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Dra. Patricia Braile
Presidente da Braile Biomédica

Caríssimos colaboradores,
Nem sei por onde iniciar o editorial deste 
nosso "A Semana". 
São muitos os eventos, acontecimentos e 
novidades que temos e todos eles da maior 
importância para nossa empresa e 
comunidade. 
Inicio falando do I Encontro Latino-
Americano da Braile Biomédica que 
aconteceu no dia 15 de maio. Sem dúvida 
este encontro marca um novo período de 
nossa história. Reunir os diversos 
distribuidores que temos na América Latina 
nos fez sentir a força que temos e o 
brilhantismo de nosso trabalho no exterior. 
Leiam a matéria e orgulhem-se!
No dia 9 de maio fizemos nossa primeira 
apresentação técnica na UNIMED aqui de 
Rio Preto. Foi também um importante 
evento para nossa empresa e pudemos 
mostrar que nossos produtos e serviços são 
uma excelente solução para os planos de 
saúde privados, pois tem altíssima 
qualidade e um atendimento primoroso. Foi 
excelente! 
A comemoração do Dia das Mães em nossa 
empresa este ano foi sensacional e muito 
diferente. Pudemos participar da Palestra a 
respeito do Estatuto da Criança e do 
Adolescente com o Juiz Evandro Pelarin, que 
tem feito um trabalho fabuloso a respeito do 

assunto. Todas as mulheres de nossa 
empresa participaram, pois acreditamos na 
diferença que as mulheres, mães ou não, 
fazem e podem fazer na educação de 
nossas crianças e jovens. Foi sensacional e 
só podemos agradecer ao Dr. Pelarin e pedir 
a Deus que proteja e guie sua linda missão. 
Vocês sabem o que significa "Cultura 
Organizacional" e que importância tem o 
tema nas empresas? Pois bem, a Carline, 
nossa coordenadora de RH participou de 
uma apresentação na Escola de Engenharia 
da USP em São Carlos e um dos "cases" 
apresentados foi a respeito de nossa 
empresa! Leiam nesta edição e saibam 
mais! 
Vocês lerão também mais um monte de 
novidades que estão movimentando nossa 
empresa, tais como a entrega dos botons 
comemorativos no dia do trabalho, os jogos 
do Interbio, a campanha do agasalho e 
também uma grande novidade: o 
Lançamento Oxyprime, nosso novo 
oxigenador de membrana que acaba de ser 
aprovado pela ANVISA. 
São muitas as novidades e elas felizmente 
não param. Temos muito o que 
fazer, muito a trabalhar e 
"decidimos não participar da 
crise". (Eugenio de Zagottis)

DECIDIMOS NÃO 
PARTICIPAR DA



ARTIGO

O estudante Gustavo Rosa Gameiro, do 4º ano 
da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, teve a oportunidade de escrever um 
artigo na sessão: Tendências/Debates da 
Folha de São Paulo do dia 21 do corrente mês.
O Título: “Médicos deveriam viajar mais de 
avião” não me chamou atenção, mas ao ler as 
primeiras linhas, vi que o autor tratava de um 
assunto importante.
A Organização Mundial da Saúde (OMS), no 
mês da sua fundação, colocou em pauta um 
dos maiores males que atingem a humanidade 
atualmente: A depressão. 
A doença atinge mais de 320 milhões de 
pessoas do mundo civilizado, sendo o Brasil 
seu campeão na América Latina!
Se particularizarmos para os estudantes de 
medicina, veremos assustados, que 1 em cada 
4 alunos está com depressão.
Uma incidência cinco vezes maior que a da 
população da mesma idade.
Ainda mais preocupante: O suicídio caminha 
inexorável junto com estas estatísticas.
Diante desta realidade, achei pertinente 
escrever esta mensagem mostrando desde já, 
como será sua vida para sempre!
A medicina é uma profissão de muitos 
desafios, muito reconhecimento e grande 
satisfação pessoal, contudo gera em seu 
exercício uma situação muito peculiar. 
Nenhum outro profissional está exposto a 
vivenciar permanentemente: Dor, Sofrimento, 
Angústia, Medo e a Morte, opondo-se ao seu 
esforço salvador. 
Se um leigo convive com duas ou três mortes, 

