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Respeito à 
VIDA

Na Semana Nacional do Trânsito, Braile promove 
Campanha de Prevenção de Acidentes de Trajeto! 

Para nós, esse dia 
é muito importante.

Afinal, tudo que 
a gente faz é de 

coração! 
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Para nós, esse dia 
é muito importante.

Afinal, tudo que 
a gente faz é de 

coração! 
29 de setembro 

Dia Mundial do Coração!  
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Acácia Javanesa, 
no pátio da Braile, 

anuncia a primavera!

"Primavera não é uma simples estação de flores, 

é muito mais, é um colorido da alma."
Jaak Bosmans

"Primavera não é uma simples estação de flores, 

é muito mais, é um colorido da alma."
Jaak Bosmans

Um colorido da alma e na alma...a pri-
mavera brilha em nossas vidas, em nossa 
empresa... Vejam, meus caros, quantas 
flores e folhagens em nossos jardins. 
Olhem com todo cuidado e carinho o lindo 
presente que Deus nos dá todos os anos e 
que podemos desfrutar com gratidão e 
alegria...
Alegria verdadeira temos vivenciado tam-
bém ao constatar que nossa Campanha 
Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trajeto interessa e alerta todos nós para os 
riscos que corremos todos os dias, várias 
vezes ao dia. Todos participaram, deram 
dicas, depoimentos e debates sobre os 
cuidados que devemos ter ao dirigir, o que 
fazer para evitar acidentes. Nossa partici-
pação e consciência são fundamentais para 
melhoria das estatísticas dessa triste 
realidade brasileira. 
Nossa alma se coloriu de alegria com as 
visitas desta semana. Receber visitantes é 
sempre uma honra e um motivo a mais 

para seguirmos acreditando em nossa 
missão. 
Missão tão lindamente reconhecida e 
descrita na mensagem que nosso caríssimo 
Dr. Gilberto Barbosa nos enviou. Que lindas 
palavras, quanto carinho e gentileza brota-
ram da alma desse grande médico e ser 
humano. 
Dr. Gilberto, somos agradecidos por sua 
amizade e são médicos como o Sr. que nos 
comprometem a buscar sempre o nosso 
melhor. Muito obrigada, doutor! Volte sem-
pre! 
Que nesta primavera possamos ver, sentir e 
perceber a beleza da vida e a riqueza que é 
nosso trabalho. 

"O plantio é livre...
a colheita obrigatória."

DIAS DE PRIMAVERA
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AGRADECIMENTO

Confira o e-mail enviado pelo Dr. Gilberto Venossi Barbosa 
à Braile Bomédica:

Estimados Amigos da Família Braile,

A minha viagem a São José do Rio Preto 
para participar do Simpósio Caipira 
concedeu-me vários momentos inesque-
cíveis, aqueles que fazem a vida valer a 
pena. 
No saguão do aeroporto visualizei o 
Professor Braile que me recebeu com um 
abraço amigo e com os olhos radiantes já 
foi dizendo que era um grande prazer 
receber-me.  
Na verdade, inúmeras vezes ofereceu-me a 
oportunidade de desenvolver os projetos 
dos simuladores na sua conceituada e 
insubstituível empresa e eu, receoso da 
simplicidade dos meus protótipos frente 
aos sofisticados e bem acabados produtos 
da Braile Biomédica tratava de arrumar 
educadas desculpas.
Na visita a empresa levado pelo estimado 
professor Braile Presidente do Conselho de 
Administração, fui recepcionado pela 
sempre atenciosa e dedicada Dra. Patrícia 
Braile Verdi Presidente da empresa.
O “tour” que realizei por todas depen-
dências da fábrica acompanhado pelos 
entusiasmados e comprometidos amigos os 
Diretores Walter Sternieri Jr e o Engenheiro 
Guilherme Agreli, me oportunizaram co-
nhecer a sua estrutura, setores e pro-
cessos.
Além do crescimento das áreas físicas 
muitas coisas me impactaram nas áreas 
tecnológicas. O impressionante cuidado 
com a qualidade e segurança dos produtos 
principalmente dos implantáveis, e os 
processos de inovação tecnológica das 
máquinas e equipamentos.
Honestamente, fiquei orgulhoso de ver a 
capacidade de uma empresa genuinamente 

