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Caros colaboradores, vou aproveitar o artigo escrito por nosso fundador e meu querido pai, Dr. Domingo 
Braile, que fala a respeito do ser honesto: “Honestidade, Um Imperativo”, e publicar uma crônica que 
escrevi há alguns anos, que, penso eu, vem colaborar com o tom de mudança que queremos dar ao momento 
que nosso país, nossa sociedade vivencia. Não podemos ficar inertes, silentes diante dos fatos e precisamos, 
mais que nunca, expor nossas ideias e ideais. Precisamos abrir nossa boca e falar, manifestar nossa posição e 
lutar por um Brasil honesto, livre da corrupção sistêmica e da vida de aparência que nos é imposta. Temos 
essência, somos essência! Vamos nos posicionar!

Eu sou do contra. E você?

Hoje, caros leitores, quero refletir com vocês a 
respeito de uma palavra muito comum em nosso 
vocabulário: coragem.
Que palavra é essa? No que pensamos ou sentimos 
diante dela? Coragem. Agir com o coração, ação que 
vem de nosso interior, força que vem de dentro, ou 
seja, força que independe das condições externas, 
pois brota, cresce e floresce dentro de nós, diz o 
dicionário. A coragem brota de dentro de nós, 
portanto, deve ser buscada e construída por nós 
mesmos. 
Será que o mundo de hoje vive a valorização da 
coragem? Ou, ao invés disso, valoriza a valentia? 
Mas o que é ser valente? 
Valentia é a palavra de ordem implícita nas 
mensagens de nosso cotidiano. Seja valente, diz a 
propaganda da TV, compre um carro novo, seu 
automóvel velho “já não te faz poderoso e bem 
sucedido”! Sua televisão já não serve mais, você 
precisa de uma tela plana de não sei quantas 
polegadas, um DVD novo, uma casa nova, você não 
pode ser feliz sem comprar o lançamento da 
semana. Você, diz a novela, não pode ser feliz com 
os pais que tem, com o marido que tem, com os 
filhos que tem. Sua conta bancária é uma vergonha, 
você tem que subir, que crescer, elimine quem está 
na sua frente, aquele que ameaça a sua “escalada 
para o sucesso”. Você é livre para querer o melhor, 
para ter o melhor, você é livre, você tem que ter, que 
comprar, que consumir. Aliás, com estas roupas e 
sapatos você não chegará a lugar nenhum! Mais que 
isso dizem as revistas de moda e beleza: você não 
pode ser gordo demais, você não pode ser magro 
demais, você não pode ser alto, não pode ser baixo, 
tem que por silicone, tirar excessos, colocar botox. 
Tudo para ser feliz, valente, poderoso, um vence-
dor! A sociedade, em todo o mundo, necessita avi-
damente de coragem e não de valentia! Mas cora-
gem de que? Coragem de ser diferente, de nadar 
contra a corrente, de falar não quando for não e 
falar sim quando for sim! Enfim, ser do contra em 

situações em que todos estão a favor ou coniventes 
com atos ilícitos, maldades, injustiças, corrupção 
etc.
Coragem de ser a favor da verdade em todos os 
momentos. Verdade é dar exemplo de amor e 
respeito ao próximo, seja aquele que você cruza 
numa das esquinas da vida e nunca mais vê, ou 
aquele que mora na mesma casa que você, dorme 
na mesma cama ou usa o mesmo banheiro e que, 
muitas vezes, esquecemos de respeitar, afinal, com 
certeza, eles são mais chatos e implicantes que os 
“amigos de última hora”.
Coragem de amar, corrigir e nunca, nunca desistir. 
Coragem para ser contra aquilo que está errado, 
para não entrar nas “ondas”, de não ser corrompido 
pelo poder, dinheiro ou vaidade. Só quem tem 
coragem não entra nos modismos, só quem tem 
coragem “dá a cara pra bater”, expõe suas dificul-
dades e fraquezas. Só quem tem coragem admite 
quando está fraco e é humilde diante da fragilidade 
alheia. Quem tem coragem tem sonhos, e a con-
fiança inabalável de que vai realizá-los! Os sonhos 
são o alimento da coragem. 
O corajoso tem um ideal, e não se afunda no 
comodismo. Coragem é contrariar quando é preciso, 
é desafiar, mesmo com medo de errar.
Está na hora de uma revolução! Uma revolução de 
amor, paz, uma revolução corajosa que nos tire da 
inércia e nos faça enfrentar, nos impulsione na busca 
de um mundo diferente e muito melhor. Até certo 
ponto, é uma revolução solitária. Cada um faz até 
onde o próprio braço alcança. Insista em ser um 
discípulo da coragem, de fazer diferença em sua 
casa, em seu bairro, no seu trabalho, na sua 
comunidade. Sem medo e com coragem de cumprir 
a verdadeira ordem que a nós cabe obedecer. Enfim, 
que possamos ser missionários da dignidade 
humana, com a coragem de sonhar, e a coragem de 
vencer o desânimo e o comodismo.
Eu quero ter a coragem de ser do contra quando o 
mundo todo descamba para o caminho largo do 
comodismo egoísta, das vantagens duvidosas e da 
cumplicidade vilã que corrói valores 
morais e aniquila a dignidade. Por 
essas e outras é que, para ser do 
contra, é preciso ter coragem. Eu 
sou do contra. E você?

