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Mais um ano começa! 2016 já está ao nosso "dispor"! E isso é maravilhoso! Temos um ano inteiro para 
construir uma nova história. E, com a graça de Deus, será uma história de conquista e sucesso. Uma 

história alegre, de esperança e muitos momentos de paz. 
Já iniciamos o ano com aprendizado, conhecimento, treinamentos, sorteios e muita alegria. 

É com esse espírito entusiasmado que devemos acordar a cada dia e viver mais este trecho de nossa 
jornada. 

Eu, num dia chuvoso de nossas férias coletivas, fui reler um livro de um de meus poetas favoritos, entre 
os poemas havia um, que me chamou a atenção e me fez pensar, me fez meditar, sorrir, relembrar e 

rever alguns antigos conceitos. 
O poeta é Carlos Drummond de Andrade, e o poema é "Receita de Ano Novo". 

Espero que este poema faça a vocês o mesmo que fez por mim! 

Ótima leitura, feliz Ano Novo! 

Para você ganhar belíssimo Ano Novo 
cor do arco-íris, ou da cor da sua paz, 
Ano Novo sem comparação com todo o tempo já 
vivido 
(mal vivido talvez ou sem sentido) 
para você ganhar um ano 
não apenas pintado de novo, remendado às 
carreiras, 
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser; 
novo 
até no coração das coisas menos percebidas 
(a começar pelo seu interior) 
novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se 
nota, 
mas com ele se come, se passeia, 
se ama, se compreende, se trabalha, 
você não precisa beber champanha ou qualquer 
outra birita, 
não precisa expedir nem receber mensagens 
(planta recebe mensagens? 
passa telegramas?) 

Não precisa 
fazer lista de boas intenções 

para arquivá-las na gaveta. 
Não precisa chorar arrependido 
pelas besteiras consumadas 
nem parvamente acreditar 
que por decreto de esperança 
a partir de janeiro as coisas mudem 
e seja tudo claridade, recompensa, 
justiça entre os homens e as nações, 
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, 
direitos respeitados, começando 
pelo direito augusto de viver. 

Para ganhar um Ano Novo 
que mereça este nome, 
você, meu caro, tem de merecê-lo, 
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, 
mas tente, experimente, 
consciente. 
É dentro de você que o Ano 
Novo 
cochila e espera desde 
sempre.

Receita de Ano Novo
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Diário da Região, 20 de Dezembro de 2015 

ARTIGO

Certamente o prezado leitor já conhece o 
IMPOSTÔMETRO, (Calculadora do Tributo 
Guloso) [www.impostometro.com.br]. Nele 
vemos que este ano já pagamos 2 Trilhões de 
Reais, em impostos:
5 Mi lhões por minuto. . .  uma “Fúr ia 
Arrecadatória” sem limites!
Isto, apesar da crise que nos assola, com 
diminuição dos salários, inflação acima dos 
dois dígitos e retração da atividade econômica 
configurando o quadro de estagno-inflação.

O assunto, contudo, hoje é outro: relaciona-se 
ao Risco das Doenças Cardiovasculares, 
principal causa de morte no Brasil e em todo o 
Ocidente.

Na quinta feira, como um dos componentes da 
Diretoria da Sociedade Brasi le ira de 
Cardiologia (SBC), estive presente na posse do 
novo Presidente, o cardiologista Marcus 
Vinicius Malachias. 
Logo após a posse o Presidente inaugurou o 
Cardiômetro, [www.cardiometro.com.br/] um 
site de acesso livre, que apresenta em tempo 
real o número de mortes decorrentes de 
Doenças Cardíacas e Vasculares, por ano, mês 
e dia, como no Impostômetro. 
Para conscientizar a toda a população, este 
painel eletrônico instalado em um veículo, irá 
percorrer todo o Brasil, inclusive Rio Preto.
Os números são impressionantes, como disse 
o Dr. Marcus Malachias: “Inadmissível que 950 
brasileiros morram a cada dia por problemas 
cardiovasculares, principalmente porque a 
maioria dessas mortes são consideradas 
evitáveis”.

Para tornar estas cifras mais 
eloquentes, transcrevo uma 
comparação que já foi declinada 
na imprensa:
"É como se cinco aviões de 

grande porte caíssem todos os dias no país... sem 
deixar sobreviventes”.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) 
congrega mais de 14 mil profissionais, altamente 
preparados e comprometidos para exercer não 
só a Cardiologia, mas também a Medicina 
Preventiva inerente à especialidade.
Usando desta força, a SBC inicia um reforço dos 
conceitos mais atuais sobre prevenção, não só 
para seus associados, como também e 
principalmente para toda a população, visando 
diminuir esta absurda perda de vidas, muitas 
vezes em plena etapa produtiva da existência.
Entre os pacientes, que não morrem, muitos 
ficam definit ivamente incapacitados ou 
dependentes de tratamentos complexos e 
onerosos como: 
Cirurgias Cardíacas, Angioplastias, Tratamentos 
e Internações, nem sempre resolutivas, muitas 
vezes desaguando na necessidade de um 
Transplante! 
Podemos evitar este estado de calamidade, 
conscientizando a população da importância dos 
fatores de risco para o Sistema Cardiovascular: 
Hipertensão, Diabetes, Colesterol elevado, 
Obesidade, Vida Sedentária, Stress, Fumo (único 
em declínio) etc.  
Mesmo quando os medicamentos e condutas são 
disponibilizados pelo SUS, apenas 20% dos 
doentes iniciam a terapia e ao final de um ano, só 
15% mantêm-se controlados.
Pior ainda! Poucos continuam por toda a vida, 
achando que estão curados, pois os fatores de 
risco geralmente não provocam sintomas (são 
verdadeiros inimigos invisíveis).

Vejam e divulguem o Cardiômetro e a paráfrase 
da Constituição criada por Marcus Malachias:
“A Saúde é dever do Estado e direito do cidadão, 
mas a Saúde é também um dever de cada 
cidadão”

CARDIÔMETRO – RISCO CARDIOVASCULAR

www.cardiometro.com.br



EM DESTAQUE
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

BOLETIM INFORMATIVO cENDOVASCULAR

Boletim informativo fala sobre o Simpósio realizado na
 empresa em novembro de 2015 e traz entrevista com Dr. Braile

O Simpósio cENDOVASCULAR do Triplo Stent, realizado na Braile 
Biomédica em 27 e 28 de Novembro de 2015  foi assunto no informativo.
Matéria fala sobre o simpósio no geral e sobre todo o processo de estudo 
e busca de resultados, apresentados no evento.

Boletim Informativo 
cENDOVASCULAR.
Edição: Outubro / 

Novembro / Dezembro 
2015

MEDICINA E FÉ NÃO COSTUMAM FALHAR

Matéria disserta sobre como a espiritualidade pode auxiliar na recuperação de pacientes

espiritualidade e acredita em uma entidade 
maior, tem mais força para reagir ao tratamento 
e melhor efeito restaurador pós-cirúrgico.

"Estudos mostram que pessoas que frequentam 
serviços religiosos e oram, têm o sistema 
imunológico mais forte”.

Leia a matéria completa acessando o site 
do Diário da Região. 
www.diariodaregiao.com.br > Medicina e fé não 

costumam falhar

Em matéria publicada no Jornal Diário da 
Região de Rio Preto no dia 25 de Dezembro, 
profissionais ligados à área da saúde discutem 
e explicam, através de suas próprias 
experiências profissionais e vivências pessoais, 
como a fé e a medicina podem andar juntas e 
serem um benefício a mais ao enfermo. 
Entre estes profissionais está o fundador da 
Braile Biomédica, Prof. Dr. Domingo Braile, que 
afirma dentro da sua especialidade, a 
cardiologia, que a parte emocional tem grande 
influência e que o paciente que tem forte 

(Diário da Região, 25 de Dezembro)

SIMPÓSIO

"Depois de séculos se digladiando, a medicina e a espiritualidade começam a dar passos juntos 
em estudos científicos que mostram que a fé pode acelerar a recuperação ou ajudar na cura de 

um paciente. O interesse não está em fenômenos inexplicáveis, como milagres, e sim, na 
investigação do papel da crença religiosa no restabelecimento de pessoas doentes." 

http://www.diariodaregiao.com.br
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O Prof. Dr. Domingo Braile concedeu 
entrevista ao Boletim cENDOVASCULAR e 
falou sobre seus objetivos e projetos para 
a transmissão de conhecimentos. 

"É hora de ensinar, é hora de passar 
adiante o que aprendi. E ainda assim é 
hora também de aprender" diz.

Falou sobre as dificuldades na pesquisa, 
inovação e desenvolvimento, sobre suas 
participações em congressos e sobre a 
espiritualidade ligada à medicina. Dr. 
Domingo  Bra i l e  dá  um show de 
conhecimento e simpatia.

O Boletim completo está disponível nos seguintes endereços:

SITE cENDOVASCULAR:  (Disponível para download)http://lavavascular.com/?p=1354

SITE BRAILE:  > últimas notícias www.braile.com.br

Dia 27 de Dezembro chegou o 
Gabriel Aguiar Rossi, pesando 

3.256kg e medindo 48cm.

Ele é filho da nossa colaboradora 
Ivanete Costa Aguiar 

(Endovascular).