brasileira, incrustada numa bela e acon-
chegante cidade do interior de São Paulo, 
ser capaz de fabricar equipamentos e 
produtos cardiovasculares que ultrapassam 
nossas fronteiras e são exportadas para 
mais de 30 países.
Acolheu-me um sentimento de prazer e 
satisfação por constatar que eu, como 
cirurgião, e meus pacientes como fiéis 
usuários, por muitas décadas fomos benefi-
ciados pela excelência desses produtos, que 
nos ajudaram a melhorar e resgatar a vida 
de tantos enfermos. 
A placa que recebi das mãos do Professor 
Braile, esse gigante da Cirurgia cardio-
vascular brasileira exaltando minha dedi-
cação ao ensino dos jovens cirurgiões 
acompanhada pelas suas estimulantes e 
carinhosas palavras, me concederam mais 
do que emoção, um sentimento de que todo 
bem que fazemos dá sentido à nossa 
existência.  
O convite do Professor Braile e do Dr. João 

oCarlos Leal para participar desse exitoso 5  
Simpósio Caipira me proporcionaram mais 
do que aprendizado médico mas confir-
maram minha crença de que as verdadeiras 
amizades fortificam-se com o tempo e são 
eternas.
A gradeço a forma atenciosa e carinhosa de 
que fui alvo durante toda minha estada em 
Rio Preto desejando que continuem sendo 
premiados pelo esforço e trabalho inovador 
que realizam a tantos anos.
Atenciosamente,

Professor Dr. 
Gilberto Venossi Barbosa

Caravana da Cidadania 2014 Informações no RH
Participe!ATENÇÃO VOLUNTÁRIOS, EM NOVEMBRO:

Caravana da Cidadania 2014
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Braile promove Campanha Interna de
Prevenção de Acidentes de Trajeto

Na Semana Nacional de Trânsito, comemorada 
entre os dias 18 e 25 de setembro, o SESMT - 
Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho, realizou 
de 22 a 24 a Campanha Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trajeto na Braile Biomédica. 
O objetivo da campanha é difundir práticas 
seguras no trânsito e, assim, conscientizar os 
trabalhadores e reduzir o número de acidentes 
de trajeto na empresa. Segundo a engenheira 
de Segurança, Ana Maria Lucianelli, "hoje 
temos registrados todos os acidentes de 
trabalho na empresa, sendo que 50% deles é 
de trajeto". 

Campanha Interna

Confira as ações promovidas pela Braile Biomédica:

Seguem as principais dicas 
de como evitá-los:

Pedestres:
Faça a travessia sempre em faixa de 
segurança;

Motociclistas:
Utilize todos os equipamentos de 
proteção e reduza a velocidade; 

Motoristas:
Utilize o cinto de segurança tanto 
na estrada como na cidade;

Não utilize telefones celulares 
quando estiver dirigindo.

Saiba mais:

Acidente de Trajeto é aquele que acontece no 
percurso da residência para o local de trabalho, 
ou o contrário. É importante esclarecer que, 
para ser considerado acidente de trajeto o 
trabalhador deverá estar no trajeto normal, 
isto é, o caminho percorrido para ir ao trabalho 
habitualmente.
Já o Acidente do trabalho é o que ocorre pelo 
exercício do trabalho a serviço da empresa, 
provocando lesões, fazendo com que ocorra a 
perda ou redução, permanente ou temporária, 
da capacidade para o trabalho.

Acidente de Trajeto x 
Acidente de Trabalho

Varal com frases e foto de colaboradores que já sofreram algum tipo de acidente de trânsito. 
Alerta para a prevenção e a conscientização!   

Membros da CIPA passaram nos setores orientando os colaboradores quanto às leis de trânsito, 
prevenção de acidentes, etc. Foram entregues frases sobre acidentes com motocicletas.

Unidade I Unidade II
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10 coisas que os motoristas precisam saber sobre motocicletas

Atenção redobrada. Metade dos aci-
dentes fatais com motocicletas envolvem 

outro veículo. Muitas vezes os motoristas 
simplesmente não percebem a moto. É 
necessária uma atenção especial nas vias que 
possuem grande quantidade de motos e nas 
estradas.

Baixa visibilidade. Pelo seu tamanho, 
uma moto fica facilmente escondida nos 

pontos cegos dos automóveis e veículos 
maiores. Ela também é facilmente escondida 
por árvores, tapumes e equipamentos comuns 
das vias públicas. Tome um tempo extra para 
verificar bem se não há motos num cruza-
mento de vias.

Armadilha Óptica. Pelo seu tamanho, 
uma moto pode parecer que está mais 

longe do que sua posição real. Por essa mesma 
razão é difícil julgar sua velocidade. Pense 
sempre que ela está mais perto e chegará mais 
rápido. Cuidado com os retrovisores convexos, 
que enganam mostrando que um objeto está 
aparentemente mais longe. Verifique pelo 
retrovisor central, e irá perceber que o objeto 
está muito mais perto, na realidade.

