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Os colaboradores entraram 
de vez no clima junino e a 
festança contou até com 

casamento caipira!
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Diário da Região, 19 de junho de 2016.

ARTIGO

Entrevistei nesta semana, no Programa “Saúde e 
Companhia” do Canal 7 da TV Rio Preto, o meu 
amigo Engenheiro Jorge Bassit.
Trata-se de rio-pretense de uma das mais 
tradicionais famílias da nossa cidade, filho do 
saudoso médico Doutor Lotf João Bassit. 
A conversa com o Jorge é sempre interessante, 
atraente e muito produtiva.
Os prezados leitores que nos assistirem, poderão 
comprovar seus conhecimentos e suas sugestões 
para fazer de Rio Preto uma cidade atraente, 
como define o Título deste ensaio.
O Programa é apresentado às segundas, quartas 
e sextas-feiras, das 19h00 às 19h28 e nos 
mesmos dias da semana, das 00h30 às 00h58 no 
Canal 7 da NET. 
Também pode ser assistido em todo o planeta, 
nos mesmos dias e horários, em computadores 
ou “smartphones” entrando no streaming da 
estação pelo link [www.tvriopreto.tv]. 
Os programas também ficam disponíveis 
permanentemente pelo “Youtube” no site da TV 
Rio Preto. 
O Dr. Jorge depois de formar-se em Engenharia 
Civil na Universidade Mackenzie, dedicou-se a 
construção de grandes edifícios, tendo sido 
engenheiro do mais alto Edifício de São Paulo, o 
Mirante do Vale, com 51 andares!
Com espírito intrépido, no ano de 1982 mudou-se 
para a Flórida nos Estados Unidos, revalidou seu 
diploma e passou a fazer naquele país o que mais 
gosta: construir casas e prédios.
Tornou-se americano e lá viveu 26 anos até 2008, 
quando saudoso do Brasil e de sua cidade natal, 
voltou para Rio Preto, onde tem seus parentes e 
amigos inesquecíveis.
Com a experiência de ter participado da evolução 
de Miami e dos EUA por tanto tempo e pelo amor 

que dedica a nossa terra, seu 
maior desejo é ajudar a fazer de 
Rio Preto uma cidade mais bonita, 
mais acolhedora, mais atrativa 
para os rio-pretenses e toda a 

população da grande região que gravita em 
torno da nossa cidade somando mais de 2 
milhões de habitantes!
O nosso entrevistado traz em seu DNA o espírito 
audaz do seu pai, cristalizado pelo amor 
dedicado a Rio Preto.
Por oportuno, desejo contar-lhes um pouco da 
história do Dr. Lotf - Homem Público.
Foi Prefeito entre 1964 e 1968, responsável por 
um salto de qualidade local, fazendo de Rio 
Preto o centro de convergência do “Oeste 
Paulista”.
Com uma visão clara do futuro a se descortinar, 
não hesitou em edificar um prédio imponente 
para o Paço Municipal, substituindo o antigo 
casarão que já não fazia jus ao porte da cidade. 
Com a mesma filosofia construiu a Câmara 
Municipal e o importante Conjunto Artístico, 
composto pela Casa da Cultura e o moderno 
Teatro Municipal. 
Visando a mobilidade urbana, ergueu o pioneiro 
Viaduto da Avenida Alberto Andaló, unindo 
partes importantes da cidade separadas pela 
estrada de ferro.
No campo social dotou-nos de indispensáveis 
Equipamentos de Saúde, inaugurando neste 
campo a atenção médica primária à população.
Como empresário, o Dr. Lotf foi um inveterado 
futurista.
Acreditando no potencial de Rio Preto, dedicou-
se à construção civil, mudando o aspecto 
provinciano que tínhamos nos anos 60, criando 
um perfil metropolitano, erguendo dezenas de 
“Arranha Céus” transformando-nos em uma 
verdadeira Capital de Interior! 
Mesmo com tantas atividades, jamais se 
esqueceu da sua missão como médico 
espiritualizado, caridoso e competente, um 
exemplo vivo para as novas gerações.  
Sua personalidade é lembrada dando seu nome 
a Ruas, Avenidas, Colégios e muito justamente 
ao Paço Municipal que ele construiu.

Rio Preto mais atraente 
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Difícil ficar parado nesta festa junina!
No dia 23 de junho, a Braile Biomédica realizou o “Arraiá da Braile” e os 

colaboradores entraram no clima da festa. Confira!

