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PALAVRA DA PRESIDENTE

Dra. Patricia Braile Verdi

Presidente Braile Biomédica

É com alegria que iniciamos a edição de 

2013 do Força Jovem, projeto que é a menina dos 

olhos de nossa diretoria e de toda minha querida 

família. E não poderia ser diferente: cuidar dos 

jovens é também nosso dever como comunidade, e é 

parte fundamental da nossa responsabilidade 

social com o Brasil e o mundo.  

Segundo escreveu Victor Hugo, “quando 

somos jovens, temos manhãs triunfantes”. Nada 

mais certo, claro e verdadeiro. Está no jovem o 

anseio de fazer mais, de realizar, de dar um passo 

adiante na possibilidade de ser melhor, mais forte, 

mais corajoso e vitorioso. Mas, sem o preparo e a 

orientação devidos, essa chama do entusiasmo tão 

presente na juventude pode se apagar ou ser mal 

empregada. 

O Projeto Força Jovem da Braile Biomédica 

se propõe a ser uma oportunidade de ensino, 

conhecimento, crescimento, capacitação e apoio. 

Pretende ser um caminho para o aprendizado, para 

o desenvolvimento de novas posturas, de 

descobrimento de horizontes e de despertar de 

talentos e vocações. Simplesmente e tudo isso. 

Nosso carinho total aos rapazes e moças do Força 

Jovem: que este tempo dentro da Braile Biomédica 

seja enriquecedor e valoroso nas vidas de cada um. 

Que a Braile possa ser um instrumento de 

formação do futuro de todos eles. O nosso desejo 

como empresa é contribuir para viabilizar futuros 

vitoriosos e felizes para cada um desses jovens. 

Nossa experiência com o Força Jovem 

mostra que a maioria aceita e aproveita a 

oportunidade, pois temos lindos exemplos de 

profissionais que integram nosso time que vieram 

desse projeto. Finalmente, cito o filósofo grego 

Sócrates para desejar aos recém-chegados do 

Projeto Força Jovem o meu desejo a todos: 

O que deve caracterizar a 
juventude é a modéstia, o pudor, 

o amor, a moderação, a 
dedicação, a diligência, a justiça, 
a educação. São estas as virtudes 
que devem formar o seu caráter. 



Em primeiro lugar: porque escolhi o termo Senelitude em 
substituição a Velhice, que significa a mesma coisa: achei a 
palavra menos agressiva e mais chamativa. Escrevi Fumaça, 
significando Cortina de Fumaça, para o título ficar mais curto e 
enigmático!

Não tenho por hábito escrever sobre os fatos do cotidiano, 
mas hoje não suportei o desejo de descrever algumas anomalias 
que permeiam a nossa política, que se não fossem tristes, seriam 
até hilárias.

Só os néscios ainda não perceberam que foi muito 
conveniente a nomeação do Pastor polêmico, Marco Feliciano, 
como Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, da 
Câmara, para gerar toda a justa “onda” - verdadeiro tsunami - que 
envolve a sua presença no cargo. Trata-se de uma verdadeira 
Cortina de Fumaça para esconder o escândalo do Mensalão, com 
todas suas nuances e sortilégios.

Sortilégios, bem representados pela nomeação dos 
Deputados “mensaleiros”, já condenados pelo Supremo Tribunal 
Federal: João Paulo Cunha e José Genoíno, como nossos lídimos 
representantes na comissão de Constituição e Justiça da Câmara! 

Mas por hoje basta este desabafo. Relembrado, com 
saudades, Geraldo Vandré.

“Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores” “Caminhando 
e cantando / e seguindo a canção / somos todos iguais”... vou ater-
me a um tema que melhor domino: a velhice. 

Com o progressivo envelhecimento da população 
brasileira, a pirâmide social, que já teve uma base muito larga e 
um ápice bem estreito, está se modificando, com a tendência de 
tornar-se um paralelogramo em que a base e o ápice pouco 
diferem.

Concorrem para tal fato duas vertentes: A taxa de 
fecundidade, número médio de filhos por mulher brasileira, vem 
diminuindo drasticamente, desde os anos 2.000, atingindo agora a 
cifra de 1,9 filhos por mulher.

Esta taxa não repõe a população, pois cada casal terá 
menos de dois filhos.

As medidas sóciossanitárias e as novas conquistas da 
medicina elevaram a expectativa de vida da nossa população, 
que era de 50 anos nos anos 50 e 60, para 74 anos nos dias 
atuais. 

