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Caros colaboradores, nessa edição de "A 
Semana" temos uma matéria bem interessante, 
ao meu ver... Aproveitamos o clima das 
Olimpíadas para buscar os "Atletas da Braile". 
Vocês vão gostar de ler! E irão descobrir cada 
esporte...eu que o diga....
Leiam também sobre a agitada agenda do Dr. 
Braile. Foram algumas viagens e palestras: no 
PROCAPE (Pronto Socorro Cardiológico 
Universitário da Universidade de Pernambuco) e 
no CRM da Paraíba, em João Pessoa.
Participamos do SAIBA (Simpósio de Aortologia 
Interdisciplinar da Bahia) e foi incrível! Um 

modelo novo de simpósio, muito interativo, 
inteligente e participativo. Foi ótimo! 
Vejam também a matéria sobre a Inauguração 
da nossa sala de treinamentos no 2º andar de 
nossa empresa e sobre o Grupo de Gestão de 
Orçamento. Sobre esse grupo falaremos muito, 
pois o trabalho que estão desenvolvendo é de 
vital importância para a Braile. 
Desejo uma ótima leitura, e termino meu 
editorial com uma singela homenagem a esses 
homens dignos e amorosos, a esses homens de 
força e fé que nos deram a vida! 

Numa reunião de pais numa escola, a professora incentivava o apoio que os pais devem dar aos filhos 
e pedia-lhes que se mostrassem presentes, o máximo possível… Considerava que, embora a maioria 
dos pais e mães trabalhasse fora, deveriam arranjar tempo para se dedicar às crianças.
Mas a professora ficou surpreendida quando um pai se levantou e explicou, humildemente, que não 
tinha tempo de falar com o filho nem de vê-lo durante a semana, porque quando ele saía para 
trabalhar era muito cedo e o filho ainda estava dormindo e quando voltava do trabalho era muito tarde 
e o filho já dormia. Explicou, ainda, que tinha de trabalhar tanto para garantir o sustento da família, 
mas também contou que isso o deixava angustiado por não ter tempo para o filho e que tentava 
compensá-lo indo beijá-lo todas as noites quando chegava em casa. Mas, para que o filho soubesse da 
sua presença, ele dava um nó na ponta do lençol que o cobria. Isso acontecia 
religiosamente todas as noites quando ia beijá-lo. Quando o filho acordava e 
via o nó, sabia logo, que o pai tinha estado ali e o tinha beijado. O nó era o 
meio de comunicação entre eles.
A professora emocionou-se com aquela história e ficou surpreendida 
quando constatou que o filho desse pai era um dos melhores alunos da 
escola.
Este fato, faz-nos refletir sobre as muitas maneiras de as pessoas se 
mostrarem presentes, e de comunicarem com os outros. Aquele pai 
encontrou a sua, que era simples, mas eficiente. E o mais importante é 
que o filho percebia, através do nó, o que o pai estava a dizer. Simples 
gestos, como um beijo e um nó na ponta do lençol, valiam, para aquele filho, 
muito mais do que presentes ou a presença indiferente de outros pais. É por 
essa razão que um beijo cura a dor de cabeça, o arranhão no joelho, ou o 
medo do escuro… 
É importante que nos preocupemos com os 
outros, mas é também importante que os 
outros o saibam e que o sintam. As pessoas 
podem não entender o significado de 
muitas palavras, mas sabem reconhecer 
um gesto de amor. Mesmo que esse gesto 
seja apenas e só, um nó num lençol. 

(Autor desconhecido)

Nó no lençol 

Nossa Semana 
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Diário da Região, 17 de julho de 2016.

ARTIGO

A simples menção da palavra câncer assusta 
qualquer pessoa que a ouve.
Não é raro que a palavra seja evitada, 
transformada em verdadeiro tabu.
Referem-se a ela como “aquela doença” e muitos 
nem ousam a usar algum sinônimo menos 
chocante. 
Infelizmente esta atitude é fruto de pouca 
informação a respeito da prevenção desta 
moléstia, que desde os tempos bíblicos é 
considerada como mensageiro da morte... rápida 
e sofrida.
No mundo real a conduta deve ser oposta a esta 
negação, transformando este temor paralisante 
em uma conduta positiva, representada pela 
prevenção, como está claro no título deste artigo.
A maneira mais natural de evitar o câncer é 
prevení-lo com medidas higienodietéticas e 
outras, cada vez mais conhecidas, mas ainda 
pouco divulgadas.
Esta é a razão das campanhas que permeiam 
todos os meios de comunicação o ano inteiro, 
buscando informar a população de como 
proteger-se deste mal que tanto medo infunde às 
pessoas.  
Tornou-se rotina o “Outubro Rosa”, um programa 
pioneiro iniciado por uma moça americana que 
sucumbiu à doença, mas fez a irmã prometer-lhe 
que iniciaria um movimento mundial de 
esclarecimento sobre a doença e as maneiras de 
evitá-la. Os resultados foram surpreendentes. 
Hoje, não aderir a um projeto como esse é tido 
como um ato de insensibilidade altamente 
criticável. 
O exemplo positivo desta plataforma, deu origem 
a outras, que ocupam um importante espaço na 
âmago da sociedade.
Cito como exemplos o “Novembro Azul” com o 
slogan "Cuidar da saúde também é coisa de 
homem!" pregando a prevenção do câncer de 