EM DESTAQUE

Fogueira, bebidas quentes, 
comidas deliciosas, música, dança e 

muita animação. Difícil quem não goste de 
uma boa festa junina!
Muita gente espera ansiosamente pelo mês de 
junho, que é quando essas comemorações 
realmente começam... mas você sabe como 
surgiu estas comemorações?

A HISTÓRIA

Ao contrário do que muita gente pensa, a festa 
junina não surgiu com o catolicismo. No passado, 
as festas aconteciam para comemorar o início da 
colheita e por isso, tanta comida!
As festas aconteciam durante o solstício de verão 
e eram organizadas pelos celtas, egípcios e 
outros povos. Uma das deusas homenageadas 
era Juno, esposa de Júpiter e as festas eram 
chamadas de “junônias”.
Com o tempo, o catolicismo passou a ganhar cada 
vez mais f iéis na Europa e a data da 
comemoração coincidia com o nascimento de 
João Batista, primo de Jesus Cristo. E a partir daí 
a Igreja Católica cristianizou a data, instituindo 

homenagens aos três santos do mês.
As comemorações passaram a se chamar 
“joaninas” (por causa de João) e os primeiros 
países a comemorá-las foram Portugal, Itália, 
França e Espanha — e até hoje elas são muito 
importantes no Norte da Europa.
Não se sabe ao certo se o nome “junina” foi uma 
adaptação que veio com o tempo ou se mudou 
porque a festa é comemorada no mês de junho. 
No Brasil, de acordo com historiadores, esta 
festividade foi trazida para o Brasil pelos 
portugueses, ainda durante o período colonial.
Por coincidência, os índios que habitavam o 
Brasil realizavam rituais nessa mesma época 
para celebrar a agricultura e, com a vinda dos 
jesuítas, as festas se fundiram e os pratos 
passaram a utilizar alimentos nativos, como 
mandioca e milho.
Embora sejam comemoradas nos quatro cantos 
do Brasil, na região Nordeste as festas ganham 
uma grande expressão.
E apesar das tradições, cada um dos países, 
estados e cidades deram o seu toque à festa que 
conhecemos hoje!

ARRAIÁ DA BRAILE

FESTA JUNINA
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EM DESTAQUE Curta e compartilhe no facebook!

A Braile Biomédica agradece a dedicação e 
participação de todos os colaboradores!
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EM CENA

Durante os dias 20 e 21 de junho, foi realizada na 
Braile Biomédica a auditoria para certificação das 
normas de sistema (ISO 9001 e ISO 13485).
Este ciclo de certificação é realizado no período 
de 3 anos, de acordo com Sandro Ottoboni.
Na empresa, todos os setores foram auditados, 
visto que o escopo do sistema de qualidade 
engloba todos os departamentos.
Os auditores foram acompanhados pelos 
colaboradores da qual idade Alexandre 
Mingorance e Luciana Vicentine, além do 
Responsável Técnico, Vladimir Ramirez e do 
Representante da Direção, Sandro Ottoboni.
Para a Braile Biomédica, Auditorias de sistema 
são importantes para a manutenção dos 
certificados de qualidade existentes. “Este 
monitoramento nos ajuda a manter o 
alinhamento da qualidade como um todo, 
segundo nosso escopo”, completa Sandro.
Ao fim desta auditoria, a empresa verificou 
alguns apontamos que, conforme informações 
do departamento de qualidade, serão verificados 
no monitoramento do 24º mês. 
De modo geral, o sistema da qualidade se 
apresenta de acordo com as normas ISO 9001 e 
ISO 13485 e a manutenção do certificado foi 
recomendada.

BRAILE BIOMÉDICA PASSA 
POR AUDITORIA Durante os dias 25 e 26 de junho a Braile 

Biomédica participou, como uma das 
patrocinadoras, do I Aortic Club - Didactic 
Meeting, real izado no Hotel Pul lman 
Ibirapuera, em São Paulo..
Trata-se de um curso, com encontros de 2 
dias, entre especialistas em intervenções nas 
d o e n ç a s  d a  a o r t a  ( c i r u r g i õ e s 
cardiovasculares, cirurgiões vasculares, 
r a d i o l o g i s t a s  i n t e r v e n c i o n i s t a s , 
hemodinamicistas, anestesiologistas, 
ecocardiografistas, cardiologistas clínicos) 
com objetivo didático.
Durante o evento, a Braile Biomédica realizou 
sessões de Hands on. Além disso, no curso 
todos ass ist i ram a apresentações e 
participaram de discussões a fim de promover 
e atualizar o conhecimento dos participantes.