Parabéns ao 
papai e a 
mamãe!

BEM-VINDO!

No dia 22 de Dezembro de 2015, a Coordenadora de 
Suporte Técnico Cirurgia Cardíaca e Perfusão, Renata 
Gabaldi ministrou o treinamento sobre a Válvula 
Transcateter Inovare ®, aos colaboradores do Suporte 
Comercial da Braile Biomédica.
O objetivo do treinamento foi apresentar e explicar, com 
detalhes, sobre as novas indicações e os novos materiais 
que compõem o Kit da Inovare e com isso, melhorar o 
entendimento e facilitar o trabalho de todos.

INOVARE® NOVAS INDICAÇÕES
Treinamento é ministrado para melhorar o 

entendimento sobre os novos materiais

EM CENA

Colaboradores do Suporte Técnico

Renata Gabaldi ministrando 
o treinamento

ENTREVISTAEM DESTAQUE

http://lavavascular.com/?p=1354
http://www.braile.com.br


ENGAJAMENTO E MOTIVAÇÃO
WORKSHOP

Para dar continuidade ao processo de reflexão e crescimento iniciado no workshop de 
Engajamento e Motivação, o RH da Braile Biomédica sugere alguns livros escritos 
pelo Coach de Vida, Anthony Robbins, escritor e palestrante conhecido pela 
popularização da Programação Neurolinguística (PNL). 
Segundo seus estudos, o PNL é responsável por fazer os recursos de 
comunicação interna e externa do indivíduo funcionarem de forma mais 
eficaz.

Busque e desenvolva o seu conhecimento, ele é o seu maior bem!

Confira as dicas:

'Desperte seu gigante interior' tenta 
revelar como funciona o sistema de tomada 
de decisões e de que forma é possível usá-lo 

para obter o que se deseja.

'Poder sem limites' Seja qual for sua 
idade ou posição social e profissional, 

você pode ser, fazer e ter exatamente o 
que quiser, diz o autor deste best seller.

SOBRE O WORKSHOP
No dia 13 de Novembro a Coach Ana Claudia Carnelossi 
ministrou na Braile Biomédica o Workshop de Engajamento e 
Motivação, em que foram abordados assuntos como 
Autoconhecimento e Liderança Sistêmica, Composição do 
sucesso humano e como engajar e criar relacionamento com 
as pessoas. 
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SORTEIO DE BRINDES
Brindes recebidos de parceiros são sorteados 

Durante o mês de dezembro de 2015, alguns colaboradores receberam pequenos brindes de 
parceiros e fornecedores, como forma de agradecimento e felicitação de final de ano.
Todos esses brindes foram muito bem recebidos, agradecidos e entregues ao RH, como consta no 
Código de Ética da Braile Biomédica.

Sobre o código de ética:
É um instrumento que busca mostrar os 
princípios, visão e missão da empresa e que 
serve para orientar as ações dos colaboradores 
e determinar a postura social da Braile 
Biomédica. É uma oportunidade de alinhar a 
conduta esperada pela empresa e estimular o 
comprometimento dos funcionários. 
Todos devem conhecer seu conteúdo! Se você 
não tem o Código de Ética da Braile Biomédica, 
retire o seu no RH.

(Página 06 – Código de ética da Braile Biomédica)
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Saiba quais foram os sorteados!

Obs: Todos os colaboradores 
concorreram dos sorteios.
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08 a 21 de Janeiro de 2016.

Mario Francisco    
PCP - 15

Janaína Carvalho  
Serv. Gerais - 08

Alexandre Mingorance    
Qualidade - 17

Mário Ribeiro    
Logística - 09 

Guilherme Zerlin     
Comercial - 14 

Denilson Parra   
Logística - 19 

Lino de Oliveira Jr.   
Engenharia e Processos- 16 

João Rafael 
Descartáveis - 08 

No dia 17 de Dezembro, Dr. Domingo Braile 
esteve presente, como um dos componentes da 
Diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(SBC), na posse do novo Presidente, o 
cardiologista Marcus Vinicius Malachias, 
realizada na Academia Nacional de Medicina, RJ.

EM CENA

NOVA DIRETORIA DA SBC

cENDOVASCULAR
www.braile.com.br www.cendovascular.com

�� e �� de Julho de ����
Braile Biomédica | S. J. Rio Preto | SP

� Em breve programação completa e convidados.

V CONGRESSO cENDOVASCULAR  
INTERNACIONAL

Inscrições gratuitas | Vagas Limitadas
E-mail: miranda�braile.com.br  | Fone: �� ���� ����

II SIMPÓSIO cENDOVASCULAR 
DO TRIPLO STENT

ENCONTRO DOS ALUNOS cENDOVASCULAR
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