em toda sua vida, o médico 
s o f r e  e s t e  d r a m a 
diuturnamente. 
Para um ser humano enfrentar 
esta situação de estresse e de 

conflito com sua própria existência, torna-se 
necessário torná-lo tolerante a estes embates, 
de forma a diminuir ou evitar a deterioração do 
equilíbrio emocional do frágil indivíduo, 
submetido a este constante “bombardeio”.
As Faculdades de Medicina, deveriam atentar 
para este diferencial criando equipes 
especializadas de apoio, desde a primeira 
imersão e ao longo do tempo até que, calejados 
na lide do dia a dia conseguissem resistir à 
depressão pelas suas forças interiores.
Inic iat ivas importantes têm surgido, 
principalmente nos EUA, onde duas vertentes 
semelhantes buscam minimizar os efeitos 
desta distopia endêmica dos médicos.
Trata-se da Fundação John Templeton, que 
busca introduzir religião nos cursos de 
medicina, esperando com a crença em Deus e 
promoção da Fé, prover um ambiente sem 
culpa, no qual a convivência amena com os 
poderes da natureza, permita uma existência 
normal. 
A outra vertente baseia-se na espiritualidade, 
expressa pela “mindfulness” (Atenção Plena) 
tendo a meditação como seu eixo principal na 
criação de um domínio favorável ao bem-estar 
dos profissionais da área da saúde.
A experiência que vocês estão vivendo é a 
mesma que eu vivi há mais de 60 anos, com 
semelhantes taxas de depressão e suicídios.
Portanto esta sina é antiga e não será revertida 
sem adoção de novas posturas, aliadas a uma 
convivência serena com a família e os amigos, 
em um ambiente de paz, no qual os valores 
espirituais suplantem nossas implacáveis 
angústias.
Sejam felizes no exercício da profissão divina 
que escolheram!
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Diário da Região, 30 de abril de 2017.

Mensagem aos
 futuros médicos
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EM DESTAQUE

Empresa reúne distribuidores da américa latina para 
uma série de treinamentos e especializações

A Braile Biomédica realizou na última 
segunda-feira, dia 15 de maio de 2017, o I 
Encontro Latino-Americano da empresa. O 
evento reuniu cerca de 30 participantes em 
São Paulo, no Hotel Tryp Higienópolis.
Voltado para os distribuidores da América 
latina, o encontro contou com a participação 
de distribuidores vindos do Paraguai, Uruguai, 
Peru, Argentina, Chile, Venezuela e Bolívia e 
teve por objetivo especializá-los nos produtos 
da empresa com uma série de treinamentos 
técnicos, hands on, palestras, buscando a 
troca de experiência, a fim de garantir a 
qualidade e diferenciação da empresa e 
distribuidoras no mercado.
Dentre os palestrantes, a empresa teve a 
honra de contar com a participação do Dr. 
Honório Palma e do Dr. Pablo Pomerantzeff, 
além de especialistas como Rafael Lustri (MR 
Biomédica), Renata Gabaldi, Ana Luiza e 
Anderson de Oliveira (Suporte Técnico), a 
Coordenadora de Exportação, Milena Fachini, 
Gavin French, da empresa Elysian Fields, o 
Diretor Executivo, Rafael Braile e a Presidente 
da empresa, Patricia Braile.
D i v i d i d o s  e n t r e  E n d o v a s c u l a r  e 
Cardiovascular, tiveram destaque durante os 
es tudos  os  p rodu tos  como Vá lvu la 
Transcateter Inovare, Oxigenadores, Válvulas 
Biológicas e Bomba Safira. Além disso, foram 
apresentados planos e perspectivas de 
crescimento, novos projetos, projetos em 
andamento e muitos outros assuntos 
in teressantes ,  fazendo com que os 
participantes ficassem ainda mais animados 
em fazer parte da Equipe Braile.
Para Milena Fachini dos Santos, Coordenadora 

de Exportação o evento foi espetacular desde 
de sua organização. ”O objetivo foi alcançado, 
tivemos um feedback positivo de todos os que 
estavam presentes. Poder conhecer todos os 
nossos cl ientes pessoalmente, trocar 
experiências, poder ver as discussões que 
foram abertas em cada aula e todas as dúvidas 
sendo sanadas, foi para mim o melhor cenário. 
No próprio evento eu consegui ver como os 
valores de cada distribuidor mudaram e as 
novas oportunidades que nos proporcionou”.