I AORTIC CLUB



VISITAS

 A SEMANA | 7

EM CENA

Dia 15 de junho, Dr. Braile recebeu na 
empresa seus alunos da Faculdade de 
Medicina de Rio Preto, FAMERP.
Os alunos vieram à empresa realizar uma 
tutoria, método muito utilizado para efetivar a 
interação pedagógica.

ALUNOS VISITAM DR. BRAILE

Na sexta-feira, dia 17 de junho, recebemos na 
empresa os alunos do curso de Auxiliar 
Administrativo do SENAC/IEFA.
Acompanhados por Clóvis Oliveira (RH), os 
alunos conheceram a empresa, seus 
departamentos e os produtos desenvolvidos.

No dia 8 de Junho, vieram à Braile Biomédica 
Dr. Vinícius de São Paulo, Pablo (MR) e Dr. 
Murilo de Brasília.
Além de visitar a empresa, eles vieram com o 
objetivo de discutir parcerias.

CONHECENDO A EMPRESA

VISITAS ESPECIAIS

No dia 16 de junho, Dr. Domingo Braile 
ministrou a palestra "Inovação e tecnologia 
para o Brasil sair da crise" na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo.
Essa palestra faz parte do Ciclo IEDE (Instituto 
de Educação para a Democracia) de debates e 
contou com a participação de presenças 
ilustres, como o Deputado Vaz de Lima e o 
Senador Aluísio Nunes Ferreira.

DR. DOMINGO BRAILE 
MINISTRA PALESTRA

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (SIPAT 2016) terminou, porém, os 
conceitos e informações passadas durante 
aqueles dias preventivos, devem permanecer!
Todos os anos milhões de trabalhadores são 
vítimas de acidentes no trabalho e grande parte 
deles são causados pela falta de atenção, além 
do não uso ou uso incorreto de equipamentos 
adequados às atividades que exercem.
Fique atento e não entre para essa estatística!

SEGURANÇA DO TRABALHO: 
MANTENHA ESSA IDEIA!

Lembre-se: você também é responsável pela 
sua segurança!

EM CENA



EXPEDIENTE - Informativo Braile Biomédica

Aparecido Donizeti       
Manutenção - 28

Nilson Antoniassi      
Logística  - 28

Tatiane Silveira      
Compras - 28

Carlos Oliveira      
Usinagem - 30

Rose Miranda      
Assessoria da Presidência-30

De 26 a 30 de Junho de 2016.

No dia 21 de Junho, foram realizados Ensaios de 
Compatibilidade Eletromagnética na Câmara 
Anecóica, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT), em São Paulo, para que os equipamentos 
em desenvolvimento sejam cada vez mais 
seguros e eficientes para o paciente e o 
perfusionista.
Os testes realizados simulam condições críticas 
de interferências que podem ser encontrados 
em salas de cirurgia, a fim de preservar os 
requisitos essenciais de segurança e eficácia.  
Testes adicionais são realizados para atestar que 
o equipamento também não interfere na rede 
e l é t r i ca ,  o  que  poder i a  resu l t a r  em 
comportamento inadequado de outros 
equipamentos presentes na sala de cirurgia.
Estes testes são realizados durante o 
desenvolvimento de produtos eletromédicos e 
são obrigatórios para a certificação e registro 
destes equipamentos.
Acompanharam os testes, os colaboradores do 
departamento de eletromédicos Marcos Vinicius 
e Benedito Lucas.

EM CENA

COLABORADORES REALIZAM TESTES NO 
INSTITUTO DE PESQUISAS 

TECNOLÓGICAS No dia 22 de junho, a Dra. Valéria Braile, Dra. 
E l i ana  Mus ta fá ,  So f i a  B ra i l e  e  as 
colaboradoras Nathália Paiva e Natalia 
Pereira do departamento de Pesquisa 
participaram do Curso Emergências Médicas, 
ministrado pelo Dr. Agnaldo Píspico, 
Cardiologista Intensivista e Médico 
socorr is ta  do Grupo de Resgate e 
Atendimento a Urgências Paulista (GRAU). 
O curso, realizado pela Socesp de São José 
do Rio Preto, abordou as técnicas utilizadas 
em emergências médicas e durante o 
resgate de feridos pelo GRAU e SAMU. Ainda 
foram explanadas as técnicas de primeiros 
socorros, comportamento de segurança em 
cenas de acidentes, procedimentos em casos 
de acidente doméstico e durante vôos, 
medicamentos utilizados e os equipamentos 
mais modernos para ressucitação de 
pacientes, além de vídeos de atendimentos 
reais.

CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS


