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Protagonistas ou 
coadjuvantes?

Olá pessoal,
Nesta edição de "A Semana" tenho a alegria de encontrar artigos escritos por meu pai e por minha 
mãe...e isso é muito bom, não é? É um orgulho e tanto ter ambos, pai e mãe, dedicados a ensinar, a 
compartilhar conhecimento e sabedoria. 
Em seu artigo, Dr. Braile nos fala em "Como salvar uma vida". Vale a pena ler as palavras daquele 
que teve em suas mãos por volta de 30 mil corações. Ele sabe o que falar num tema como 
esse...sem dúvida alguma. 
Dr. Braile diz assim: "No Brasil, morrem, por dia, mais de 1000 pessoas vítimas de ataques do 
coração.
É uma morte a cada um minuto, sendo a maioria por infarto agudo do miocárdio.
Esta é a maior causa de morte na população adulta em nosso país". 
Certamente não podemos não nos envolver com essa realidade, portanto, vamos saber como fazer 
para ajudar a mudar essa triste realidade.  
No "Especial" dessa edição, minha mãe, Dra. Maria Cecília, escreve sobre "Etiqueta Profissional", 
assunto que cada dia mais torna-se importante para nossa convivência saudável e agradável 
dentro do ambiente corporativo. Há regras a seguir e precisamos saber quais são. 
Ensina o artigo: "'Segundo pesquisas de Stanford (USA) o sucesso para conseguir manter-se em 
um emprego em ritmo de ascensão depende 85% das habilidades pessoais e só 15% dos 
conhecimentos técnicos e qualificações'".
Pois é, depende de nós a história que queremos escrever sobre nossas vidas, sobre a qualidade de 
cidadãos que queremos ser. 
Participativos? Integrados? Comprometidos?
Inertes? Conformados? Manipuláveis? 
Queremos ser atores principais, protagonistas de nossa vida e da vida da 
comunidade onde estamos ou nos contentamos em ser meros espectadores, 
coadjuvantes. 
Pensem nisso! 
Ótima semana a todos nós.



VOCÊ QUER SALVAR 
UMA VIDA?

COMO SALVAR UMA VIDA

No Diário da Região do dia 10 deste mês, publiquei o 
artigo: VOCÊ QUER SALVAR UMA VIDA?
Está disponível no acervo do Diário ou na página 3 de 
“A SEMANA” no endereço eletrônico: 
[http://www.braile.com.br/epronto/userfiles/BraileB
iomedica/Edicoes/204/index.html]
No Brasil, morrem, por dia, mais de 1000 pessoas 
vítimas de ataques do coração. 
É uma morte a cada um minuto, sendo a maioria por 
infarto agudo do miocárdio. 
Esta é a maior causa de morte na população adulta em 
nosso país. 
Temos que agir, pois é possível resgatar vidas 
preciosas com atendimento instantâneo de pacientes 
críticos.
Rio Preto pode tornar-se a primeira cidade do Brasil a 
ter um programa capaz de aplicar a tecnologia e o 
conhecimento a fim de atingir esta desejada meta.
Para tanto é necessário o envolvimento da nossa 
ordeira população, com a colaboração da Prefeitura e 
dos órgãos responsáveis pelos atendimentos de 
urgência: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), Corpo de Bombeiros, (RESGATE), Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs), SOS: Unimed, 
Bensaúde, CENE, Faculdades de Medicina, 
Enfermagem e outras das Áreas da Saúde, Hospitais, 
Polícia Militar, etc. 
Todo este aparato é indispensável para tornar o 
modelo viável, porém o ponto mais importante deste 
encadeamento são os Voluntários treinados para 
realizarem o primeiro atendimento das vítimas sem 
demora, pois em uma parada Cardiorrespiratória, 
cada segundo conta! 
Todas as entidades e os Voluntários deverão estar 
integrados em uma única estrutura gerenciada pelo 
“Contact Center”, centro responsável pelo 
atendimento e direcionamento dos pedidos de 

s o c o r r o  p a ra  Re s su s c i t a ç ã o 
Cardiopulmonar (RCP).
É interessante saber como funciona 
e s t e  c o m p l e x o  s i s t e m a  d e 
salvamento. 

Caso uma pessoa necessite de atendimento 
Cardiorrespiratório, esteja onde estiver, um cidadão 
bem informado, comunica-se com o “Contact 
C e n t e r ”  p o r  t e l e f o n e  o u  m e n s a g e m .  
Imediatamente a “Central” emite um alerta universal 
para todas as unidades e todos os Voluntários, para 
que os mais próximos do paciente desencadeiem 
instantaneamente as manobras de Ressuscitação 
Cardiopulmonar (RCP), mantendo as condições vitais 
do paciente.
Com a estrutura disponível em nossa cidade, 
certamente a vítima não estará muito distante dos 
serviços de emergência que darão suporte ao 
procedimento iniciado pelos voluntários continuando 
o atendimento e realizando a remoção para um local 
apropriado. 
O SAMU, com seu telefone 192 atende 24 horas por 
dia 7 dias por semana emergências em residências, 
locais de trabalho e vias públicas.
De forma semelhante o RESGATE pelo telefone 190 
ou no “Contact Center” por mensagem, atende 
urgências.
A comunicação evoluiu muito nos últimos anos, os 
smartphones 3G instantâneos, permitem que uma 
mensagem seja difundida para centenas ou milhares 
de telefones de forma imediata e simultânea.
Esta é a chave mestra desta empreitada, pois a 
mensagem de socorro chegará ao mesmo tempo a 
todos que estão engajados no processo.
Certamente alguém estará perto da vítima para 
salvá-la.
Finalmente a pergunta fundamental: Como treinar os 
Voluntários?
Sinceramente, não parece difícil, basta que a 
população queira.... Ensiná-los é fácil!
Para terem uma visão clara do assunto a nível 
mundial e brasileiro entrem nos links:
http://www.pulsepoint.org/pulsepoint-respond/ 
http://www.socesp2015.com.br/treinamentoemmassa/ 

Continuaremos com o assunto...
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Diário da Região, 24 de Maio de 2015

http://www.pulsepoint.org/pulsepoint-respond/
http://www.socesp2015.com.br/treinamentoemmassa/


Antes, o que é Etiqueta?  
Sabemos que é um conjunto de regras de como 
viver que o ser humano deve seguir para poder 
viver bem com seus semelhantes, seja em casa, 
na rua, no emprego etc. 
Existem diversos tipos de etiquetas: a social, a 
própria para casamentos, para uso da internet, 
entre outras.
Outra preocupação é que “uma pesquisa de 
Harvard indicou que 2/3 das demissões são 
causadas por mau relacionamento entre os 
colegas de trabalho dentro das empresas. Isso 
mostra como uma boa qualificação técnica e 
teórica não basta para uma carreira de sucesso. 
Os relacionamentos interpessoais ainda são 
e x t r e m a m e n t e  i m p o r t a n t e s  e  u m 
comportamento excelente se torna um ponto 
diferencial para a sua carreira”.(1)
Infelizmente o nosso RH confirmou que em nossa 
empresa também ocorre este fenômeno, muitos 
colaboradores são despedidos por não 
obedecerem a nossa etiqueta.
 

Então vamos ler?
O objetivo deste trabalho é lembrá-los de que 
existe uma Etiqueta Profissional aqui na Braile 
Biomédica que deve ser atendida e recordá-los 
de algumas destas regras.
A primeira regra de etiqueta profissional, em 

qualquer empresa e também aqui, pede que 
seus colaboradores mantenham entre si o que 
se chama “bons modos”. Condutas que 
aprendemos em casa, na família, na pré-escola 
quando somos crianças. “Fazem parte deles, o 
bom dia, boa tarde, por favor, com licença, 
obrigado... Todas as gentilezas que desde 
pequenos são nos ensinados em casa, que não 
tem nada a ver com classe social, é um hábito 
da boa pratica de todos os dias”.
Infelizmente embora quase todos saibam estas 
regras, frequentemente não as usam. Porque? 
Tenho certeza de que a desculpa é: “Não tenho 
força de vontade suficiente para isso”. 
Felizmente, a ciência está aqui para esclarecer 
que a força de vontade não é uma benção divina 
com a qual algumas pessoas nascem e outras 
não. A autodisciplina é uma habilidade 
aprendida e não uma característica inata. 
“Autodisciplina é algo demorado de conquistar e 
praticá-la parece mais fácil em alguns dias do 
que em outros. Se você às vezes falhar, isso é 
normal – errar faz parte do processo de se 
tornar melhor. A maneira como você se 
recupera desses erros é que é mais importante. 
A chave é reconhecer que você saiu da linha e 
seguir em frente, e não usar seus erros como 
uma desculpa de que você “não consegue fazer 
isso” e desistir de suas metas”.(2)
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EM DESTAQUE