Este fenômeno tem implicações desde o âmbito pessoal 
e familiar, até a esfera governamental, pois a população senil 
teoricamente representa uma preocupação a mais, para o tecido 
social e as politicas de âmbito nacional.

Isto posto, coloco aqui algumas ideias que tem per-
passado os séculos, quando poucos chegavam à idade provecta.

Imaginem que Dom Pedro I o primeiro Imperador do 
Brasil, o Rei-Soldado, faleceu em 1834 com menos de 36 anos, 
vítima de tuberculose, doença responsável por um grande 
número de mortes, que não poupava ricos ou pobres, antes do 
advento dos antibióticos, particularmente a estreptomicina.

A frase em latim “Senectus Ipsa Est Morbus” A 
Velhice é em si mesmo uma doença! 

Origina-se da Grécia, descrita na Comédia Phormio 
(160 A.C.), mostrando que desde muito o envelhecimento 
representou doença, sofrimento e preocupação social.

Talvez pelo jogo do contente a idade madura tem sido 
denominada: “Terceira Idade” e outros epítetos como “Melhor 
Idade” etc. Nos estudos da gerontologia o foco tem sido o 
envelhecimento bem-sucedido. Segundo Elisandra Vilella G. Sé, 
no artigo: Caminhos para uma velhice bem-sucedida. Publicado 
em “Mente na Terceira Idade”. 

“O termo envelhecimento bem-sucedido surgiu na 
gerontologia nos anos 1960, associada a uma importante 
mudança ideológica, que consistiu em considerar que a velhice e 
o envelhecimento não são sinônimos de perda, doença, 
inatividade e algo contrário ao desenvolvimento”.

CRÔNICA

Dr. Domingo Braile
Presidente do Conselho de Administração Braile Biomédica

Com o progressivo 
envelhecimento da população 
brasileira, a pirâmide social, 
que já teve uma base muito 
larga e um ápice bem estreito, 
está se modificando, com a 
tendência de tornar-se um 
paralelogramo em que a base 
e o ápice pouco diferem.
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http://www2.uol.com.br/vyaestelar/velhice_bem_sucedida.htm 

Publicado no Diário da Região - 07 de abril de 2012
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Nova turma inicia 
projeto de inclusão
profissional na Braile

ESPECIAL

CAUSA SOCIAL
O Projeto Força Jovem também é social e o 
relacionamento com a família e a transmissão 
de informações sobre o aprendizado e o com-
portamento de cada um são importantes dentro 
da instituição. 
A família e a escola têm todas as informações 
necessárias durante o aprendizado do jovem na 
empresa. Qualquer problema é identificado e 
solucionado juntamente com os responsáveis 
por cada um deles.
A Braile tem como objetivo não apenas formar 
ótimos profissionais para o mercado de tra-
balho, mas também formar cidadãos.

TREINAMENTO E 
CAPACITAÇÃO

Turma da manhã

Turma da tarde

Um nova turma do Projeto Força Jovem foi 
iniciada. Desde o mês de março, a Braile Biomédica 
recebeu 13 novos jovens, 9 meninas e 4 meninos 
selecionados do CIEE e ARPROM. Jovens com idade entre 
15 e 24 anos podem se capacitar e aperfeiçoar o 
aprendizado pro-fissional e estudantil. 

“O principal objetivo é o aperfeiçoamento, a 
capacitação e a inclusão profissional dos jovens no 
mercado de trabalho”, reforça Elizabeth Gomes, 
assistente social.

O Projeto Força Jovem tem duração máxima de 
dois anos para cada jovem. Durante esse período, o jovem 

passará por diversos setores da empresa, através do 
rodízio semestral. Esse rodízio fará com que ele aprenda 
diversas funções na área administrativa de uma grande 
empresa. 

Além da profissionalização, o programa também 
incentiva o comprometimento com a responsabilidade e o 
desempenho escolar, boas maneiras, bons relaciona-
mentos, conhecer e praticar cuidados com a saúde, 
higiene, etc.

No início de abril os jovens receberam treina-
mento sobre Normas e Regras do Projeto, 
Orientação sobre postura profissional, forma 
ética e responsável de agir e obter o melhor 
comportamento na empresa. 
Esses treinamentos fazem parte do calendário 
do projeto e têm a finalidade de orientá-los e 
capacitá-los. 

