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Então, respire fundo...

Receba as novas energias...

E esteja pronto para novos pensamentos...

Afinal, este será o melhor ANO de sua VIDA.

Então deixe que o seu coração se encha de 

paz...E que o amor invada sua alma...

Não espere apenas um BOM ANO. 

Abrace o Grande ANO.

Reflita sobre tudo o que passou.

Aprenda com o que viveu.

Ressignifique...

E revigore suas expectativas.

Afinal, vem aí um NOVO ANO cheio de 

oportunidades.

Que ele seja afortunado... 

Que prevaleça o perdão ...

Que você sorria 365 dias, sem perder o fôlego 

E que a cooperação seja tão comum quando 

dormir e acordar.

E que a cada amanhecer você seja grato por 

estar vivo, 

E por poder recomeçar...

E assim, sinta a felicidade irradiar a sua vida...

E tenha a certeza de que neste NOVO ANO, 

tudo de bom, será ainda melhor!
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 Jornal El Pais destaca implante 
da válvula Inovare® em 

paciente no Uruguai.
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Caros colaboradores, 

Serenidade, coragem e sabedoria 

Ja é janeiro de 2015! E sempre que 
chegamos ao final de um ano e início de 
outro procuramos por palavras, pensa-
mentos e sentimentos que possam ex-
pressar nossa gratidão pelo ano que 
passou,  pelas experiências (boas ou nem  
tanto) vividas, pelo dom da vida, metas 
alcançadas, pelo aprendizado e superação. 
Todos e cada um de nós nos unimos nesse 
agradecimento a Deus pelo ano de 2014. 
Sentimos também uma mistura de 
emoções…é o calendário que gira e um livro 
em branco se abre diante de nós. 
O que será de 2015? 
Como viveremos o novo ano que se inicia, 
qual a história que será escrita e qual a 
história que escreveremos nessas páginas 
em branco? 
Para ser franca, um certo "frio na barrida" 
ronda nossos dias na ânsia pelo novo ano e 
pelas novidades que ele trará. 
E nesses momentos é a hora de nos 
recolhermos e oferecer a Deus o ano que se 

inicia. Fazer uma oração e confiar exclusi-
vamente em Nosso Deus, sem deixar 
nunca, é claro, de fazermos a nossa parte.
Quero hoje agradecer a todos vocês pelos 
bons e alegres momentos vividos, pelas 
risadas, sorrisos, sonhos e saudáveis 
momentos de união. 
Agradeço a cada um também pela 
convivência, pelo trabalho, pelas metas 
obtidas, pela parceria e pela superação de 
todas as dificuldades, tristezas e incertezas 
que passamos juntos. 
Que saibamos viver o ano de 2015 com 
determinação, fé, saúde, coragem, 
serenidade e sabedoria. 
Que venha 2015 e traga as novidades e 
surpresas de Deus!
Que venha 2015, pois estamos fortes, 
muitos mais fortes, com a Graça de Deus!
E termino esse primeiro editorial do ano 
com uma oração que sempre trago comigo, 
em meus lábios e em meu coração. 
Convido-os a partilharem comigo:

Concedei-me Senhor, 

SERENIDADE 

necessária para aceitar as 

coisas que não posso modificar,

CORAGEM 

para modificar aquelas que eu posso e 

SABEDORIA 

para distinguir uma das outras.

Feliz Ano Novo!

Oração da  Serenidade

Concedei-me Senhor, 

SERENIDADE 

necessária para aceitar as 

coisas que não posso modificar,

CORAGEM 

para modificar aquelas que eu posso e 

SABEDORIA 

para distinguir uma das outras.
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ADIB JATENE 

