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Olá caros colaboradores! É com prazer que 
escrevo pela primeira vez o editorial do 
nosso querido Jornal Interno "A Semana".
Me orgulho de participar da comunicação 
interna da Braile Biomédica e sei da 
importância que é levar a todos os nossos 
colaboradores e parceiros, as notícias do 
dia-a-dia do nosso ambiente de trabalho 
para que todos acompanhem de perto e 
estejam inteirados dos acontecimentos, 
podendo participar ativamente da nossa 
rotina.
Nesta edição estamos trazendo como 
assunto central algo que está diretamente 
l i gado  ao  meu t raba lho  que  é  o 
desenvolvimento de nossas equipes e 
profissionais. Iniciamos em janeiro mais 
um trabalho de coaching com o time 
comercial. O coaching faz parte da minha 
formação e é um trabalho que auxilia no 
desenvolvimento de novas habilidades e 
alcance de objetivos e metas de uma 
pessoa ou de uma equipe. Essa deve ser 
nossa constante busca!
O trabalho desta vez está sendo guiado por 
Gavin French, nosso Consultor de 
Exportações já há algum tempo e que 
agora nos auxiliará no amadurecimento da 
equipe comercial nacional, com o objetivo 
de melhorar cada dia mais os nossos 
resultados.

Carline Miglioli
Coordenadora de RH/Comunicação

A empresa e as pessoas não podem parar 
de evoluir nunca e por isso nossa rotina é 
sempre muito movimentada. Vamos 
conferir ainda neste jornal, a participação 
em mais um evento da área médica, desta 
vez em Maceió com a presença da nossa 
equipe e inclusive do Dr. Domingo Braile.
E falando em evolução, podemos utilizar 
este meio de comunicação que é nosso 
semanário, para aprender cada dia mais. 
Aproveite então as nossas dicas de como se 
comunicar de forma correta no ambiente 
corporativo e acompanhe os artigos do 
nosso querido fundador, que sempre 
agregam informações importantes e atuais.
Vamos mostrar também que a empresa 
está sempre preocupada com a saúde de 
seus profissionais e procura garantir isto 
através de mais uma ação que foi a 
Campanha de Vacinação que aconteceu no 
dia 07 de fevereiro. Sem saúde, não 
seguimos adiante, portanto não podemos 
descuidar dela.

Uma boa semana a todos!



Apesar do lugar comum, não resisto à tentação 
de divagar sobre o passar do tempo, dividido 
por convenção, em fatias representadas por 
anos, abrindo-nos as portas da esperança para 
que 2017 possa ser melhor que 2016, para nós 
e para toda a humanidade. 
Viver, no dizer de um antigo adágio, é um 
fenômeno de resistência fazendo-nos 
atravessar períodos de transformações, 
acreditando que o futuro sempre será melhor!
Se admitirmos que só existe passado e futuro, 
sendo o presente muito fugaz, pois, esvanece 
logo após o momento vivido, concluiremos que 
o importante para nós é o futuro. 
Para firmar o conceito peço-lhes que me 
acompanhem no seguinte raciocínio: lendo este 
parágrafo, ao passar para o seguinte, fica claro 
que ele já pertence ao passado e o próximo, 
representará o futuro. 
Este por sua vez, imediatamente após ser lido, 
também pertencerá ao passado... 
Bob Dylan disse uma vez, que o presente não 
passa de uma ilusão ou a manipulação sem 
sentido da realidade.
Ele deve estar certo, pois, apesar de opiniões 
divergentes, ganhou o prêmio Nobel de 
Literatura neste ano de 2016, uma honraria 
para poucos!
Não foi recebe-la, enviando uma representante, 
dev ido  compromissos  anter io rmente 
assumidos!
Pensem também ser o futuro, o tempo em que 
passaremos o resto das nossas vidas... sendo 
hoje o primeiro dia desta aventura!
Contudo, não podemos desprezar o passado, 
nosso  grande  mest re ,  po i s ,  sem os 
ensinamentos nele aprendidos, interpretados e 
consolidados, será impossível criarmos 
conceitos que nos levem a uma vida mais 
harmônica e melhor.
Como exemplo cito, sem juízo de valor, o 
aquecimento global, assunto da ordem do dia, 

agora em maior evidência, após 
as declarações bombásticas de 
Donald Trump, afirmando que 
o: “Aquecimento global é farsa”