PROJETO
Força Jovem



NOTÍCIAS
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O que é Dengue? 
Qual a causa

Como tratar 

O mosquito

Prevenção

A dengue é uma doença infecciosa causada por um arbovírus 
(existem quatro tipos diferentes de vírus do dengue: DEN-1, DEN-
2, DEN-3 e DEN-4), que ocorre principalmente em áreas tropicais 
e subtropicais do mundo, inclusive no Brasil. As epidemias geral-
mente ocorrem no verão, durante ou imediatamente após períodos 
chuvosos. A dengue clássico se inicia de maneira súbita e podem 
ocorrer febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores nas 
costas. Às vezes, aparecem manchas vermelhas no corpo. A febre 
dura cerca de cinco dias com melhora progressiva dos sintomas em 
10 dias. Em alguns poucos pacientes podem ocorrer hemorragias 
discretas na boca, na urina ou no nariz. Raramente há com-
plicações.

O Mosquito Aedes aegypti mede menos de 
um centímetro, tem aparência 
inofensiva, cor café ou preta e listras 
brancas no corpo e nas pernas. 
Costuma picar nas primeiras horas 

da manhã e nas últimas da tarde, evitando o sol forte, 
mas, mesmo nas horas quentes, ele pode atacar à 
sombra, dentro ou fora de casa. Há suspeitas de que 
alguns ataquem também durante a noite. O indivíduo não 
percebe a picada, pois no momento não dói e nem coça.

A infecção pelo vírus, transmitido pela picada do mosquito 
Aedes aegypti, uma espécie hematófaga originária da África que 
chegou ao continente americano na época da colonização. Não 
há transmissão pelo contato de um doente ou suas secreções com 
uma pessoa sadia, nem fontes de água ou alimento.

Não existe tratamento específico para dengue, apenas 
tratamentos que aliviam os sintomas. Deve-se ingerir muito 
líquido como água, sucos, chás, soros caseiros, etc. Os sintomas 
podem ser tratados com dipirona ou paracetamol. Não devem ser 
usados medicamentos à base de ácido acetil salicílico e anti-
inflamatórios, como aspirina e AAS, pois podem aumentar o 
risco de hemorragias.

Combater a dengue é 
uma tarefa séria que 
deve ser realizada 
todos os dias. O 
mosquito da dengue se 
reproduz onde há água 
parada. Por isso, é 
preciso eliminar todos 
os objetos que podem 
acumular água para 
evitar que o mosquito 
nasça. Veja, ao lado, 
quais são os principais 
focos do mosquito da 
dengue e aprenda como 
se prevenir!

Fonte: Internet

Rio Preto
A dengue ano a ano em Rio Preto

Fonte: Diarioweb -  Dados de 2013 atualizado no dia 11/04/13

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Nº de casos Mortes

10.044 1
287 0

1.211 1
24.198 12

857 1
431 2

4.940 3



NOTÍCIAS

ENDOBIO campeão do INTERBIO 2013
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Endobio mantém a hegemonia e vence 
pela terceira vez consecutiva o Interbio 
de Futsal

Mais uma final e mais um título. Foi assim a 

decisão do primeiro lugar do Interbio de Futsal no 

último sábado, seis de abril, no ginásio do Sesi.

Na teoria, o time mais forte da competição e, na 

prática também. Invicto em todo o torneio, o Endobio 

não deu chance para o Coyotes na final. A equipe da 

administração chegou motivada na final, mas não 

soube parar o combinado da Biológica e Endovascular. 

O placar de 6 a 1 deu o terceiro título para o 

Endobio. Robson Cruz (2), Erick Nunes, Aparecido 

Nunes, Alexandre Mingorance e Gustavo Batista 

marcaram para o Endobio. Douglas Zatti descontou 

para o Coyotes no fim do jogo.

Com esse resultado, o Endobio soma três títulos 

do torneio, atrás apenas da Seleção (Ferramentaria e 

Injetora), que tem cinco. O Coyotes (Administrativo) e 

a Elite (Descartável) 

têm apenas um torneio 

cada um.

No jogo que antecedeu à final, o time da Mecânica venceu a Elite por 5 a 3 e ficou 
com o 3º lugar do Interbio. O time da Mecânica soube administrar a partida e 
anular as jogadas do adversário. Danilo Torres (3) e Fernando Amadeu (2) 
fizeram para a Mecânica. Luciano Perpétuo (2) e Rafael Panhozzi marcaram 
para o time da Descartável.