Sala EndovascularSala Cardiovascular
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Em comemoração ao Dia do Trabalho (1º de 
maio) a Braile Biomédica promoveu uma 
exposição com o objetivo de parabenizar, 
agradecer e homenagear todos os 
colaboradores da empresa pelo empenho e 
dedicação, levando adiante o compromisso 
de salvar vidas.
A exposição contou com fotos e mensagens 
dos responsáveis às suas equipes, além de 
uma mensagem escrita pela Presidente da 
Empresa, Patricia Braile, que agradeceu a 
todos que fazem da Braile Biomédica “uma 
fortaleza, construída sobre a rocha”.

DIA DO TRABALHO

EXPOSIÇÃO

VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO

Durante a tarde da quarta-feira, dia 3 de maio, foi realizado no auditório da empresa a "Entrega dos 
Botons". Tradição na Braile Biomédica, a entrega dos botons representa a valorização e 
reconhecimento da empresa para com o colaborador. Todos os anos são entregues símbolos de 5, 
10, 15, 20, 25 e 30 anos aos colaboradores com tempo de casa. Confira fotos.
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Buscando apresentar seus produtos, 
qualidade e excelência, a Braile Biomédica 
realizou, dia 9 de maio de 2017, uma 
Apresentação e Discussão Técnica sobre 
Endopróteses na UNIMED Rio Preto.
A apresentação, voltada aos médicos e demais 
gestores da instituição, mostrou, por meio dos 
convidados especiais Dr. Daniel Miquelin, Dr. 
André Miquelin e da Coordenadora de Suporte 
Técnico, Ana Luiza Silva, a qualidade e 
agilidade em fabricação e material.

APRESENTAÇÕES TÉCNICAS
Braile Biomédica realiza apresentação na UNIMED Rio Preto

O Interbio 2017 teve início no dia 
6 de maio de 2016!
Trata-se de uma competição 
saudável de futebol entre os 
co laboradores  e  setores  da 
empresa. Esta é a décima segunda 
edição do evento e marca a amizade e o 
espírito esportivo entre os participantes. 
Confira o resultado do primeiro jogo:

INTERBIO 2017

Atlético ADM  3 x 2  Borussia EXP

Bond C. Bio 5 x 2 Chape Mec                       

Danilo Torres abriu o placar para o time do 
Atletico ADM, Raul Antônio empatou o jogo, 
Douglas Zatti fez o gol que pôs o Atletico a 
frente do placar. Danilo Francisco descontou 
para o Borussia, empatando o jogo 
novamente. No finalzinho, o time Atlético 
ADM fez o gol da vitória com Douglas.  

Em um jogo recheado de gols e "pegado", o 
time Bond C.Bio impôs sua força e conseguiu 
uma boa vitória, assumindo a ponta da tabela 
do campeonato.           
Os gols do Bond C. Bio foram marcados por 
Wellington Augusto (3), Guilherme Henrique 
(1) e Vinicius Neves (1).                      
Os gols da Chape Mec foram marcados por 
Severino Cosmo (1) e Carlos Roberto (1). 

Colaborou: Danilo Torres (Controladoria).

Em comemoração ao dia das mães, na última 
sexta-feira, dia 12 de maio de 2017, a Braile 
Biomédica promoveu um delicioso coffee-
break, seguido de uma palestra, ministrada 
pelo Dr. Evandro Pelarin, juiz da vara da 
infância e juventude de Rio Preto.
Para o evento, a empresa convidou todas as 
mulheres, a fim de que transmitam o 
conhecimento recebido aos familiares.
Com o tema “Direitos e Deveres no Estatuto da 
Criança e Adolescente”, Dr.  Evandro Pelarin 
alertou sobre leis relacionadas ao assunto e 
exemplificou, apresentando casos de forma 
descontraída e inteligente.