LIÇÃO DE VIDA - 3

Diário da Região, 21 de Dezembro de 2014

Retomando o tema da biografia do Prof. Adib 
Jatene, exemplo e paradigma de médicos, 
particularmente cirurgiões cardiovasculares, 
cardiologistas e cidadãos, com elevado 
espírito cívico, desejosos de melhorar o Brasil, 
como ele o fez durante toda sua produtiva 
existência.  
“O Professor Adib Jatene foi fundamental na 
evolução do grupo de Cirurgia Cardíaca do 
Hospital das Clínicas entre 1957 e 1961, 
quando transferiu-se para o incipiente, 
Instituto de Cardiologia do Estado de São 
Paulo”
Instituição dirigida por um cardiologista avan-
çado para o tempo: Professor Dante Pazzane-
se, pioneiro em variados campos da espe-
cialidade, um visionário para a época.
Com muita justiça a Instituição, que fundou e 
dirigiu por muitos anos, leva hoje o seu nome: 
“Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia”, 
importante centro assistencial, com inserção 
internacional, dotada dos mais modernos 
avanços da Cirurgia Cardíaca e Cardiologia.
O Dr. Dante iniciou sua carreira em São Paulo, 
no ano de 1928 e já no ano seguinte organizou 
o serviço pioneiro de eletrocardiografia da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo. 
Até 1933, era o único especialista a ministrar 
cursos de eletrocardiografia no Brasil.
Foi o idealizador da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, hoje com mais de 15mil 
associados, uma das mais importantes e pro-
dutivas do mundo! 
Com seu espírito de difusor de conhecimentos 
e grande dedicação aos pobres, viabilizou em 
1954 o Instituto de Cardiologia do Estado de 
São Paulo, como entidade governamental.  
Sem inveja ou vaidade, agregou em torno de si 
excelentes profissionais,
Acreditando nos jovens, dava-lhes o ne-
cessário apoio, para desenvolverem toda sua 
potencialidade. 
Pessoalmente tenho muito orgulho de ocupar 
a cadeira 48 da Academia de Medicina de São 
Paulo, cujo Patrono é o Dr. Pazzanese.
O Instituto foi o ambiente propício para o com-
petente Jatene desenvolver toda sua criativi-
dade e apurada técnica cirúrgica em operações 
do coração.

Exímio cirurgião, recebeu apoio do Dr. Dante e 
de todos os cardiologistas do Instituto. Tornou-
se referência na especialidade, como formador 
de discípulos brilhantes e criador de muitos 
insumos importantes para o desenvolvimento 
da Cirurgia Cardíaca, que avançava a largos 
passos para consolidar-se. 
Nesta época de grandes desafios Jatene criou 
já em 1962 outra oficina para produzir 
equipamentos: Oficina Experimental do 
Instituto, precursora da Fundação Adib Jatene 
(1984).
Apenas como exemplo citamos algumas das 
conquistas desta época: Válvulas Cardíacas 
artificiais, tipo Starr Edwards, (válvulas de 
Bola), apenas dois anos após a original ser 
desenvolvida. Foi usada por muitos anos, com 
desempenho até melhor que as importadas; 
Desfibriladores; Marca-Passos, que nos 
permitiram avançar neste campo sem qual-
quer atraso em relação aos países desenvol-
vidos. Máquinas de CEC, com incorporações 
tecnológicas importantes em relação às primi-
tivas; Oxigenadores de Bolhas, concêntricos, 
compactos em aço inoxidável. 
Com advento das membranas ocas, desen-
volveu o primeiro oxigenador brasileiro de 
membrana, comercializado em todo o mundo 
por uma empresa nacional. 
Como o prezado leitor pode ver, a vida e obra 
do Professor Adib Jatene tem que ser escrita e 
reverenciada por todos os brasileiros.