ETIQUETA PROFISSIONAL 
Quem precisa saber... e por quê?

Geralmente pessoas acham que Etiqueta é assunto para “grã-finos”, gente sem ter o que fazer e 
semelhantes.... Aceitem um bom conselho: a afirmativa acima não é verdadeira e se você quer 

manter seu atual emprego e progredir na sua carreira, este assunto é para você!

Leiam com atenção e coloquem em prática o que aprenderem.

* Por Dra. Maria Cecília Braile



Para terminar, um resumo do que a maioria das empresas admitem como 
regras da Etiqueta Profissional:

Lembre-se: “Não é preciso decorar regras; apenas incorporar uma atitude mais positiva e elegante”. 

POR QUE? 

“Segundo pesquisas de Stanford (USA) o sucesso para conseguir manter-se em um emprego 
em ritmo de ascensão depende 85% das habilidades pessoais e só 15% dos conhecimentos 
técnicos e qualificações”.

Fontes:
1- http://www.dicasdeetiqueta.com.br/etiqueta-profissional/
2- http://www.knowhowempregos.com.br/blog/?p=128

Dra. Maria Cecília Braile
Conselho de Administração

Postura: não cruze os braços, não 
se sente de qualquer jeito. Ao 

sentar-se esteja bem acomodado, 
porém, ereto e de forma 

adequada.

Pontualidade é ponto de honra

Roupas discretas, sem modismos

 Nunca se esqueça de que a primeira 
impressão é a que fica

Porta aberta não 
significa "entre"

Pare à porta, sorria, peça licença. Ao ser 
autorizado entre, cumprimente com um "bom 

dia" ou expressão adequada para o horário, mas 
só estenda a mão se o interlocutor o fizer 
primeiro, e só se sente se for convidado 

Ao conversar, 
olhe nos olhos

Aprenda a ouvirNão se distraia durante a conversa

EM CENA
TESE DE DOUTORADO

Produto Braile é tema de tese de doutorado e comprova sua eficácia e segurança

No dia 20 de maio, Dr. Domingo M. Braile presidiu, como 
orientador, a Banca Examinadora da defesa de Tese de 
Doutorado do Dr. Antônio Carlos Brandi, com o tema 
"Tratamento Endovascular de Pacientes com Doenças da 
Aorta Torácica: Avaliação de Resultados em Longo 
Prazo", no Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Saúde da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 
(FAMERP). 
A Banca foi composta ainda pelos Professores Doutores 
Enio Buffolo, José Honório Palma da Fonseca, Moacyr 
Fernandes de Godoy e Maurício de Nassau Machado.
O trabalho, defendido e aprovado com louvor, objetivava 
avaliar os resultados, no período de 1998 a 2013, do 
tratamento endovascular de pacientes portadores de 
doenças da aorta torácica submetidos ao implante de 
endopróteses autoexpansíveis stent grafts da Braile 
Biomédica. 

Os resultados mostraram os benefícios da técnica 
endovascular no tratamento de doenças da aorta 
torácica, demonstrando a segurança e eficácia do 
tratamento e do produto.

Em agradecimento, Dr. Brandi redigiu uma carta ao Dr. Braile. Confira:

Esq. p/ direita: Dra. Patrícia, Dr. Moacir Godoy, Waltinho, Dr. 
Braile, Dr. Antônio Carlos Brandi, Dr. Carlos Alberto dos Santos 
"Buri", Dr. Matheus e Dr. Mauricio de Nassau.