“Isto é uma ordem: sê firme e corajoso. 
Não te atemorizes, não tenhas medo, 

porque o Senhor está contigo em qualquer 
parte para onde fores”. Livro de Josué, 9
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HONESTIDADE, UM IMPERATIVO

Vivemos dias apocalípticos em todos os 
países. Parece que nosso Planeta perdeu o 
eixo! Os habitantes deste pequeno satélite, 
que gira em torno do Sol, meramente uma 
estrela de 5ª grandeza, nada comparável por 
exemplo à “Anz”, um astro da constelação do 
Cocheiro, 2.700 vezes maior e com brilho 120 
mil vezes mais intenso, que nosso modesto 
Sol.
Mesmo entre os planetas, que compartilham 
conosco o mesmo espaço sideral, a Terra não 
se destaca, pois, Júpiter tem massa muito 
superior e diâmetro 11 vezes maior! 
Vivendo neste minúsculo ponto do Universo, é 
inconcebível que existam tantas disputas 
entre seus habitantes chegando ao absurdo de 
implantar o terror o medo e a descrença no 
destino da humanidade.
Não é admissível que sejamos todos os dias 
atormentados por atos indignos do mínimo 
respeito pelo ser humano, vendo inocentes 
serem decapitados, como se tal ato obsceno 
fosse legítimo. Certamente originam-se em 
mentes doentias, sem qualquer escrúpulo ou 
noção de justiça.
Amedronta-me ver que a barbárie está se 
manifestando mais forte do que nunca, 
fazendo do comportamento civilizado uma 
utopia sempre desejada e nunca alcançada. 
Vivemos em um turbilhão em que os valores 
foram se invertendo: os bandidos são os 
vitoriosos e os honestos os perdedores.
Soam proféticas as palavras de Rui Barbosa: 
“De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto 
ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a 
injustiça. De tanto ver agigantarem-se os 
poderes nas mãos dos maus, o homem chega 
a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e 
a ter vergonha de ser honesto”.
Infelizmente temos que viver este pesadelo, 
no qual os criminosos andam armados “até os 
dentes” e ao cidadão de bem é proibido de 
portar armas. Não quero com isto, concordar 
com a disseminação das armas, porém não é 
justo impedir os bons de se defenderem, 

enquanto os facínoras usam e 
abusam de armamentos pesa-
dos, capazes até de abater 
helicópteros, como já vimos 