Próstata, um desastre na vida das 
pessoas. 
Este sistema de alerta para a 
comunidade extrapolou os 
limites das doenças neoplásicas, 

com a criação do “Setembro Vermelho”, com 
implantação de ações preventivas para evitar as 
doenças cardiovasculares, estas piores que as 
neoplasias, pois provocam duas vezes mais 
mortes que elas.
Hoje apresento-lhes mais uma campanha o 
"Julho Verde" com o propósito de evitar o câncer 
de cabeça e pescoço. 
Trata-se de uma enfermidade, praticamente 
negligenciada mas de alta morbidade e 
mortalidade quando não diagnosticada a tempo.
Sei que o leitor tem agora a pergunta que não 
quer calar: afinal qual a intenção destas 
cruzadas? A resposta rápida é: prevenir e tratar 
precocemente o câncer, única maneira de 
ganharmos esta batalha!
A prevenção passa muito perto do diagnóstico 
precoce do problema que está escondido ou 
ignorado.
Darei apenas alguns exemplos, pois o espaço não 
me permite ir além, porém, são esclarecedores.
Pessoas que fumam e bebem tem 20 vezes mais 
chance de ter tumores de cabeça e pescoço, que 
aqueles que não têm estes hábitos!
Se você é homem, fumante e/ou tem hábito de 
beber, saiba que está em alto risco.
Pare com o vício hoje e procure um especialista 
para saber como está sua boca, laringe e faringe.
Se a doença estiver no começo a chance de cura é 
de mais de 90%! 
Caso você seja mulher, fique atenta às 
recomendações do “Outubro Rosa” e se tiver 
algum “caroço” no pescoço, ele pode ser início de 
um carcinoma de tireóide, feito o diagnóstico 
precoce, a cura é de mais de 95%! 
Se existem casos de câncer de intestino em sua 
família ou tem algum sintoma digestivo, é 
fundamental ser submetido a gastroscopia e 
colonoscopia, realizadas com “sondas” que 
conseguem “ver” dentro do tubo digestivo.
Muitas vezes no próprio exame é possível 
extirpar uma lesão, que poderia transformar-se 
em câncer. Fácil assim. 
Saúde e Paz!

JULHO VERDE
PREVENÇÃO DO CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO
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EM DESTAQUE

Desde o fim do século 19 o planeta celebra o 
maior evento esportivo da humanidade, as 
Olimpíadas. Isso só foi possível porque, há mais 
2.500 anos os gregos lançaram as disputas.
Sendo uma disputa milenar, desde sua primeira 
edição na Era Moderna, em 1896, em Atenas, até 
Londres, em 2012, os Jogos Olímpicos cresceram 
ao ponto de se transformarem no maior evento 
do planeta e único capaz de reunir delegações de 
mais de 200 países em uma mesma cidade, de 
a c o r d o  c o m  s i t e  o f i c i a l  d o  e v e n t o 
(www.rio2016.com.br). 

Para se ter uma ideia da força dos Jogos na 
atualidade, nem mesmo a Organização das 
Nações Unidas (ONU) consegue agregar tantas 
nações.
Nesta edição, os jogos estão sendo realizados no 
Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Serão 19 dias 
de competição, realizados de 5 a 21 de agosto, 
distribuídas em 42 modalidades Olímpicas. 
Dentre as modalidades olímpicas estão o 
atletismo, basquete, boxe, ciclismo, futebol, 
handebol, vôlei e muito mais e os atletas 
brasileiros estão dando um show de qualidade e 
entusiasmo.

Atletas Braile

As olimpíadas começaram!

E não é só nas olimpíadas que estão os atletas brasileiros! 
A Braile Biomédica possui uma série de colaboradores que se dividem entre as 

responsabilidades do trabalho e das competições. Conheça:

Sandro Ottoboni
O Coordenador da Qualidade 
e  P r o j e t o s  é  a s s í d u o 
compet idor do Tr iat lo, 
esporte composto por três 
modal idades:  natação, 

ciclismo e corrida. 
Em outubro o atleta vai disputar 

o Ironman em Kona, no Havaí.