Caro Prof. Dr. Domingo Marcolino Braile
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Hoje é um dia muito especial para mim.
Hoje, transformam-se em realidade, anos de estudo, pesquisa, dedicação e trabalho.

Materializa-se a vontade, a ansiedade, a emoção.
Sinto-me muito honrado com sua presença nesta Banca Examinadora.

A partir de hoje, você faz parte da minha história.
Minha Gratidão ao tempo e atenção dispensados a essa Tese.

Muito obrigado.

São José do Rio Preto, 20 de maio de 2015



Para terminar, um resumo do que a maioria das empresas admitem como 
regras da Etiqueta Profissional:

Lembre-se: “Não é preciso decorar regras; apenas incorporar uma atitude mais positiva e elegante”. 

POR QUE? 

“Segundo pesquisas de Stanford (USA) o sucesso para conseguir manter-se em um emprego 
em ritmo de ascensão depende 85% das habilidades pessoais e só 15% dos conhecimentos 
técnicos e qualificações”.

Fontes:
1- http://www.dicasdeetiqueta.com.br/etiqueta-profissional/
2- http://www.knowhowempregos.com.br/blog/?p=128

Dra. Maria Cecília Braile
Conselho de Administração

Postura: não cruze os braços, não 
se sente de qualquer jeito. Ao 

sentar-se esteja bem acomodado, 
porém, ereto e de forma 

adequada.

Pontualidade é ponto de honra

Roupas discretas, sem modismos

 Nunca se esqueça de que a primeira 
impressão é a que fica

Porta aberta não 
significa "entre"

Pare à porta, sorria, peça licença. Ao ser 
autorizado entre, cumprimente com um "bom 

dia" ou expressão adequada para o horário, mas 
só estenda a mão se o interlocutor o fizer 
primeiro, e só se sente se for convidado 

Ao conversar, 
olhe nos olhos

Aprenda a ouvirNão se distraia durante a conversa

EM CENA
TESE DE DOUTORADO

Produto Braile é tema de tese de doutorado e comprova sua eficácia e segurança

No dia 20 de maio, Dr. Domingo M. Braile presidiu, como 
orientador, a Banca Examinadora da defesa de Tese de 
Doutorado do Dr. Antônio Carlos Brandi, com o tema 
"Tratamento Endovascular de Pacientes com Doenças da 
Aorta Torácica: Avaliação de Resultados em Longo 
Prazo", no Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Saúde da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 
(FAMERP). 
A Banca foi composta ainda pelos Professores Doutores 
Enio Buffolo, José Honório Palma da Fonseca, Moacyr 
Fernandes de Godoy e Maurício de Nassau Machado.
O trabalho, defendido e aprovado com louvor, objetivava 
avaliar os resultados, no período de 1998 a 2013, do 
tratamento endovascular de pacientes portadores de 
doenças da aorta torácica submetidos ao implante de 
endopróteses autoexpansíveis stent grafts da Braile 
Biomédica. 

Os resultados mostraram os benefícios da técnica 
endovascular no tratamento de doenças da aorta 
torácica, demonstrando a segurança e eficácia do 
tratamento e do produto.

Em agradecimento, Dr. Brandi redigiu uma carta ao Dr. Braile. Confira:

Esq. p/ direita: Dr. Moacir Godoy, Walter Sternieri, Dr. Braile, Dr. 
Antônio Carlos Brandi, Dr. Carlos Alberto dos Santos "Buri", Dr. 
Matheus e Dr. Mauricio de Nassau.

Caro Prof. Dr. Domingo Marcolino Braile

 | 5A SEMANA 

Hoje é um dia muito especial para mim.
Hoje, transformam-se em realidade, anos de estudo, pesquisa, dedicação e trabalho.

Materializa-se a vontade, a ansiedade, a emoção.
Sinto-me muito honrado com sua presença nesta Banca Examinadora.

A partir de hoje, você faz parte da minha história.
Minha Gratidão ao tempo e atenção dispensados a essa Tese.

Muito obrigado.

São José do Rio Preto, 20 de maio de 2015



GRIPE
QUANTO MAIS PREVENÇÃO, MAIS PROTEÇÃO!

