepcionado pelo Prof. Dr. Domingo Braile, 
a presidente da empresa Dra. Patricia Braile e o 
Diretor Executivo Marcelo Rodrigues. Estava 
presente também o Fernando de Carolis, primo 
do Dr. Braile.

Continuando as visitas, dia 20, os cirurgiões Dr. Nelson Barg 
e Dr. Eduardo Costa Rodrigues, do Rio de Janeiro-RJ, 
estiveram na Braile Biomédica. Além do tradicional “tour” 
pela fábrica eles passaram pelo laboratório de Testes para 
demonstração de produtos.

E na sexta-feira, 22, a consultora técnica comercial 
Rosana Bianchi, trouxe na Braile Biomédica o Doutor e 
Professor da USP Edwaldo Joviliano e o Dr. Adel Saad, de 
Ribeirão Preto-SP. 

No dia seguinte, 21, rece-
bemos o Dr. Ricardo Dias, 
de São Paulo, que veio a 
Rio Preto participar do 
Simpósio Caipira e apro-
veitou para nos fazer uma 
visita. Ele foi recepcionado 
pela Dra. Patrícia Braile, 
Walter Sternieri e Marcos 
Vinícius.

Marcelo, Dra. Patricia, Walter, Fernando de Carolis, Dr. Braile e Dr. Walter

Marcos Vinicius, Walter, Dra. Patricia e Dr. Ricardo

Vinicius, Dr. Adel, Dr. Edwaldo e Rosana 
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AgradecimentoAgradecimento

Quero expressar meus sinceros agradecimentos pela maneira carinhosa com 
que fui recebido e acolhido em Rio Preto, e que me proporcionou usufruir de um 
simpósio de alta qualidade com palestrantes de indiscutível experiência. Pude 
visitar a fábrica da Braile Biomédica e sentir orgulho de ver o que brasileiros 
sérios de alta competência podem fazer.
Obrigado, a você (Priscila), à toda diretoria da Braile Biomédica e ao Digníssimo 
Prof. Braile.

E-mail enviado à Priscila (Gerente Comercial) pelo Dr. Genivaldo:

A gerente comercial Priscila Neviani e o Coordenador de 
Desenvolvimento Marcos Vinícius Silva recepcionaram o 
cirurgião cardíaco, Dr. Genivaldo Coelho de Souza, de São 
José dos Campos-SP.
Dr. Genivaldo veio a Rio Preto participar do Simpósio 
Caipira e aproveitou para visitar nossa empresa. 

Dr. Nelson Barg e Dr. Eduardo Costa Rodrigues

Genivaldo Coelho de Souza
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Confira o papel dos Deputados Federal e Estadual que você irá eleger:

DEPUTADO FEDERAL

É o verdadeiro e mais próximo representante do povo e suas 
necessidades. São eles quem fazem as leis que afetam a vida 
de todos os brasileiros. Quando o Presidente da República 
encaminha um projeto de lei ao Congresso, este é 
primeiramente analisado pelos nossos Deputados Federais na 
Câmara dos Deputados em Brasília, e só depois de aprovado é 
enviado aos nossos Senadores no Senado Federal, também 
em Brasília. O Deputado Federal também vota o orçamento 
federal, ou seja, decidem onde será aplicado o dinheiro. Seu 
mandato é de 4 (quatro) anos.

Se você quiser saber mais sobre o que está fazendo o Senado 
Federal entre no site: www.camara.gov.br 

DEPUTADO ESTADUAL

Assim como no Congresso Na-
cional, cabe às Assembleias Legis-
lativas (lugar onde ficam os Depu-
tados Estaduais) elaborar leis que 
afetam a vida dos moradores do 
seu estado. Discute e aprova (ou 
não) os projetos de lei enviado 
pelo Governador, inclusive votam 
o orçamento estadual, ou seja, de-
cidem em que área vão gastar 
mais. Seu mandato é de 4 (quatro) 
anos.