acontecer. Estamos tão amedrontados, que a 
lógica se inverteu. Os malfeitores estão soltos e 
nós presos, ferindo o direito inalienável de ir e 
vir, um dos princípios do direito e pedra angular 
da democracia.
Difunde-se uma ideia, no mínimo incongruente, 
de que aos sermos assaltados, consolam-nos 
com palavras de alívio: “Levante as mãos para 
os céus, dê graças a Deus, por estar vivo, afinal 
foram só perdas materiais...”
A sensação é de completa impotência, diante da 
perversidade dos marginais transformados em 
donos do poder e da vida ou morte de seus 
semelhantes.
Estas atitudes acabam refletindo-se na socieda-
de, tornando o roubo em qualquer escala uma 
“virtude”.
Não tenho por hábito analisar fatos que são do 
âmbito da polícia e da justiça, pois, a eles cabe 
coibir todo tipo de crime.
Sinto-me contudo impelido a compartilhar 
minha revolta pelos “vendilhões do templo”, 
que roubaram a Petrobras, nosso orgulho, 
nossa esperança de propiciar benefícios reais ao 
esgarçado tecido social.
Vivemos uma avalanche de escândalos, 
geradores de descrença e desestímulo para o 
trabalho honesto, única forma de diminuir 
distorções seculares, responsáveis pela má 
distribuição da renda, concentrada nas mãos, 
nem sempre limpas de uns poucos. 
Parte desta minoria vive da corrupção, um 
verdadeiro câncer, que corrói as entranhas do 
país, eliminando toda possibilidade de criar um 
círculo virtuoso capaz de curar-nos dos males 
crônicos que nos afligem.
Resta-nos sempre a esperança de que a justiça 
divina e aquela dos homens, possa reverter 
esta situação inconcebível para o Brasil e todo o 
planeta. 

Diário da Região, 01 de fevereiro de 2015
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Treinar é a palavra chave para os que almejam 
sucesso e melhor qualidade no trabalho, e  
muitas organizações já contam com planeja-
mentos e programações focadas em suas 
necessidades para construir equipes prepa-
radas e atualizadas. 
Muito mais do que passar conhecimento, os 
treinamentos têm como objetivo capacitar 
profissionais que, por sua vez, devem atender 
as expectativas das empresas. 
O crescimento de qualquer organização 
depende também do desenvolvimento de seus 
funcionários e, se as pessoas quiserem su-
perar padrões e ascender a níveis mais eleva-

ONLINE PRESENCIAL

Além dos treinamentos presenciais, desde o 
final de 2014, possuímos um link em nosso site 
para treinamentos. Os colaboradores podem 
conhecer a fundo os produtos por meio de 
aulas e vídeos sobre a aplicação dos mesmos 
de uma maneira mais fácil, rápida e moderna, 
diretamente do site.
Para ter acesso, basta fazer o cadastro no site
www.braile.com.br em "Treinamentos", 
conforme imagem.

Após isso, aguarde retorno por e-mail com as 
informações de usuário e senha. Os treina-
mentos estão disponíveis à todos os colabo-
radores! 

A Braile possui o PAT (Plano Anual de Treina-
mento) onde constam os treinamentos obriga-
tórios para que todos os profissionais da 
empresa possam executar suas atividades com 
segurança e a qualidade que a empresa tanto 
preza. Este ano os treinamentos já começaram 
e mais de 120 colaboradores já participaram do 
Treinamento sobre “Manual da Qualidade” e 
“RDC-16” nos dias 16 e 20 de fevereiro, 
ministrados por Sandro Ottoboni e Luciana 
Leal. 
Vale ressaltar que todos os colaboradores 
participarão deste treinamento, que continua 
ao longo do mês de março.

dos de responsabilidade, elas precisarão ser 
treinadas.
Pensando nisso, a Braile Biomédica sempre 
abre oportunidades aos colaboradores para  
participar cada vez mais de treinamentos de 
capacitação. Isto envolve cursos, palestras, 
feiras, congressos e tudo que possa oferecer 
novas habilidades e conhecimento.
A empresa oferece, anualmente, treinamentos 
de Brigada de Incêndio, CIPA, Qualidade, 
sobre produtos dentre outros.

Luciana e Sandro falaram sobre “Manual da Qualidade” e “RDC-16”  

TREINAMENTO & CAPACITAÇÃO
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PROCEDIMENTO INÉDITO 

EM CENA

No dia 13 deste mês, foi realizado um 
procedimento inédito no estado do Mato 
Grosso. Segundo Jane Donaires, consultora 
técnica comercial da Braile Biomédica, foi o 
primeiro tratamento com endopróteses Braile 
do Estado.
Realizado no Bloco de Hemodinâmica 
Sonimed, anexo a Santa Casa de Misericórdia 
de Cuiabá-MT, o procedimento consistiu no 
implante de endopróteses via artéria femoral 
para tratamento de dissecção de aorta tipo B. 
Os produtos utilizados foram Dominus e 
Lumini.
Os responsáveis pelo procedimento foram Dr. 
Paulo Sassaki, Dra. Mariana Attilio, Dr. Danilo 
Arruda Jr, Dr. Wagner Marcondes, Dr. Gustavo 
Oliveira e Dr. Pedro, acompanhados da 
Consultora Técnica, Jane Donaires e o Espe-
cialista de Produtos, José Antônio Agostini.