Além disso, existem algumas ações e hábitos simples que colaboram na 
diminuição do vírus da gripe, assim, você cuida da sua saúde e de 

todos ao seu redor. Confira: 

Todos os anos, com a aproximação do inverno, que neste ano começa dia 21 de Junho, começamos a 
nos preocupar em evitar as doenças respiratórias: gripe, como é popularmente chamada.

Causa
A gripe é causada pelo vírus influenza e seus sintomas geralmente 
aparecem de forma repentina, com febre, vermelhidão no rosto, 
dores no corpo e cansaço. 

Tratamento 
Ainda não existem medicamentos que tenham demonstrado bons 
resultados no combate aos vírus da gripe e do resfriado. Por isso, o 
tratamento é direcionado ao alívio dos sintomas. Os principais 
medicamentos sintomáticos utilizados são os analgésicos e 
antitérmicos, que aliviam a dor e a febre.

Prevenção
A vacina da gripe é a melhor maneira de evitá-la. Todos os anos, 
é necessário receber uma nova dose, já que a sua composição 
é alterada de acordo com o tipo de vírus mais provável de
 se disseminar. A vacina da gripe previne aproximadamente 
70-90% dos casos, mas não protege contra outras infecções
respiratórias, como o resfriado.

Higienizar as mãos 
com frequência!

Mantenha o organismo 
sempre hidratado. Consuma 
muita água e alimentos que 

ajudam a fortalecer o 
sistema imunológico!

Utilizar lenço 
descartável para 
higiene nasal!

Cobrir nariz e 
boca quando 

espirrar ou tossir!

Não partilhar 
alimentos, copos, 

toalhas e objetos de 
uso pessoal!

Limpe as superfícies 
com álcool e utilize 

o álcool em gel 
disponível por toda 

empresa! 

Ventilar os 
ambientes!

Evite tocar boca, nariz e 
olhos após o contato com 
superfícies, especialmente 

em ambientes com 
aglomerados de pessoas!

Não use 
medicamentos 
sem orientação 

médica!

Fontes consultadas:
http://www.saude.rs.gov.br / www.minhavida.com.br/saude6 | A SEMANA



HOSPITALAR
Colaboradores da Braile Biomédica participam da Feira + Fórum Hospitalar 2015

O maior evento de saúde das américas, Feira + Fórum Hospitalar, foi realizado de 19 a 22 de maio no 
Expo Center Norte, em São Paulo.

Feira
A Hospitalar - Feira Internacional de Produtos, 
Equipamentos, Serviços e Tecnologia para 
Hospitais, Laboratórios, Farmácias, Clínicas e 
Consultórios é o maior evento especializado na 
área da saúde em todo continente americano.
Sendo a mais completa mostra de produtos 
para o setor, a Feira Hospitalar apresenta 
milhares de itens em equipamentos médicos, 
produtos e serviços e funciona como palco de 
novos lançamentos e ponto de encontro entre 
fornecedores e seus clientes.
Durante o evento, Lineu Andrade (Exportação) 
e Lucas Cardoso (Engenharia e Processos) 
v is i taram e se reuniram com alguns 
fornecedores.

Fórum
O Fórum Hospitalar 2015 organiza eventos de 
atualização profissional simultâneos à Feira e 
neste ano teve cerca de 60 congressos, 
seminários, palestras e encontros, realizados 
em parceria com as mais importantes entidades 
do setor da saúde.
Dentre esses eventos, os colaboradores Glaucia 

Basso (Pesqu isa)  e  Sandro Ot tobon i 
(Qualidade/Projetos) participaram da "VI 
Jornada de Ação em Política Industrial e 
Regulação para Produtos da Saúde - 2015", 
promovida pela ABIMO, em cooperação com a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), que reuniu setor regulado e órgão 
regulador para trocar informações. O evento é 
uma oportunidade muito importante para que 
as empresas e a Anvisa conversem.