No final do torneio foi feita a 

premiação para os melhores do 

Interbio de Futsal 2013. Luciano 

Maércio Agueiro (Endobio) foi eleito o 

melhor goleiro da competição. Paulo 

Ricardo Correa (Endobio) foi o 

artilheiro com nove gols marcados e o 

melhor jogador do campeonato foi o 

Erick de Rei Nunes (Endobio).

Coyotes: 2º lugar

Mecânica: 3º lugar

Paulo Ricardo (à dir.):
artilheiro com nove gols

Erick (à dir.): melhor jogador
 do campeonato

Luciano (à dir.): melhor
goleiro da competição



Profissionais da Braile participam de Encontro Nacional de Física na Indústria

NOTÍCIAS

Vinicius, Guillherme, Glaucia, Yuri e Dra. Ana Paula Yuri, Glaucia e Vinicius no “espaço Braile”

Carline ministra treinamento para Líderes de Supervisores da Braile
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Começou no 1º primeiro de abril o treinamento para os líderes e supervisores da 
Braile Biomédica. Ministrado pela psicóloga Carline Darim, o treinamento teve em seu 
conteúdo temas como: Formação e estágios de 
desenvolvimento de times, Resolução de 
Conflitos, Delegação de Tarefas, Feedback, 
Definição de Metas e Objetivos, Líder coach, 
promovendo mudanças comportamentais, 
motivação, etc. Carline tem formação em 
Executive Coach, cursado na Sociedade 
Brasileira de Coaching, em São Paulo.

O objetivo é levar conteúdo e ferramen-
tas aos líderes para auxiliá-los no exercício de 
suas funções.

As atividades com os líderes e os 
supervisores ocorrerão até o dia 8 de julho deste 
ano.

No dia 20 de abril, a partir das 14h, acontece mais um “DIA DA BELEZA” 

no Hospita-Lar Nossa Senhora das Graças. Contamos com sua presença, 

carinho e disposição! (Informações com Beth, no RH)

ATENÇÃO
VOLUNTÁRIOS |

    Os profissionais Dra. Ana Paula Marques, Glaucia 
Basso, Guilherme Agreli, Vinícius Semenzim e Yuri 
Matsumoto participaram nos dias 4 e 5 de abril do "I 
Encontro Nacional de Física na Indústria", no Instituto 
de Física de São Carlos - Universidade de São Paulo. O 
tema central do evento foi Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação Tecnológica, contando com a presença de re-
presentantes das principais instituições de pesquisa do 
pais, agências de fomento e núcleos de inovação tecno-

lógica, como USP, UFSCAR, EMBRAPA, CNPQ, 
FAPESP e Capes.
     O evento teve o intuito mapear as Atividades de 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica 
da Comunidade Nacional e apresentar os futuros 
desafios do país. O grupo que representou a Braile 
Biomédica apresentou 4 pôsteres sobre produtos em 
desenvolvimento e expôs produtos inovadores da 
nossa empresa.



ANIVERSARIANTES 15 a 21 de abril de 2013

www.facebook.com/
brailebiomedica

www.facebook.com/
brailebiomedica

Já curtiu
? 

Já curtiu
? 

Braile no
FACEBOOK

Braile no
FACEBOOK

Marden Leonardi Lopes  
(Gerente Fábrica) - 15

Adriano Fernando de Paula 
(Endovascular) - 19

Mauricio Felix da Silva 
(Manutenção Predial) - 15

Felipe A. Borsato 
(Biológica) - 20

Tamires Guchardo Peral 
(Comercial) - 15

Amelita F. dos Santos 
(Descartável) - 21

Dra. Patrícia Braile Verdi 
(Presidente) - 16

Rachel Cavalcante da 
Silva (Biológica) - 21

Traga suas receitas, testadas e aprovadas pela família e 
amigos, para fazer parte do caderno de receitas

 , presente que estamos preparando 
para dar as mamães da Braile!

"Delícias do Coração"

Doces, massas, molhos, tortas, 
carnes, salgados, sopas, assados, 
bebidas, aperitivos e tudo o mais 

que você quiser compartilhar!

Mas lembre-se: as receitas devem ter sido 
testadas e muito bem aprovadas!

Entregue sua receita de 9 a 16 de abril, no RH! Aguardamos suas delícias! Participe!

Informações com Darci - RH