Inesperado. Os motociclistas reduzem a 
velocidade simplesmente reduzindo as 

marchas ou liberando o acelerador (usando o 
freio-motor). Nem sempre precisam frear; 
então, a luz de freio não será acionada; com 
isso, perde-se um alerta importante de 
redução de velocidade. Considere sempre essa 
possibilidade. Fique sempre a 3 ou 4 segundos 
de distância.

Irriquieto? Os motociclistas ajustam 
constante-mente sua posição na faixa para 

evitar a sujeira e resíduos, ou para se aco-

modar ao vento ou ao tráfego. Entenda que 
eles não estão sendo exibidos ou irrespon-
sáveis. Evite dividir a faixa com a moto. Evite 
também ficar atrás e muito perto de uma 
moto. O motociclista pode cair, e você o 
atropelará.

Congele. Se perceber que uma moto se 
aproxima, espere ela passar e só depois se 

movimente, mudando de faixa ou fazendo a 
conversão. Uma moto é muito ágil, em baixa 
velocidade e com pista aderente. Entretanto, 
não espere que o motociclista consiga desviar 
rapidamente. Não force a situação. E sinalize 
ao mudar de faixa.

Vale o que ela faz. O pisca-pisca da moto 
não volta sozinho. Motociclistas podem 

esquecer o pisca ligado. Por isso, esteja 
alerta. O pisca é apenas uma sugestão. Espere 
pelo movimento final da moto antes de seguir 
ou mudar seu trajeto.

Má Frenagem. Distâncias de frenagem de 
motos são aproximadamente iguais às de 

carros, mas pisos de baixa aderência e 
derrapagens são perigosas para as motos. Não 
espere que uma moto pare de repente.

É gente. Não se esqueça: na sua frente 
não está uma moto, está uma pessoa. Que 

poderia ser um amigo, um vizinho, ou alguém 
da sua família. A proteção física que uma 
pessoa tem sobre uma motocicleta é 
praticamente nula. Enxergue uma pessoa.

Atitude defensiva. Evite participar de 
acidentes com motocicletas. Ainda que 

involuntariamente, são eventos que podem 
deixar marcas difíceis de apagar.
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Arte  
para o 

Facebook

Arte para os Totens 
"espalhados"

por toda empresa

 Informações em totens e facebook 

Fonte: Revista Proteção - 273 | Set. 2014



BRAILE EM SALVADOR

A Braile Biomédica participou em Salvador, 
Bahia, da III Jornada Baiana de Angiologia e 
Cirurgia Vascular, realizada nos dias 19 e 20 de 
setembro. 
A cada ano, progressivamente, temos viajado 
pelo Brasil apresentando nossos produtos e 
serviços, desfrutando da companhia de 
clientes, médicos parceiros de muitos anos e, 
com isso, temos conhecido de perto o potencial 
dos profissionais das especialidades para as 
quais a Braile oferece produtos.  

ESTANDE
Foram dois dias de intensa programação. Em 
nosso estande, localizado no espaço dos 
expositores no Hotel Mercure, os colabora-
dores Thiers e Dayane apresentaram produtos 
como Linus, Mola para Embolização, Filtro 
para Veia Cava entre outros da linha Endo-
vascular.

Dr. Ronald Fidelis, Dayane e Thiers

Produtos Braile em exposição na Jornada Baiana

Dr. Marcos V. Borges, Dr. Marcos Martins, 
Dayane e Dr. Adriano Gomes

NO SUL
Nosso próximo destino é Gramado, RS, onde participaremos do XII Encontro de Angiologia e 
Cirurgia Vascular do CONESUL, de 02 a 04 de outubro, no Serrano Resort. Voltaremos ao assunto!

EM CENA

AH, A PRIMAVERA....
No dia 23 de setembro tivemos a chegada da primavera no hemisfério sul, denominada Primavera 
Austral, estação do ano que se estende até o dia 21 de dezembro, com a chegada do verão. No Brasil, 
também é conhecida como a estação das flores. No hemisfério norte a estação recebe o nome de 
Primavera Boreal, acontecendo entre 20 de março e 21 de junho. A distribuição das estações do ano 
é ocasionada devido ao eixo de rotação da Terra, que se inclina em relação ao sol.

Primavera na 
Braile

Todos os anos, nessa 
época, gostamos de 

divulgar e apresentar as 
belezas naturais de 

nossos jardins. Árvores, 
plantas e flores que 
começam a brotar já 
preenchem o espaço 

com cores diversas. É a 
primavera!