Acreditando nisto, ele estuda contornar decisão 
dos EUA, de apoiar enfaticamente os 195 países 
signatários do Acordo de Paris, para evitar a 
hecatombe.  
Dados coletados no passado, mostram um 
progressivo aquecimento da terra, permitindo 
extrapolar o perigo latente que nos assola neste 
crítico campo. 
Se por um lado é verdade que os poluentes 
acabam por formar uma capa impermeável ao 
calor irradiado pela terra, criando um efeito 
estufa como se o globo estivesse envolto por um 
grande cobertor. Por outro lado, sabe-se que o 
sistema de produção de energia pelo Sol 
apresenta ciclos de sete anos com períodos de 
aumento e diminuição de insolação.
Estas alterações influem de maneira drástica na 
temperatura das águas do sul do Oceano 
Pacifico, regendo o comportamento do “El 
Ninho” que modifica de forma muito acentuada 
os fenômenos da natureza nos continentes.
Consequente à uma ou outra teoria, o ano que 
passou trouxe consigo inundações e secas, 
deixando milhões de mortos e desabrigados.
Ao esquecer das sanguinárias guerras do 
passado, o homem continua a desafiar o bom 
senso de qualquer cidadão, com um mínimo de 
sensibilidade, continuando a promover a 
barbárie que representam.
O sistema monetário brasileiro sofreu uma 
derrocada não prevista por “eminentes” 
economistas, que com a contabilidade criativa e 
as chamadas “pedaladas” não souberam 
interpretar as lições já vividas, levando-nos a 
uma crise sem precedentes e sem data para 
terminar.
Desejo a todos que 2017 seja um ano 
emblemático, em que possamos ter Saúde, Paz, 
Alegrias e as desejadas Realizações, sabendo 
que o passado é nosso grande mestre e que o 
futuro pode ser construído pela inteligência e 
sensibilidade dos homens, a quem foi dado por 
DEUS o raciocínio, para não repetir erros e criar 
sofrimentos.

ARTIGO

Ano novo, novo ano!
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Diário da Região, 01 de janeiro de 2017.



Buscando desenvolver sua equipe comercial 
para sempre atender as exigências do 
mercado, a Brai le Biomédica real iza 
frequentemente ações que promovem 
promovam o levantamento dos principais 
pontos de melhorias da equipe e meios para 
saná-las, seja através de treinamentos e 
programas de desenvolvimento de novas 
habilidades.
Existem algumas práticas que facilitam e, ao 
mesmo tempo, são aplicadas nesse processo 
de aprendizagem e capacitação, que é onde 
entra o papel do coach na empresa.
A prática do coaching na Braile Biomédica já é 
antiga, porém com a equipe comercial este 
trabalho vem sendo desenvolvido há dois anos 
e para este ano, uma nova abordagem será 
trabalhada com o consultor de exportação, 
Gavin French que irá mesclar um trabalho de 
coaching e mentoring, trazendo um pouco de 
sua experiência de mercado para a equipe.
Este profissional tem por atividade principal 
contribuir para o desenvolvimento profissional 
e pessoal dos profissionais, auxiliando no 
autoconhec imento,  ident i f i cação de 
habilidades e mudanças de comportamento, 
aumentando assim sua segurança pessoal 
para o desenvolvimento de suas atividades.

O primeiro encontro deste ano foi em São Paulo, 
dia 25 de Janeiro e também foi transmitido 
online para os profissionais que ficaram na 
empresa. O segundo encontro aconteceu no dia 
07 de Fevereiro na sede da empresa.

EM DESTAQUE

CAPACITAÇÃO DE CONSULTORES

Coaching estimula o desenvolvimento da equipe de vendas

Dra. Patricia e Carline assistindo online

Segundo sessão com os profissionais, na Braile Biomédica

Gavin 
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Os colaboradores Ana Luiza (Suporte Técnico), Cleber Rosa 
e Paulo Correa (Endovascular), participaram de um 
procedimento de TAVI em Curitiba, dia 29 de janeiro de 
2017.
O acompanhamento de colaboradores em procedimentos 
tem o objetivo de identificar melhorias nos processos e 
produtos da empresa, além de aproximar a equipe que faz 
os produtos, da equipe médica. 