No dia 19 de fevereiro aconteceu nas depen-
dências da Braile Biomédica a votação para a 
escolha de dois colaboradores representantes 
dos funcionários para a Comissão do PPR - 
Programa de Participação nos Resultados 
2015. 
No total 219 colaboradores votaram. Foram 
eleitos Geise Fernanda Marchi (Biológica) com 
63 votos e Adriana Ap. Oliveira Ferreira (Des-
cartáveis) com 53 votos. 
A comissão ainda será composta por Carline 
Darim Miglioli e Clóvis Oliveira (representantes 
do empregador) e os representantes do sindi-
cato dos Metalúrgicos. 
A finalidade desta Comissão é analisar e apro-
var os critérios sugeridos pela empresa para o 
Programa deste ano. 

Fizeram parte da mesa apuradora os colabo-
radores Augusto César Moreaux, Ana Carolina 
Grecco Lopes, Carline A. Darim Miglioli, Clóvis 
dos Santos de Oliveira, Daniela Maria da Silva e 
José Lúcio Milagres.

Votação para escolha de representantes para Comissão do PPR

Carline, Ana Carolina, Daniela, Lúcio, Augusto e Clóvis

Esq. p/ dir.: (acima) Dra. Mariana Attlio, Dr. Paulo Sassaki, Jane Donaires

 e José Antônio. (sentados): Dr. Danilo Arruda Junior e Dr. Pedro.

COMISSÃO DO PPR

APURAÇÃO
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VISITAS

RIBEIRÃO

ARAÇATUBA 

E, no dia 6 de fevereiro, recebemos a visita do 
Dr. Clemente Greguolo, do HCI Santa Casa de 
Ribeirão Preto, Luiz Vilela (Diretor da Brazil Cor) 
e Marcelo (Representante comercial da Brazil 
Cor). 
Acompanhados da gerente comercial regional, 
Rosana Bianchi, eles fizeram um “tour” pela 
fábrica, conheceram os produtos Braile apre-
sentados no Laboratório de Testes e Ensaios e 
participaram de um Hands-on no Centro 
Experimental.    

No dia 23, recebemos o Dr. Franck 
Azevedo Dutra, cirurgião cardiovas-
cular da cidade de Araçatuba-SP. 
Acompanhado da Gerente Comercial 
Regional, Rosana, Dr. Franck foi recep-
cionado por Dr. Domingo 
Braile, Guilherme Agrelli, 
Marcelo Rodrigues, Henrique 
Melo, Ana Luiza Pereira e 
Rosangela Rossini.

Rosana, Marcelo, 
Ana Luiza, Guilherme, 
Henrique, Rosangela 
e Dr. Franck

Sarkis Darakjian Neto
(Engenheiro), Dr. Braile, 
Rosana, Dr. Franck e 
Guilherme

Marcelo, Dr. Clemente e Guilherme

SOMOS BRAILE

Ivana, Nilton, Lucas e Thiago

No dia 05 de fevereiro recebemos a visita do 
Thiago Lima, da empresa Genesis Global, 
representante da empresa Saati-Tech. Esta 
empresa é nossa atual fornecedora de 
Membranas Plissadas, utilizadas nos Filtros de 
Sangue Arterial e também das Telas têxteis 
tubulares, usadas na fabricação/montagem dos 
Reservatórios de Sangue.
De acordo com Lucas, Coordenador de Enge-
nharia e Processos, "o objetivo desta visita, foi 
apresentar os novos desenvolvimentos de 
produtos e serviços relacionados a filtração".

GUARULHOS
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A Braile Biomédica realizou terça-feira, 10 de 
fevereiro, a doação de aproximadamente 
300 livros ao sebo “Torre do Tombo” de Rio 
Preto. 
Os títulos são variados, contendo obras 
infantojuvenis, livros escolares e de matérias 
específicas. Segundo Maurieli Prudencio, 
proprietária do local, “doações são sempre 
bem vindas e os livros que não servem para a 
venda, são doados novamente”. 
Os responsáveis pela entrega dos livros 
foram Clóvis (RH), Raimundo e Nelson 
(Serviços Gerais).