SIMPÓSIO ENDOVASCULAR FRONTEIRAS

Durante os dias 21, 22 e 23 de maio a Braile 
Biomédica, representada por Dayane Feitosa e 
Grace Rodrigues (Comercial) esteve presente no 
Simpósio Endovascular Fonteiras (SELF 2015), 
realizado no Hotel Mercure – Rio Vermelho, em 
Salvador/Bahia.
O evento teve como objetivo promover a 
disseminação do Conhecimento Vascular 
moderno no Estado da Bahia, ajudando a 
expandir as “Fronteiras” da especialidade.
Com um ambiente de integração e crescimento, 
o SELF 2015 abordou aspectos inovadores e 
contou com a participação e presença de 
convidados ilustres locais, de outros estados e 
internacionais, a fim de estabelecer uma relação 
também com outras especialidades.
Segundo Dayane, o evento foi muito proveitoso 
e cheio de oportunidades. “A nossa participação 
nos ajudou na oportunidade da exposição dos 
nossos produtos a clientes de difícil acesso e no 
estreitamento com os demais”.

Durante os três dias os participantes puderam, 
além de expor seus produtos e novas 
tecnologias,  aprender e rec ic lar  seus 
conhecimentos por meio de cursos, fóruns e 
mesas-redondas.
Para Dayane, “foi um evento de sucesso vencido 
pela 'Fronteira'”.

EM CENA

Dr. Rofman Fidelis

 A SEMANA | 7  A SEMANA | 7

Dayane, Dr. Rodrigo Neves, Dr. Marcos 
Vinícius e Grace

Grace, Gabriela Fidelis, Dayane e 
Dr. Ronald

Grace, Dr. Christian e DayaneGrace, Dr. Robson Uzeda e Dayane

Foto: divulgação
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05 a 18 de Junho de 2015

Silvio da Silva 
Injeção - 07

Daniel Soares 
Descartáveis - 15

José Henrique 
Ferramentaria - 17

Paulo Correa 
Endovascular - 11

Maria Auzeneide 
Endovascular - 16

Laerte Bianchi 
Usinagem - 18

Nilton Mazzoni 
PCP - 10

Josilene Barbieri 
Eletromédicos - 16

Josiane Frausto 
Licitações - 18

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 | 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

DE CARA NOVA
Setores da Braile Biomédica passam por melhorias

Nas últimas semanas, alguns setores da Braile 
Biomédica passaram por melhorias, outros 
foram criados e já estão de cara nova!
Unindo a necessidade, buscando sempre 
melhorar a produtividade e ainda deixar tudo 
visivelmente mais agradável e bonito, os setores 
de Cânulas (Mezanino) e a sala administrativa 
do setor de Usinagem foram repaginados.
Essas mudanças se deram, primeiramente, por 
causa da reativação da sala de cânulas. A 
empresa está voltando a fabricar o material.
Segundo Maria da Penha (Gerente de 
Produção), a reabertura da sala e a volta da 
fabricação das cânulas (que passaram a ser 
compradas em 2013) para a empresa são 
favoráveis. "Devido o dólar em alta, comprar 
está se tornando inviável".

Sendo assim, "a mudança do departamento de 
usinagem surgiu da necessidade da utilização 
do espaço da antiga sala de coordenação para 
aumentar o setor de Cânulas", completa 
Henrique Policarpo (mecânica).
Para Henrique, a mudança foi benéfica, já que 
melhorou seu acompanhamento da produção 
do departamento. "A mudança teve como 
prioridade reduzir a movimentação das peças e 
colaboradores durante o processo de usinagem 
e eliminar o sobe e desce de escadas", afirma.
Isso tudo aconteceu por meio do esforço e a 
colaboração dos funcionários da Manutenção, 
tanto na elaboração do layout, quanto na mão 
de obra.
Segundo Rivail (Coordenador da Manutenção) o 
custo para fazer esse projeto com empresas 
terceirizadas era muito alto. “Fazendo com 
nosso próprio pessoal ficou aproximadamente 
20% mais barato, pois tínhamos a maioria do 
material e a mão de obra especializada, o que 
está difícil encontrar”. 
Essas atitudes melhoram o ambiente de 
trabalho e o modo com que cada funcionário 
desempenha sua função.
Veja como ficou:

VEM AÍ A SIPAT 2015!

A Braile Biomédica preparou uma 
programação incrível para a Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho deste ano. Confira nos totens!

De 15 a 19 de Junho!

Usinagem

Cânulas

Colaboradores da manutenção que auxiliaram nas melhorias
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