Continua no próximo artigo.



diovascular, que além de suprir o mercado 
nacional, exporta para muitos países, criando 
empregos de qualidade, pela agregação de 
valor, meta a ser perseguida sem tréguas em 
nosso país. Mesmo com tantas atividades, 
organizando e desenvolvendo a Cirurgia 
Cardíaca no Instituto de Cardiologia do Estado 
de São Paulo, com forte viés assistencial, 
provendo tratamento para os mais pobres, a 
ligação de Jatene com a Universidade nunca 
deixou de existir.
No ano de 1983, com a aposentadoria do seu 
mestre, o Professor Zerbini, Jatene vence 
memorável concurso e torna-se Professor 
Titular de Cirurgia Cardiotorácica, da venerá-
vel Instituição de ensino, agora dotada de uma 
moderna unidade, o INCOR, com mais de 600 
leitos e equipamentos de última geração, 
exclusivamente dedicada ao ensino, pesquisa 
e tratamento, clínico e cirúrgico de cardiopa-
tas. 
Como sempre, destacou-se neste novo 
desafio, implementando sua maneira de traba-
lhar por resultados. 
Foi Diretor da Faculdade de Medicina no 
período de 1990 a 1994, cargo de alta 
relevância para um professor com tantos 
méritos. Aposentou-se do INCOR e da USP, em 
1999, como Professor Emérito, após ter-se 
dedicado à sua “alma mater” durante 16 anos!
A aposentadoria pouco significou com relação 
a atividade cirúrgica de Jatene, pois, em 1986, 
a convite da Associação do Sanatório Sírio, 
assumiu o cargo de Diretor do Hospital do 
Coração, hoje “HCor” dedicado principalmente 
às doenças do coração.
Neste Hospital, sem fins lucrativos, manteve-
se ativo como Cirurgião Cardiovascular até 
2014, acompanhado de seus filhos: Fábio, Pro-
fessor Titular e Marcelo, Professor Associado 
da USP, ambos no INCOR, além de sua filha, 
Ieda Jatene, Cardiologista Pediátrica.
Continuaremos nos próximos artigos, mos-
trando outras peculiaridades deste 
eminente brasileiro.

Diário da Região, 04 de Janeiro de 2015

ADIB JATENE 

LIÇÃO DE VIDA - 4

Neste primeiro dia de 2015 dedico aos 
prezados leitores mais detalhes da Biografia do 
Professor Adib Jatene.
Este trabalho em forma de artigo científico, 
será publicado em duas Revistas de Cirurgia 
Cardiovascular com inserção internacional.
Estará no “The Journal of Thoracic and Cardio-
vascular Surgery”, órgão oficial da “American 
Association for Thoracic Surgery” e o não me-
nos importante “Brazilian Journal of Cardio-
vascular Surgery” da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Cardiovascular. 
O Professor Jatene, desde os anos 60 acreditou 
na possibilidade de substituir o coração por 
uma bomba mecânica, totalmente implan-
tável, acionada por um fluxo de gás ou eletri-
cidade.
Esta ideia nunca o abandonou, até os últimos 
dias de sua vida. Acompanhado dos melhores 
técnicos e engenheiros, trabalhava no aper-
feiçoamento de um novo modelo incorporando 
avanços técnicos apreciáveis. Implantados em 
bezerros, mostraram performance bastante 
adequada em longos períodos, sem falhas pri-
márias.
Esperemos que seus seguidores continuem a 
desenvolver o projeto, levando o Brasil a se 
igualar aos países desenvolvidos, nesta 
corrida difícil, porém excitante.
Pode parecer que seja exagero salientar estas 
qualidades de um cirurgião do quilate do 
Professor Jatene, mas isto fez toda a diferença 
para o desenvolvimento da Cirurgia Cardíaca 
do Brasil, hoje com 200 centros, e 100 mil 
operações por ano, cobrindo de norte a sul e de 
leste a oeste todo o território nacional.
Não foi o que ocorreu na maior parte dos 
países em desenvolvimento, que preferiram 
importar os equipamentos.
Isto fez toda a diferença representando o 
embrião da indústria brasileira na área car-
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 Jornal El Pais destaca implante da válvula 
Inovare® em paciente no Uruguai