DIA DAS MÃES NA BRAILE

2017

DE FUTEBOL



EM CENA

Representando a Braile Biomédica, a 
Coordenadora de RH/Comunicação, participou 
no dia 12 de maio de 2017 da apresentação de 
c a s e s  s o b r e  M u d a n ç a  d e  C u l t u r a 
Organizacional, dos grupos do curso de 
Engenharia de Produção, na disciplina de 
Gestão de Mudanças da USP, São Carlos.
Na ocasião, foram discutidos cases de 
empresas como InBev, EY, Corpo de Bombeiros 
e da Braile Biomédica. Com a supervisão do 
Professor Mateus Gerolamo, um grupo de 
estudantes da USP vem desenvolvendo o 
assunto.
A Braile Biomédica, recentemente aplicou uma 
pesquisa sobre cultura organizacional, já 
aplicada anteriormente, em 2012, onde 
gestores opinaram sobre a cultura da 
empresa.  Em breve voltaremos ao assunto.

MUDANÇA DE 
CULTURA ORGANIZACIONAL

É o tempo suciente para você eliminar
os germes das suas mãos!

20
SEGUNDOS

Entre as medidas de segurança adotadas 
em um ambiente de promoção e cuidado 

da saúde, a higienização das mãos é 
uma das iniciativas mais simples e que 

garantem a qualidade dos nossos 
produtos e a proteção dos nossos 

prossionais contra doenças e 
contaminações. 
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Higienizar as mãos frequentemente e de 
maneira correta é a melhor forma de 

proteger a saúde de todos!

ENCONTRO BRAILE

Dr. Gustavo Calado de Aguiar 
Ribeiro, Giovanni Braile Sternieri, 
Dr. Cledicyon Eloy da Costa e Dr. 

Fernando Antoniali.

No dia 16 de maio de 2017, os doutores Gustavo 
Calado de Aguiar Ribeiro, Cledicyon Eloy da 
Costa e Fernando Antoniali, responsáveis pelo 
departamento de Cirurgia Cardíaca da PUC 
Campinas (Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas), ministraram uma aula sobre a 
Valvula Transcateter Inovare, válvula da Braile 
B iomédica para aprox imadamente 15 
cardiologistas clínicos da cidade de Campinas e 
região.
O objetivo do encontro foi difundir a TAVI e 
apresentar a eficácia e qualidade dos produtos 
Braile, em principal, a Válvula Transcateter. 
Estiveram presentes representando a empresa 
Rosana Bianchi, Maria Laura Molina (Comercial), 
Glaucia Basso (Pesquisa), Lucas Cardoso (PD&I) 
e Giovanni Braile Sternieri.
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Leandro dos Santos    
Injeção - 14

José Caetano    
Manutenção - 19

Priscilla Duarte
Descartáveis - 16

Soelena Xavier    
Biológica - 19

Douglas Andrade    
Descartáveis - 24

Aparecido Nunes   
Biológica - 14

Antônio Pavezzi   
Descartáveis - 19

Claudia Machado   
Qualidade - 15

José Ramos   
Logística - 19

Maria Betania   
Comercial - 20

De 14 a 24 de maio de 2017.

Lançam
ento!Oxigenador de Membrana

®

Baixo volume
de priming

Novo design

Mais compacto

Alto desempenho

EM CENA

A Braile Biomédica está promovendo por mais um 
ano a Campanha do Agasalho 2017 na empresa!
Lançada no dia 4 de maio pelo prefeito Edinho 
Araújo e pela presidente do Fundo Social de 
Solidariedade, primeira-dama Maria Elza Araújo, o 
evento foi realizado no auditório “Abreu Sodré” e 
contou com a participação da Daniela Silva 
(SESMT), representando a Braile Biomédica.
A Campanha do Agasalho 2017, intitulada “Mais 
Coração, Menos Frio” é uma promoção da 
Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio do 
Fundo Social de Solidariedade e já teve início na 
empresa.
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