EM CENA

No dia 3 de fevereiro a Braile Biomédica 
esteve presente no I Simpósio Alagoano de 
Cirurgia Endovascular e Novas Tecnologias, 
realizado em Maceió, no Hotel Premier Best 
Western Maceió.
O evento foi promovido pela Fundação 
Cordial, Hospital do Coração e Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesau) e contou com a 
participação de doutores como Dr. Domingo 
Braile, Dr. Ênio Buffolo, Dr. Honório Palma e 
Dr. Henrique Ribeiro, que palestraram sobre 
os assuntos relacionados às novas 
tecnologias na cirurgia endovascular.
Além das palestras, a Braile Biomédica 
esteve presente com um Hands On, 
preparado por especialistas da empresa.

I SIMPÓSIO ALAGOANO DE CIRURGIA 
ENDOVASCULAR E NOVAS TECNOLOGIAS

PARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTO



6 | A SEMANA

CAMPANHA DE VACINAÇÃO
NA BRAILE BIOMÉDICA!

A vacinação é uma das medidas mais 
importantes de prevenção contra 
doenças.
Pr ior izando o bem-estar  dos 
colaboradores, a Braile Biomédica 
promoveu a Prevenção da Febre 
Amarela na empresa. 
As carteiras de vacinação dos 
colaboradores foram analisadas, a fim 
de identificar as necessidades. Além 
disso, foram expostas notícias, com 

informações sobre as formas de 
identificação e prevenção da 
doença nos totens da empresa, 

com o objetivo de disseminar a 
prevenção.
E para fechar a campanha de 
consc ient ização, no d ia 7 de 

fevereiro, os profissionais da saúde da UBS 
São Francisco de São José do Rio Preto vieram 
à empresa aplicar a vacina de febre amarela e 
demais vacinas previamente analisadas pelo 
departamento de Saúde e Segurança do 
Trabalho (SESMT).

EM CENA COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

Dando continuidade à seção "Comunicação 
Corporativa", confira mais algumas dicas 
interessantes que irão te auxil iar na 
comunicação escrita e falada, principalmente 
dentro da empresa:

1. “Supérfluo” / “supérfulo”
Erro: Os gastos naquele setor foram 
supérfulos.
Forma correta: Os gastos naquele setor foram 
supérfluos.
Explicação: Supérfluo significa demais, 
desnecessário. Embora seja uma palavra que 
muitas vezes ouvimos, “supérfulo” não existe.

2. “Em mãos” / “em mão”
Erro: O motorista entregou a carta em mãos.
Forma correta: O motorista entregou a carta 
em mão.

E x p l i c a ç ã o :  A 
segunda  opção 
s e m p r e  f o i 
c o n s i d e r a d a  a 
correta, porém, 
atualmente, as duas 
formas são aceitas 
por alguns dicionários.

3. “Segmento” / “Seguimento”
Erro: O seguimento de mercado mostrou-se 
propício a investimentos.
Forma correta: O segmento de mercado 
mostrou-se propício a investimentos.
Explicação: Segmento é sinônimo de seção, 
parte. Seguimento é o ato de seguir. (Ex: O 
projeto de implantação da ciclovia não teve 
seguimento.)

Fonte: http://exame.abril.com.br/carreira
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O governo liberou o saque de contas do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
inativas, considerando que o afastamento do 
emprego tenha ocorrido até 31/12/2015.
Esta medida faz parte de uma tentativa do 
governo de reaquecer a economia.
O trabalhador, no entanto, não pode sacar o 
FGTS de uma conta ativa, ou seja, depositado 
pelo empregador atual.

CONTAS INATIVAS DO FGTS
Saiba como consultar

Como consultar?

O trabalhador pode consultar o saldo no site 
da Caixa ou do próprio FGTS e através de 
aplicativo para smartphones e tablets. 
É possível ainda fazer um cadastro para 
receber informações do FGTS por mensagens 
no celular ou por e-mail.