6 | A SEMANA Flores nos jardins da Braile Nosso "companheiro" tucano 

Coração de flores na praça Salua Haddad, ao lado da Braile   
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VISITAS

Dia 22
Um grupo de alunos do 4º ano de Administração 
de Empresas da UNIP, Rio Preto, visitou a Braile 
na última segunda-feira.
Acompanhados da docente Cíntia e da Analista 
de RH da Braile Biomédica, Ana Carolina, os 
alunos fizeram um “tour” pela fábrica.

O fornecedor Mauricio Giron, da empresa americana 
VESTA, esteve na Braile Biomédica afim de conhecer 
a empresa e discutir projetos. Mauricio se reuniu com 
Lineu Andrade (Exportação), Lynna Lin (Compras), 
Nilo Martin (Desenvolvimento) e Lucas Cardoso 
(Engenharia e Processos).

Neste mesmo dia, as perfusionistas 
Natália Peres Gonçalves Pavani, Djandira 
Maria dos Santos Thomaz, Marlena Dantas 
dos Santos Gonçalves, de Bauru-SP, 
visitaram a Braile. 
Elas vieram acompanhadas do Pablo, da 
empresa MR Biomédica, de Rio Preto. A 
colaboradora Renata Galbadi foi quem 
recepcionou o grupo.

Dr. Caio Cesar Cardoso, residente de medicina 
da Escola Paulista – UNIFESP, esteve na Braile. 
Acompanhado da Coordenadora de Pesquisa, 
Gláucia Basso, Caio conheceu toda a estrutura 
da empresa, produtos e funcionalidade. 

Dia 19

Dia 18

Pablo, Renata e as perfusionistas 

Marcelo, Dra. Valéria, Dra. Patrícia, Renata, Walter e Dr. Luis 

Lynna, Mauricio, Lineu, Lucas e Nilo

Estudantes da UNIP visitam a Braile

Dr. Caio, Glaucia e Dr. Braile

Recebemos a visita do cardiologista Prof. Dr. 
Luis Antonio Machado Cesar, do INCOR-São 
Paulo. O médico foi convidado pela Dra. Valéria 
Braile a conhecer nossa empresa. Dr. Luis foi 
recepcionado pela presidente da Braile, Dra. 
Patricia, os diretores Walter e Marcelo e a 
Especialista de Produtos, Renata Gabaldi. 

Dia 23
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26 de Setembro a 02 de Outubro de 2014

Raimundo Ribeiro 
Serviços Gerais - 27

Eterno Macedo
Adm/Financeiro - 01/10

Antonio Fiorotto Jr.
Desenvolvimento - 02

Gabriel Abrão Rodrigues
Jovem Aprendiz - 01

Henrique Policarpo
Mecânica - 02

Eleições 2014Eleições 2014

Requerimento de 

Justificativa Eleitoral 

Caso o eleitor não estiver no seu domicílio eleitoral no 
dia do pleito é necessário apresentar uma justificativa 
para a ausência do voto, que deve ser feita por meio do 
preenchimento do Requerimento de Justificativa 
Eleitoral para ser entregue no dia da votação.

Onde encontro o requerimento?
O formulário é disponibilizado nos locais de votação do 
dia do pleito, nos sites do Tribunal Superior Eleitoral e 
dos Tribunais Regionais, nos cartórios eleitorais e nos 
postos de atendimento ao eleitor.

Como justificar a ausência
É necessário apresentar junto ao Requerimento de 
Justificativa Eleitoral, o título eleitoral e um 
documento de identificação oficial com foto. Caso não 
justifique no dia do pleito, o eleitor tem até 60 dias 
após cada turno para apresentar a justificativa em 
qualquer cartório eleitoral ou via Correios ao juiz 
eleitoral que está inscrito.
A justificativa valida apenas um turno e caso houver 
segundo turno no domicílio eleitoral em que está 
inscrito, o eleitor deve justificar novamente sua 
ausência. Se o requerimento apresentar algum dado 
incorreto que não permita a identificação do eleitor, a 
justificativa será invalidada.

Fonte: www.eleicoes2014.com.br/justificativa-de-ausencia-do-voto/

ENDOPRÓTESE DOMINUS

Na segunda-feira, 22, teve conti-
nuidade o Programa de Treinamentos 
dos Produtos Braile coordenado pelo 
Departamento de Suporte Técnico. 
O tema do último treinamento foi a En-
doprótese Stent-Graft Dominus (parte 
2), ministrado por Ana Luiza (Coorde-
nadora de Suporte Técnico).

ATENÇÃO: o primeiro turno das 
eleições 2014 acontece no dia 5 de outubro.

Ana Luiza ministra Treinamento

ATENÇÃO: o primeiro turno das 
eleições 2014 acontece no dia 5 de outubro.

Vem aí: 
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