PROCEDIMENTO INÉDITO 

O jornal Uruguaio, El Pais, destacou no 

mês de dezembro o implante de uma 

válvula transcateter INOVARE®, realiza-

do no Hospital das Clínicas do Uruguai, 

em um idoso de 84 anos. Devido a idade e 

complicações no caso de saúde, o 

paciente não poderia ser operado do 

modo convencional. O procedimento, 

inédito no país, aconteceu no dia 04 de 

dezembro de 2014, mesmo período que 

foi realizado o 30º Congresso Uruguaio 

de Cardiologia, em Montevideo. A válvula 

utilizada no procedimento foi doada pela 

Braile Biomédica. A empresa ficou sa-

bendo do caso por meio do Prof. Dr. Enio 

Buffolo (Professor Titular da Disciplina de 

Cirurgia Cardiovascular - Escola Paulista 

de Medicina | EPM/UNIFESP), São Paulo. 

 A equipe que liderou o procedimento foi 

conduzida pelo cirurgião uruguaio Daniel 

Brusich e contou com a presença do 

médico brasileiro Prof. Dr. José Honório 

Palma (EPM/UNIFESP - SP). Estiveram 

envolvidas cerca de 10 pessoas entre 

anestesistas, enfermeiros, médicos 

ultrassonografistas e cardiologistas. 

 "O procedimento foi um sucesso. A partir 

de agora, estamos trabalhando para 

inserir a INOVARE® no sistema público 

de saúde do Uruguai, que representa 

quase 100% do mercado e tem um 

potencial de exportação muito grande", 

disse o Coordenador de Exportação da 

Braile Biomédica, Lineu Andrade.

EM DESTAQUE

Inovare® 
Válvula Transcateter

Matéria publicada no jornal El País sobre implante
inédito da Inovare® no Uruguai



SEMANA DA CULTURA 

A semana de 15 a 19 de dezembro de 
2014 foi Cultural na Braile Biomédica. 
Revistas, jornais diários, livros de 
nossa Biblioteca e Caixa Estante do 
SESI ficaram à disposição de todos os 
colaboradores para a leitura do meio 
dia até as duas horas da tarde (horário 
do almoço), no pátio da empresa du-
rante a “Semana da Cultura”.
Vale ressaltar que estes mesmos 
livros, revistas e jornais continuarão 
disponíveis a todos na sala de leitura no 
terceiro andar. 

A Braile Biomédica busca com isso 
investir ainda mais na cultura e 
aproximar o colaborador da 
leitura, elevando seu crescimento 
pessoal e profissional!

Colaboradores aproveitaram o horário

de almoço para leitura de livros de nossa 

biblioteca e caixa-estante do SESI,

 jornais diários e revistas. 

No mês de novembro de 2014 foi eleita a 
nova comissão da CIPA gestão 2015. Antes 
de terminar o ano, os novos cipeiros 
t i tu lares e sup lentes,  receberam 
treinamento completo sobre a CIPA, 
ministrado pela técnica de segurança do 
trabalho, Daniela Maria da Silva e pela 
Coordenadora do SESMT Ana Maria 
Lucianelli. 
“Esse treinamento tem o objetivo de 
habilitar os membros da CIPA para 
desenvolverem ações de prevenção a 
acidentes de trabalho e doenças ocupa-
cionais”, disse a técnica Daniela.  
Ao final do treinamento todos receberam 
certificado. A partir deste mês a nova 
Comissão da CIPA entra em atividade na 
empresa. 

NOVA COMISSÃO DA CIPA

 RECEBE TREINAMENTO 
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Após treinamento...

...cipeiros recebem o certificado



SOMOS BRAILE
SEMINÁRIO 

No dia 12 de dezembro, 
finalizando o ciclo de Semi-
nários do “Projeto Força 

Jovem” de 2014, os jovens aprendizes Jefferson Lima e Julia Brandão apresentaram o setor 
“Comercio Exterior”, abordando assuntos como exportação e importação.
Estiveram na apresentação da dupla, além dos demais jovens aprendizes, Lineu Andrade 
(Exportação) e Lynna Lin (Compras), Clóvis Oliveira, responsável pelo Projeto Força Jovem e os 
orientadores Isadora Greim (Licitação) e Douglas de Paula (TI).
Segundo Lynna, os seminários são importantes, já que “proporcionam uma experiência e um 
ambiente muito parecido com o ambiente real de trabalho e acadêmico, o que fornece aos jovens a 
oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional”.