No site da Caixa Federal, é preciso informar o 
NIS (PIS/Pasep), que pode ser consultado na 
carteira de trabalho, e usar uma senha 
cadastrada pelo próprio trabalhador. É 
possível usar ainda a Senha Cidadão. A 
página oferece a opção de recuperar a senha, 
mas é preciso informar o NIS. O serviço 
mostra dados cadastrais e lançamentos feitos 
na conta nos últimos seis meses.

De acordo com o ministro do Planejamento, 
Dyogo Oliveira, o cronograma para o saque de 
contas inativas será divulgado em fevereiro e 
levará em conta a data de nascimento dos 
beneficiários.

Fique ligado!

EM CENA

UTILIDADE PÚBLICA

No dia 26 de janeiro a Braile Biomédica recebeu 
a visita do Corpo de Engenharia Clinica do 
Hospital Unimed de Rio Claro.
Eles vieram conhecer a empresa e foram 
acompanhados durante a visita pelo Marcos 
Vinicius Silva.

Em 27 de janeiro, a empresa teve a honra de 
receber Dr. Fábio Augusto Cyprete Oliveira, Dr. 
Carlos Eduardo de Sousa Amorelli, Dr. Fábio 
Lemos Campedelli e Pablo (MR).

No dia 4 de fevereiro, Glaucia Basso, Vinicius 
Ladeia e Giovanni Braile receberam na Braile 
Biomédica o residente Dr. Mateus Simonato.
Durante a visita, Mateus conheceu a fábrica e 
todas as dependências, além de participar de 
reunião técnica no laboratório de testes e 
ensaios.

VISITAS



Giovana Guizzo   
Licitação - 16

Anderson de Oliveira     
Suporte Técnico - 17

Renato dos Santos     
Logística - 20

Adelsio Gonçalves     
Descartáveis - 22

Claudete Martins     
Sup. Comercial - 16

Ricardo Bento     
Descartáveis - 16

José Lucio Milagres     
TI - 20

Vagner Francisco     
Contabilidade - 20

De 16 a 22 de Fevereiro de 2017.

EXPEDIENTE - Informativo Braile Biomédica

Criador e Idealizador: Dr. Domingo Braile - domingo@braile.com.br | Assistente de Comunicação: Caroline Bianchini - caroline.bianchini@braile.com.br
Diagramação: Caroline Bianchini | Fotos: Caroline Bianchini e Karoline Santanhelo (estagiária) - karoline.souza@braile.com.br | Revisão de texto: Carline Miglioli - carline@braile.com.br
Contato: 17 2136-7000 | faleconosco@braile.com.br | www.braile.com.br | facebook.com/brailebiomedica

Confira os eventos do primeiro 
semestre que a Braile Biomédica 

estará presente. Anote na sua 
agenda, programe-se e 

participe conosco!

PARTICIPE CONOSCO!

1º semestre de 2017

Evento LocalData

18 de 
Fevereiro

31 de março a 
01 de abril

5 a 8 de abril

20 a 22 de abril 

XXV Encontro dos 
Ex-Estagiários 

HIPEC 
International Meeting 

CICE 2017

44º SBCCV 2017 

São Paulo
(Mercure Grand Hotel 
Parque do Ibirapuera) 

Salvador 
(Bahia Othon Palace)

São Paulo
(Sheraton São Paulo 

WTC Hotel) 

Rio de Janeiro
(Riocentro Exhibition & 

Convention Center)

No dia 25 de janeiro, os colaboradores Denise 
Cristina (Desenvolvimento), Lino de Oliveira, 
Rogério Vicentini e Wellington Fernandes 
(Engenharia e Processos), participaram de um 
treinamento na empresa 3DSystems, em 
Diadema.
O Tre inamento  serv iu  para  que  e les 
conhecessem melhor  a  capac idade e 
desempenho da impressora da Braile Biomédica.
De acordo com Denise, “a visita também 
proporcionou conhecermos um pouco mais da 
tecnologia de impressão 3D existente no 
mercado”.  

TREINAMENTO EM IMPRESSORA 3D

Parabéns!
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