Erico Marques Alves
Colaborador da Usinagem, Erico 
compete no Duathlon, que é 
composto pela corrida e o 
ciclismo.
Entre as próximas competições 

está a 3ª Meia Maratona Açaí da 
Praia (21km), realizada em São 

José do Rio Preto/SP.

Rafael Braile
O Coo rdenado r  de  Novos 
Negócios tem como esporte a 
escalada. Este esporte exige uma 
mistura de força, equilíbrio, 
resistência e principalmente 

inteligência.
O escalador tem que decifrar os 

mistérios e os segredos da via que vai subir e 
principalmente a maneira de como vai ultrapassá-los.
Rafael Braile pratica o esporte com frequência e 
dentre outros lugares, já escalou no Morro da Urca, 
no Rio de Janeiro, Dedo de Deus em Teresópolis e em 
Stinson Beach, na Califórnia - Estados Unidos. 

Fonte: www.rio2016.com

Vinicius Neves da Silva

Colaborador da Biológica, 
Vinicius é jogador de 
f u t e b o l  ( c a m p o  e 
quadra). Atualmente faz 

parte dos times Bonde 
Copos e Contel futebol 

clube da liga rio-pretense.

Estes são alguns dos nossos atletas!
A Braile Biomédica se orgulha muito

 de todos eles!



TRANSMITINDO CONHECIMENTO

Dr. Braile ministra palestra em evento do PROCAPE

Para marcar a passagem dos 10 anos de 
inauguração do Pronto Socorro Cardiológico 
Universitário da Universidade de Pernambuco 
(Procape/UPE), a unidade planejou uma 
programação especial, que foi realizada de 25 a 
29 de julho no auditório do hospital.
O evento que tem como tema “Cardiologia 
Pernambucana em Evidência”, contou com uma 
mini-conferência ministrada pelo Prof. Dr. 
Domingo Braile, sobre “Felicidade Gerando 
Qualidade – Qualidade Gerando Felicidade”.
Durante os dias aconteceram palestras 
ministradas por cardiologistas de todo o Brasil e 
foram abordados temas como “Cirurgia Valvar 
Aórtica Minimamente Invasiva”, “Cirurgia Valvar 
Mitral Vídeo Assistida", “Como Realizar Cirurgia 
de Maze em 2016”, “Transplante Cardíaco no 
Brasil", entre outros assuntos.
Além dos cardiologistas, uma equipe composta 
por psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas, 
assistente sociais, médicos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, enfermeiros e biomédicos, 

EM CENA

EM CENA

também fizeram parte da programação, 
abordando os desafios e avanços da assistência 
multiprofissional na cardiologia.

PROCAPE
É um centro de excelência para tratamento de 
doenças cardíacas, referência em cardiologia 
clínica e cirúrgica (procedimentos de alta 
complexidade). É certificado, pelos Ministérios 
da Saúde e da Educação, como hospital-ensino.

Buscando desenvolver a equipe de estagiários 
da empresa e cumprindo as atividades 
propostas no programa de estágio, foi a vez dos 

ESTAGIÁRIOS: CONHECENDO OS PRODUTOS

Ana LuizaRenata Gabaldi

No dia 29 de Julho, Dr. Domingo Braile 
ministrou a palestra "Inovação e Incorporação 
de Novas Tecnologias no Brasil em Crise", na 
Academia Paraibana de Medicina.
A palestra foi realizada no auditório do 
Conselho Regional de Medicina da Paraíba 
(CRM-PB).

aprendizes conhecerem a fundo os produtos da 
empresa, suas funções e aplicações!
O treinamento durou dois dias com Renata 
Gabaldi e Ana Luiza do departamento de Suporte 
Técnico.

PALESTRA NO CRM-PB
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Braile Biomédica esteve presente no Simpósio de Aortologia Interdisciplinar da Bahia

Durante os dias 22 e 23 de julho de 2016 a Braile 
Biomédica esteve presente no Simpósio de 
Aortologia Interdisciplinar da Bahia (SAIBA) 
representada pelos colaboradores Fabiano 
Mascarenhas e Dayane Feitosa (Comercial).
No evento estavam presentes mais de cem 
médicos Cirurgiões Vasculares, Cardiologistas 
I n t e r v e n c i o n i s t a s ,  R a d i o l o g i s t a s  e 
Card io log is tas  C l ín i cos ,  ent re  out ras 
especialidades, que se reuniram para debater as 
melhores formas de diagnosticar e tratar os 
Aneurismas e demais doenças da aorta.
O SAIBA se caracterizou como um simpósio de 
atualização e reciclagem de conhecimentos para 
os Especialistas em Produtos Endovasculares. 
Entre os palestrantes do evento esteve o Dr. 
Fábio Augusto Cypreste Ol iveira, que 
apresentou a aula "Perviedade de Ramos no 
Tratamento Endovascular do Aneurisma Tóraco-
abdominal: como eu escolho os Stents?”, 

apresentando o material da Braile Biomédica e 
destacando suas características.
O Simpósio de Aortologia Interdisciplinar da 
Bahia 2016 foi realizado no Hotel São Salvador, 
em Salvador na Bahia.