DOAÇÃO DE LIVROS

Nelson, Mauriele, Clóvis e Raimundo

AGENDA BRAILE 

No mês de março a Braile Biomédica marca 
presença em dois importantes eventos: 

E, em Abril, a Braile Biomé-
dica estará presente no 
maior evento Endovas-
cular, líder do segmento no 

Brasil e na América Latina: CICE 2015. Que 
será realizado de 15 a 18 de Abril, no Centro 
de Convenções do Sheraton Hotel, em São 
Paulo-SP 

XXIII Encontro do Serviço de 
Cirurgia Vascular Integrada do 
Hospital Beneficência Portuguesa 
de São Paulo, que será realizado no 
dia 07 de março, no Mercure Grand 
Hotel Parque Ibirapuera. 

E o 42º Congresso da 
Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Cardiovas-
cular, que será realiza-
do na Expo Unimed em 
Curitiba-PR, de 26 a 28 
de março.

Voltaremos ao assunto!

Primeiro semestre

CANADÁ 

VISITAS

Na tarde de quarta-feira, 25, recebemos um grupo de 
canadenses, acompanhados de brasileiros, que fazem 
parte do Friendship Force (Força da Amizade). É um 
grupo de intercambiários que prega os laços fraternos e 
a descoberta de países estrangeiros por meio do contato 
entre pessoas comuns. O objetivo é a confraternização 
e a troca de conhecimentos. 
Em passagem por Rio Preto, a Braile foi um dos locais 
escolhidos para visitação. A Analista de RH, Ana 
Carolina Lopes, acompanhou o grupo durante “tour” 
pela fábrica.
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21 de Fevereiro a 16 de Março de 2015

Adélsio Gonçalves
Descartáveis - 22

Leonardo Mazzei
Compras - 06

Carina Poleti Capuci
D. P - 02/03

Rodrigo Silva
Descartáveis - 09

Silvia Machado
Suporte Comercial -05

Daniel Pissolatti
Comercial - 26

Aurélio Benedito
Logística - 07

Fábia Peitl Miranda
Suporte Técnico - 03

Rozilda da Silva
Biológica - 09

Renata Gabaldi
Suporte Técnico - 27

Ivo Cardozo
Usinagem - 07

Daniela Silva
SESMT - 09

Augusto Moreaux
Descartáveis - 13

Maria da Penha 
Descartáveis - 04

Clóvis Oliveira 
RH - 13

Carlos Eduardo Gaio 
Comercial - 14

Denise da Silva 
Desenvolvimento - 16

Gustavo Toniolo
Biológica - 28

Glaucia Basso
Pesquisa - 08

Sandro Ottoboni
Gestão Projetos - 05

Criador e Idealizador: Dr. Domingo Braile - domingo@braile.com.br | Jornalista Responsável: Eloíse Dóro (MTB 54.174) - eloise@braile.com.br 
Assistente de Comunicação: Caroline Bianchini - caroline.bianchini@braile.com.br | Diagramação Eloíse Dóro | Fotos: Caroline Bianchini e Eloíse Dóro |
Revisão de texto: Carline A. D. Miglioli - carline@braile.com.br | Contato: 17 2136-7000 | faleconosco@braile.com.br / www.braile.com.br / facebook.com/brailebiomedica

BEM VINDOS

Nasceu no dia 13 de fevereiro a Ana Laura 
Silva de Souza, com 3.108kg e 45cm. Ela é 
filha da colaboradora Valdineia Neris da Silva, 
da Biológica. E, no dia 19 chegou o Gabriel 
Oliveira Gandra dos Santos, com 2.600kg e 47 
cm. Gabriel é filho do colaborador Wellington 
Gandra, da Logística.
Aos pais e familiares os parabéns de toda a 
Braile Biomédica! 

Ana Laura e Gabriel

Não esqueça: A Dengue se combate todo dia!

A prevenção é a única arma contra a doença. A 
melhor forma de se evitar a dengue é combater 
os focos de acúmulo de água, locais propícios 
para a criação do mosquito transmissor da 
doença. Para isso, é importante não acumular 
água em latas, embalagens, copos plásticos, 
pneus velhos, vasos de plantas, entre outros.
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