Se você quiser saber mais sobre o 
que está fazendo o Senado Federal 
entre no site: www.al.sp.gov.br

Na próxima edição falaremos sobre os cargos políticos: Senador, 
Governador e Presidente.

Eleições 2014Eleições 2014

SEMINÁRIO “INOVAÇÃO”

A segunda parte do seminário “Inovação” foi 
realizada na última quinta-feira, 21. O cola-
borador Sandro Ottoboni foi convidado pelo 
grupo (formado por Clayton Caparroz, Darci 
Montalvão, Flávio Dias, Lineu Andrade, Maria 
da Pena e Patrícia Braile), para participar do 
seminário.
Sandro abordou o tema inovação propor-
cionada pelo uso de técnicas como mapas 
mentais e ferramentas visuais, desde a 
concepção da metodologia (que nasceu na 
elaboração de planos de negócios), até a 
utilização cotidiana na Braile, no que diz res-
peito ao gerenciamento de projetos utilizando 
o método canvas.

Esta metodologia, utilizada por empresas 
líderes no mundo, tem colaborado com a 
ruptura a modelos já ultrapassados, possibili-
tando a utilização de mecanismos inovadores 
de criação de valor.
Assim como ocorreu com a qualidade nos anos 
1980, os processos nos anos 1990 e a estra-
tégia na década seguinte, inovação é a palavra-
chave no mundo da gestão nos tempos atuais. 
Essa nova metodologia pretende, de maneira 
rápida e concisa, inserir a organização em 
novos níveis de gerenciamento de projetos, 
onde o dinamismo é fator fundamental para 
favorecer a cultura da inovação.

Sandro fala sobre Inovação

Lineu, Sandro, Darci, Maria da Penha e Flávio
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22 de Agosto a 04 de Setembro de 2014

Giuliano Bianchi
Descartáveis - 23

Ana Cristina Olivieri
Licitação - 24

Maria Pires
Descartáveis- 25

Carla Cristina Correa
Compras - 30

Raul Almeida
Descartáveis - 26

Cicero Guerra
Serviços Gerais - 31

Juliano Prado Verona
Descartáveis - 23

Giovani Bernardes
Descartáveis - 25

Danilo Neviani
Descartáveis - 26

Flavio Dias
Gerência Industrial - 30

Lynna Paloma Lin
Compras - 27

Carlos Peloi
Qualidade - 01/09

Lorena Rodrigues
Jovem Aprendiz - 23

Leandro de Oliveira
Descartáveis - 25

Mychel Elias Dib
Logística (Un. II) - 26

Simone Nunes Martins
Descartáveis - 30

Joana Darc Batista
Endovascular - 29

Fabio Soares
Faturamento - 01

EM CENA

Felipe Ferreira
Usinagem - 02

Joel Borges
Descartáveis - 04

EXPOSIÇÃO UNIDADE II

A exposição “A divina São Luiz do 
Paraitinga” da fotógrafa Nana Vieira, 
também passou pela Unidade II da Braile 
Biomédica, na última semana. 
Os colaboradores puderam apreciar a 
mostra que revela as particularidades de 
uma das principais festas populares do 
interior do Estado. 

JOGOS DO SESI

SOCIETY 

No domingo (17) a equipe Braile-A foi 
eliminada do campeonato de futebol 
society ao ser derrotada pelo time da 
Lamipack por 7x4. Os gols da nossa 
equipe foram marcados por Alexandre 
Mingorance, Erick de Rei, Marcos Vitor e 
Enio Shiota.

BEM-VINDA

Nasceu no dia 15 de Agosto a 
Helena Finati Caparroz, com 
3,342kg e 49cm. 
Helena é a primeira filha do 

colaborador Clayton Caparroz 
(Gestão de Portfólio).

Exposição fotográfica na Unidade II

Parabéns!Parabéns!

BEM-VINDA
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