SORTEIOS DE FIM DE ANO

No dia 19 de dezembro foram sorteados 
brindes oferecidos por parceiros da Braile 
Biomédica. Os ganhadores foram: Adriana 
Batista (Biológica) - Liquidificador (ofere-
cido por Frangos Gourmet), Gilsimara 
(Biologica) - Panetone (Hoje Comunicação), 
Maria Pires (Descartáveis) - Chocolates, 
Dalton Conte (Comercial) - Champanhe (Caf 
uniformes), João Rafael (Descartáveis) - 
Champanhe (Caf uniformes), Daniela 
(SESMT) - Champanhe (Caf uniformes), 
Rosilda (Biológica) – Champanhe (Caf 
uniformes), Sandra (Descartáveis) - 
Champanhe (Caf uniformes) e Cristiane 
(Biológica) - Recarga de cartucho (Rework). 

Mais um fim de ano de solidariedade e amor para 
dezenas de crianças da Pastoral da Criança da Igreja 
Nossa Senhora do Carmo, de São José do Rio Preto. No 
final de 2014, os colaboradores da Braile, por intermédio 
da Coordenadora do SESMT Ana Maria Lucianelli, fizeram 
o Natal mais feliz de 50 crianças carentes na campanha 
“Adote uma Criança”. 
Cada criança recebeu uma roupa, um calçado e um 
brinquedo (novos) além de guloseimas. O colaborador 

Eberton, da Descartáveis, participou da festa com maquiagem 
artística nas crianças. O Mário, da Logística, foi o papai noel. 
Esteve presente também a Isadora da Licitação.  
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ADOTE UMA CRIANÇA

Gilsimara e Adriana

Maria Pires

João Rafael

Dalton

Sandra e DanielaCristiane e Rosilda

Os jovens Julia e Jefferson
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01 a 24 de Janeiro de 2015

Janaina Ramos 
Telefonista - 08

Mário H. Silva 
P.C.P - 15

Diego Melhado 
Biológica - 23

João Rafael Andrade
Descartáveis - 08

Lino Oliveira Jr.
Eng.e Processos - 16

Mário Luiz Ribeiro
Logística - 09

Alexandre Mingorance
Qualidade - 17

Vagner Souza Reis
Descartáveis - 24

Jeferson Luis de Sá 
Jovem Aprendiz - 17

Denilson Fernandes
Logística - 19

Danilo Almeida
Injeção - 05

Guilherme Zerlin
Comercial - 14

Danilo Francisco
T.I.- 02

Dionatas Capeleti
Físico/Quimico - 12

Ricardo Siqueira
Logística - 20

Poliane Alves
Comercial - 02

Douglas Rodrigues
T.I. - 12

BEM VINDOS

Nasceu no dia 21 de dezembro 
de 2014 a Ayla Maria Peitl 
Miranda, com 3,235 kg e 47 cm. 
Ayla é filha da colaboradora 

Fábia Peitl Miranda (Suporte Técnico). E, no dia 
27 de dezembro, nasceu a Ana Letícia Buosi 
Verona, filha do Juliano Verona (Descartáveis). 
Ana Letícia nasceu com 3,260 Kg e 48 cm. 
O primeiro bebê de 2015 é o Bernardo Monteiro 
Cardoso, que nasceu no dia 03 de janeiro. 
Bernardo que é filho do colaborador 
Lucas Monteiro (Engenharia), veio ao 
mundo com 3,460kg e 50 cm.

Ayla

Parabéns! 

AMIGO INCONDICIONAL 
DE RIO PRETO

O jornal Diário da Região, de Rio Preto, 
veiculado no dia 21 de dezembro de 2014 

destacou a vida do Dr. Lino Braile, 
pai do Dr. Domingo Braile.
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