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O que temos feito de nossos dias? 

Dia 25 de novembro passado recebi a seguinte mensagem num grupo de amigos do WhatsApp:
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Portanto, sugiro a mim e a vocês que paremos um instante...vamos pensar, refletir, respirar....
Cabe a nós, no silêncio de nossas mentes, livres do barulho de nossa ansiedade questionar: o que 
temos feito de nossos dias?

"Oração do dia:
Estamos há 30 dias do Natal.
O que se vê?
Pessoas desanimadas, sem entusiasmo, cansadas, 
estressadas, sem motivação para uma data tão 
importante.
Tudo isso...na maioria das vezes...pela situação 
financeira que atravessam.
Situação financeira que não condiz com a expectativa 
da pessoa...ou seja...falta-lhe condição para se ter o A 
Mais e não o Necessário. 
Esquecem que Jesus nasceu na miséria...sem ter o que 
vestir ou morar?
Mas naquele momento nascia quem iria ...um 
dia...morrer na cruz para nos salvar.
Em nenhuma parte ouvimos dizer que Ele precisou do 
luxo para ser feliz ou para crer que seu Pai ali estaria e 
nunca o abandonaria....nem nos piores momentos de 
Sua vida.
Quem conhece a história de Jesus sabe exatamente as 
tentações e horrores que passou.
Porém nunca deixou de crer que Seu Pai sabia o que 
estava fazendo e nunca O questionou...apenas 
aceitou.
E nós?...Quando nos vemos assim...com problemas à 
resolver...caímos logo no desespero.
Entregamos a data mais linda...o nascimento de 
Cristo...para que "o comércio " decida se será bom ou 
ruim?
Todos estamos no mesmo barco...todos temos que 

remar...porém para a mesma direção e na mesma 
velocidade.
Se segurar um pouco...apertar os cintos...diminuir os 
gastos...deixar de comprar...mudar os planos...não 
podem e não devem ser mais importantes que o 
Sentido do Natal.
Não pode ser maior que a vontade de comemorar o 
nascimento de Jesus.
Por isso...a começar...lave seu coração com uma 
prece em agradecimento ...entregue seus problemas 
e confie Nele...após...se Alegre...pois mais um Natal 
em sua vida acontecerá...e você poderá vê-lo de 
perto com alegria no coração.
Nada mudará...mas estará com o espírito mais leve e 
com valores que realmente são de valia.
Zygmunt Bauman, sociólogo polonês nos diz que 
"vivemos em um tempo que escorre pelas mãos, um 
tempo líquido em que nada é para persistir. Não há 
nada tão intenso que consiga permanecer e se tornar 
verdadeiramente necessário. Tudo é transitório. Não 
h á  a  o b s e r va ç ã o  p a u s a d a  d a q u i l o  q u e 
experimentamos, é preciso fotografar, filmar, 
comentar, curtir, mostrar, comprar e comparar.
O desejo habita a ansiedade e se perde no 
consumismo imediato. A sociedade está marcada 
pela ansiedade, reina uma inabi l idade de 
experimentar profundamente o que nos chega, o que 
importa é poder descrever aos demais o que se está 
fazendo. "

EDITORIAL
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Diário da Região, 23 de outubro de 2016.

ARTIGO

Exercícios de futurologia geralmente erram para 
menos, vou dar três exemplos para não me 
alongar neste espaço, esperando que os 
prezados leitores, possam repensar as 
possibilidades do futuro que são mal avaliadas:
- "Não há razão para que alguém queira ter um 
computador em casa”. 
Tal previsão foi feita por Ken Olson, nada menos 
que o presidente e fundador da Digital Equipment 
Corp. fabricante de computadores de grande 
porte, discutindo os computadores pessoais, em 
1977.
- "A televisão não vai durar porque, logo, as 
pessoas irão ficar cansadas de olhar para uma 
caixa de madeira todas as noites".
Palavras de Darryl Zanuck, produtor de cinema 
da emblemática 20th Century Fox, em 1946, 
imaginando que o cinema seria imbatível frente a 
uma tecnologia que seria universalizada no 
mundo moderno.
- "Não há a menor indicação de que a energia 
nuclear será obtida. Isso significaria que o átomo 
teria que ser rompido no futuro". 
Albert Einstein, em 1932.
Inacreditável que um gênio como Einstein tenha 
se enganado a tal ponto. A segunda guerra 
mundial terminou de modo trágico com o 
lançamento da Bomba Atômica sobre as cidades 
de Hiroshima y Nagasaki, no Japão, nos dias 6 e 9 
de agosto de 1945.
Faz algum tempo que pensando no futuro que 
bate a nossas portas, não só eu, como outros 
articulistas vem sugerindo soluções para a linha 
férrea que corta Rio Preto, passando pela sua 
região central e zonas com alta densidade 
populacional.
A discussão intensificou-se em virtude do trágico 
acidente ocorrido em nossa cidade em 24 de 
novembro de 2013, quando um trem descarrilou, 
matando oito pessoas, e deixando cinco feridas 
no Jardim Conceição. Os habitantes continuam 
inseguros até hoje com medo de novos acidentes.
A ferrovia tem causado outros transtornos, como 

descarrilamentos, dificuldades no 
trânsito de veículos e pessoas, 
além de ruídos perturbadores, 
pelo deslocar das composições e 
o  s o m  e n s u r d e c e d o r  d a 

nostálgica buzina, que busca abrir-lhe o caminho.
O primeiro pensamento visando solucionar o 
perigo e o incômodo foi o de retirar os trilhos e os 
trens da região central, construindo um contorno 
ferroviário fora do perímetro urbano de São José 
do Rio Preto e de outras cidades da região. 
Existem estudos mostrando que isto é possível.
A ideia até me agrada, apesar do seu custo, se 
pensarmos somente no transporte de cargas.
Desejo argumentar, ser esta uma solução apenas 
suplementar, pois, a manutenção da estrada de 
ferro, com suas Estações para Passageiros, no 
centro das cidades é essencial para evitar 
arrependimentos futuros.
Basta examinarmos o que ocorre nas grandes 
metrópoles, como por exemplo: New York, onde a 
Estação de trens (Grand Central Terminal) 
localiza-se entre a 45th e 42th Street, em plena 
Park Ave, no centro de Manhattan, conectando o 
sistema de metrô, com as linhas férreas que 
cortam os EUA em todas as direções. 
Para terem uma ideia está a apenas 800 metros 
do Central Park, 500 metros do Empire State 
Building, e do famoso Hotel Waldorf Astoria. 
Se quiserem saber mais e ficarem encantados, 
procurem por Londres, Paris, Moscou, Tóquio, 
Pequim, Beijing, Berlim, e mesmo São Paulo!
Não vamos errar, já temos no País os Veículos 
Leves Sobre Trilhos (VLT) e logo teremos os Trens 
de Alta Velocidade. 
Mantenhamos os trilhos no centro de Rio Preto, 
com viadutos em todos os cruzamentos e trens 
modernos, que quase não fazem barulho e nem 
buzina tem!
Pensem nisso, o futuro agradece!

PENSANDO O FUTURO
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A Braile Biomédica, conhecida pela missão de 
salvar vidas, busca levar sempre aos seus 
colaboradores informações re levantes, 
principalmente se tratando de saúde. Assim como 
todos os anos, a empresa se engaja em várias 
campanhas de prevenção, porque entende a 
importância deste pequeno ato para as pessoas, 
seus familiares e amigos.
Já se passaram Setembro Vermelho, Outubro 
Rosa e agora chegou a vez do Novembro Azul, 
voltado para a saúde do homem.
Neste mês toda a atenção é voltada para os 
homens, buscando conscientizar principalmente 
sobre o câncer de próstata.
Uma das doenças mais prevalente nos homens, o 
câncer de próstata tem estimativa de 69 mil 
novos casos ao ano, ou seja, 7,8 novos casos a 
cada hora. A doença não tem prevenção, no 
entanto, seu diagnóstico precoce é essencial para 

NOVEMBRO
 AZUL

EM DESTAQUE

o tratamento curativo. Hoje em dia, é possível até 
mesmo não retirar o tumor quando ele é 
classificado de baixo risco, apenas acompanhar 
sua evolução, o que é chamado de vigilância 
ativa.
De acordo com o estudo realizado este ano pela 
Sociedade Brasileira de Urologia, 51% dos 
homens nunca consultaram um urologista. Na 
Braile Biomédica, somente 18% dos homens 
realizaram os exames preventivos.
É preocupante! Sete novos casos da doença 
surgem a cada hora. O diagnóstico precoce é 
essencial para cura.

A partir dos 50 anos, homens devem procurar o 
urologista. Para negros e pessoas com casos da 
doença na família, é necessário que os exames 
preventivos sejam feitos a partir dos 45!
Confira as ações de conscientização:

 Dia Azul Roda de Conversa

Dentre as ações em prol da Campanha Novembro 
Azul, a Braile Biomédica promoveu por mais um 
ano o Dia Azul.

Na segunda-feira, 21 de novembro, os 
colaboradores da Braile Biomédica participaram 
de uma roda de conversa conduzida pelo Dr. Rui 
Nogueira Barbosa (Médico Urologista), que 
abordou a saúde do homem de forma séria, 
porém muito descontraída, chamando a atenção 
para a importância da prevenção.
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Falar inglês deixou há muito tempo de ser uma opção no mercado de trabalho e passou a ser uma 
necessidade. A cada dia, cresce nas empresas a exigência do domínio do idioma na hora de selecionar 
candidatos.
No mundo dos negócios, o inglês tem sido a língua padrão, permitindo que os executivos troquem 
informações, independente da sua origem.
Para a Braile Biomédica, assim como para todas as empresas, o inglês vem sendo um diferencial 
exigido para os funcionários e para as contratações.
Observando a exigência do mercado, a empresa passou a ser grande incentivadora para que os 
colaboradores aprendam o idioma. A intenção da Braile Biomédica é conscientizar sobre os benefícios 
em aprender uma segunda língua e fazer com que os colaboradores busquem o crescimento 
profissional. 
Além das inúmeras parcerias de descontos com escolas de idiomas, em março de 2016 a empresa 
fechou parceria com a CCLI, escola de Rio Preto especializada em inglês. Esta parceria consiste em 12 
bolsas de estudo para colaboradores, de 45% de desconto, com aulas presenciais in company, fora do 
horário de trabalho.
Buscando incentivar e elevar a qualidade dos colaboradores, a empresa promoveu algumas palestras 
sobre o tema, neste mês de novembro. 

Na segunda-feira, 7 de novembro de 2016, a 
Braile Biomédica recebeu Valéria Pellegrino, 
Gerente de Recursos Humanos da empresa 
Command Alkon. Ela veio a empresa palestrar 
sobre “A Importância do inglês para o mercado 
corporativo”, à convite da CCLI e da Braile.
Durante a palestra, Valéria apresentou 
exemplos e cumpriu o objetivo de incentivar os 
colaboradores sobre a importância do segundo 
idioma no meio profissional.

INGLÊS PARA O MERCADO CORPORATIVO CCLI- APRESENTAÇÃO DO MÉTODO DE 
ENSINO E RECRUTAMENTO DE ALUNOS 

PARA A PARCERIA COM A BRAILE

Já no dia 16 de novembro de 2016, a empresa 
recebeu Gabr ie la Imbernon, Gerente 
Pedagógica do CCLI para falar sobre o método 
de ensino da escola.
Além disso, Paula Milani, Consultora de Vendas 
e Atendimento do CCLI apresentou o programa 
aos demais colaboradores, a fim de recrutar 
mais alunos.
Serão 12 alunos, com bolsa de 45%.
Ainda no dia 23 de novembro a CCLI realizou as 
entrevistas de nível com os colaboradores 
inscritos.
Mais interessados em aderir ao programa de 
bolsas, devem procurar o RH para informações.

Valéria Pellegrino 
durante palestra
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EM CENA

Durante os dias 26 e 27 de novembro a Braile 
Biomédica esteve presente no II Transcatheter 
Club - Didactic Meeting, encontro didático entre 
especialistas em intervenções cardíacas 
estruturais, sendo cirurgiões cardiovasculares, 
hemodinamic is tas ,  ecocard iogra f i s tas , 
c a rd i o l og i s t a s  c l í n i c o s ,  rad i o l og i s t a s 
intervencionistas, residentes, enfermeiros, 
alunos e todos aqueles que se interessam na 
tecnologia de tratamento das doenças estruturais 
do coração com ênfase na válvula aórtica.
O evento buscou abranger todos os aspectos do 
tratamento, desde a indicação, seleção do 
paciente, avaliação dos métodos de imagem, 
passo a passo do procedimento, principais 
complicações, avaliação pós-implante e 
discussão de casos clínicos.
Foram convidados palestrantes com sabida 
experiência nas intervenções cardíacas 
estruturais de modo a compilar grande parte da 
experiência no tratamento transcateter do país. 
Dentre eles, o Coordenador de Novos Negócios da 
Braile Biomédica, Rafael Braile, que abordou os 
novos horizontes da indústria.
Para o segundo dia, o curso foi totalmente voltado 
para a prática e todos participaram dos Hands On.

BRAILE NO II TRANSCATHETER CLUB

Decore a árvore de Natal!

Colaboradores, convidamos vocês para participar da decoração da nossa árvore 

de Natal.Use a sua criatividade e nos traga um laço e 

uma mensagem de final de ano!



Durante o início do mês de novembro os setores 
da Braile Biomédica passaram por auditoria 
interna.
O objetivo geral da Auditoria Interna é avaliar e 
ajudar a empresa a desenvolver adequadamente 
suas atribuições, proporcionando análises, 
recomendações e comentários objetivos, acerca 
das atividades examinadas.
De acordo com o Coordenador da Qualidade, 
Sandro Ottoboni, todos os departamentos foram 
auditados, de modo a verificar a conformidade 
com os critérios da qualidade, foco na satisfação 
dos clientes e melhoria contínua dos processos.
Para ele, comparado às auditorias anteriores, 
observou-se um grande comprometimento da 
empresa como um todo para sanar os desvios já 
verificados. “Ainda assim, sempre há a 
possibilidade de melhorar, daí o trabalho 
constante do departamento de qualidade na 
conscientização de todos. Nossa presença nas 
áreas produtivas, além dos treinamentos, é o 
mecanismo mais eficaz de aperfeiçoamento do 
sistema da qualidade”, completa.

EMPRESA EM AUDITORIA INTERNA
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Durante o mês de outubro a Braile Biomédica 
promoveu a Eleição da CIPA, a fim de renovar a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da 
empresa para o próximo ano. 
A CIPA tem como objetivo a prevenção de 
acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de 
modo a tornar compatível permanentemente o 
trabalho com a preservação da vida e a promoção 
da saúde do trabalhador.

CIPA 2017
Colaboradores são eleitos para a 

Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes

CIPA 2017

Durante apuração



Thiago da Silva    
Descartáveis - 13

Jéssica Fontanelli    
Biológica - 06

Bruna Xavier   
RH - 01

Tiago Amorim    
Descartáveis - 15

Rosimeire Santos    
Descartáveis - 09

Roseli de Souza    
Faturamento - 04

Antônio Beccaria    
Usinagem - 13

Tatiane Queila    
Endovascular - 05

Ademar de Oliveira    
PCP - 01

Dra. Maria Cecília Braile    
Conselho de Adm.- 15

Isadora Gomes    
Comercial  - 09

Rogério de Oliveira    
Serviços Gerais  - 04

Joice da Silva    
Biológica - 15

Vinicius Semenzim    
Laboratórios - 07

Vinícius Carvalho    
Descartáveis - 02

De 01 a 15 de Dezembro de 2016.

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 A. D. Miglioli - carline@braile.com.br
Contato: 17 2136-7000 | faleconosco@braile.com.br | www.braile.com.br | facebook.com/brailebiomedica

EM CENA VISITAS

No dia 8 de novembro de 2016, recebemos na 
empresa Dr. Fernando Reis, cirurgião vascular do 
HB de Rio Preto, Maycon Costa e Mardem 
Barbosa. Eles foram recebidos por Glaucia Basso 
(Pesquisa) e Henrique Mello (Comercial).

Ainda no dia 8 de novembro, a Braile Biomédica 
recebeu Ethel Martinez e Diego Gimenez, 
distribuidores da empresa no Paraguai. 
Os distribuidores conheceram as dependências 
da empresa e participaram de reuniões com a 
Presidente, Patricia Braile, Rafael Braile (Novos 
Negócios) e Milena dos Santos (Exportação).

E no dia 11 de novembro a empresa recebeu os 
alunos do 4º ano de enfermagem da Faculdade 
de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP).
Eles vieram acompanhados pela Caroline de 
Castro, enfermeira do Centro Saúde Escola 
Estoril. A empresa foi apresentada aos alunos 
pelo Clóvis Oliveira (RH).

Feliz
ANIVERSÁRIO!
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