MELHORIAS PARA O COLABORADOR

Buscando aprimorar e auxiliar os colaboradores, 
foi inaugurada neste mês de agosto a sala de 
treinamento de informática.
Localizada no 2º andar, a sala já está sendo 
utilizada para treinar alguns colaboradores no 
programa Excel.
Os colaboradores treinados são os participantes 
do grupo de gestão de orçamento da Braile 
Biomédica e o treinamento está sendo ministrado 
pelo Clayton (Planejamento e Gestão).
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Trata-se de um grupo de colaboradores 
responsáveis pelo planejamento e controle do 
orçamento e de despesas e possui foco na 
racionalização das despesas para melhorar o 
resultado.
Os gestores são responsáveis por realizar um 
exame detalhado das despesas e estabelecer 
desafios compatíveis com o potencial ganho.
S ã o  r e s p o n s á v e i s  t a m b é m  p e l o 
estabelecimento de metas de redução 
específicas para cada área e pela padronização 
dos procedimentos para garantir o alcance das 
metas orçamentárias.
Estes gerenciadores devem ter conhecimento 
total dos fatores que influenciam a geração de 
cada gasto, além do comprometimento, 
controle e acompanhamento sistemático dos 
resultados.

Sobre o Grupo de Gestão de Orçamento:

Nova sala de treinamento é inaugurada

Dayane Feitosa e Fabiano Mascarenhas (Comercial) Dr. Fábio Augusto Cypreste Oliveira em apresentação

Durante evento
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VISITAS

No dia 7 de julho a Braile Biomédica recebeu, 
mais uma vez, a visita do grupo Friendship Force. 
Os visitantes vieram da Austrália e Estados 
Unidos e fizeram um tour pela fábrica e 
conheceram os produtos, acompanhados pelo 
Clóvis Oliveira (RH).

Dia 8 de agosto, Dra. Patricia, Rafael Braile e 
Walter Sternieri receberam na empresa o Sr. 
Umberto Tolari, Dr. Roberto Koch, Dr. Ricardo 
Yaedu e o Sr. Ivo Koch do HONPAR Hospital Norte 
Paranaense, de Arapongas/PR. Os visitantes 
vieram conhecer a Braile Biomédica.

No d ia 20 de ju lho recebemos a lguns 
colaboradores da Rioquímica, indústr ia 
farmacêutica rio-pretense. O objetivo da visita foi 
conhecer o controle dos processos de injeção da 
Bra i le  B iomédica.  Os v is i tantes foram 
acompanhados pelo coordenador de produção 
mecânica, Henrique Policarpo.

No dia 5 de agosto recebemos a visita técnica dos 
especializandos da XVII Turma de Perfusão 
Unifesp. Todos foram acompanhados pela Renata 
Gabaldi (Suporte Técnico). 
Além de conhecerem a fábrica, os perfusionistas 
participaram de um hands on no Centro Cirúrgico 
Experimental.

No dia 22 de julho, recebemos na Braile 
Biomédica Fábio Bastos (Emilcárdio), José Atila 
Berrie Wanderley de Paula Silva Guilherme l, , 
Luchine (ES).
Todos vieram a empresa conhecer melhor as 
endopróteses customizadas e a fábrica.

FRIENDSHIP FORCE NA BRAILE

VISITAS ILUSTRES

DO BRASIL PARA O MUNDO

CONHECENDO NOSSOS PROCESSOS

CONHECENDO PRODUTOS E EMPRESA

VISITA PRÁTICA!

Na terça-feira, dia 09 de agosto, recebemos a 
Karina Gomes do México e Franciska da 
Alemanha, integrantes do Rotary. As visitantes 
vieram conhecer a empresa e foram recebidas 
pela Bruna Figueiredo (RH) e Leonardo Veroneze 
(Exportação).



EXPEDIENTE - Informativo Braile Biomédica

Wellington Fernandes         
Engenharia e Processos  - 11

Geise Marchi      
Biológica - 02

Fabiano Fagundes       
Comercial   - 14

Demer Montezani      
Logística  - 04

Viviane Padovani        
Biológica - 16

Cristiane Costa    
Biológica - 05

Vanusa Barros       
Suporte Técnico  - 17

Adriana Batista       
Biológica - 06

Ranielle Tamarossi   
Jurídico - 18

Luciano Nunes        
Injeção - 08

De 01 a 19 de julho de 2016.

Todo grande projeto começa 

com um bom alicerce.

FELIZ DIA DOS PAIS!

Homenagem da Braile Biomédica a todos os pais.


