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A SEMANA

ESSE ANO NOSSA COMEMORAÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS 
FOI DIFERENTE, MAS AINDA ASSIM, MUITO ESPECIAL!
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Nesta edição dirijo minhas palavras 
especialmente a nós, mulheres. 

Minhas caríssimas, uma das grandes lições de 
vida que aprendi com minha querida avó Cecília 

Ferreira Braga, que neste mês faria 103 anos, 
ressoa sempre em minha memória, aliás, 

sempre que minha auto estima está em baixa, 
relembro suas palavras: "querida, quem não se 

enfeita, por si se enjeita!". E isso é bem 
verdade... Se não nos cuidarmos, se não 

gostarmos de nossa pessoa, acabamos por 
desistir de nós mesmas. 

E é exatamente nesse ponto que entra a 
campanha do Outubro Rosa. Cuidar de nós 
mesmas! Se eu não cuidar de mim, quem o 

fará? 

Pensar em nós mesmas, em nossa saúde, 
disposição e bem estar é sério! Olhar no 
espelho e apreciar nossa imagem, sem 
exageros, é extremamente saudável. 

Então, com pandemia ou sem ela, o Câncer de 
Mama não espera! 

Cuidemos agora de nós! 

Patricia Braile
Presidente da Braile Biomédica
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ORGULHO DE PERTENCER

OUTUBRO ROSA

Câncer de mama 
não faz quarentena!

O Outubro Rosa é um movimento criado com intuito de conscientizar sobre a 
saúde da mulher. Mesmo com outras preocupações e doenças graves nos 

rondando, como a Covid-19, não podemos deixar de lado os cuidados com a 
nossa saúde e o nosso corpo. Cuide-se e se toque. O diagnóstico precoce 

aumenta consideravelmente as chances de cura!

"Cerca de 30% dos casos de câncer de 
mama podem ser evitados quando são 

adotados hábitos saudáveis."
(Inca.gov.br)

Faça o autoexame das mamas mensalmente, de 
preferência no 7º ou 8º dia após o início da menstruação.

E a partir dos 40 anos realize a mamografia anualmente 
(ou no máximo a cada 2 anos). O rastreamento da doença 
é feito por essa mamografia, que é capaz de identificar o 
câncer ainda não palpável. Nos casos de histórico familiar, 
o exame anual deve ser iniciado aos 35 anos, com 
orientação do seu médico.

Homens, embora menos comum, o câncer de mama 
ainda pode te atingir. Fique atento aos sinais da doença.

O primeiro sinal do câncer de mama costuma ser a presença de um 
nódulo, não doloroso e endurecido na mama.

Outros sintomas, porém, devem ser considerados, como a deformidade 
e/ou aumento da mama, a retração da pele ou do mamilo, os gânglios 
axilares aumentados, vermelhidão, edema, dor e a presença de líquido 
nos mamilos.

SINTOMAS

A prevenção 
salva vidas!
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EM DESTAQUE

Esse ano nossa comemoração de Dia das Crianças foi 
diferente, mas ainda assim, especial!

Todo ano realizamos o Biokids, evento voltado para os filhos dos colaboradores em comemoração ao 
Dia das Crianças (12 de outubro). E esse ano, mesmo com a impossibilidade de trazê-los para a 

empresa, não deixamos a data passar em branco! Envolvemos os pais nas orientações e 
presenteamos os pequenos com um kit de horta e um pula-cordas, com a finalidade de incentivá-los a 

cuidar da saúde, tendo uma alimentação saudável, preservando o meio ambiente e realizando 
atividades físicas.

Com as mudinhas de verduras, 
estimulamos uma alimentação 

mais saudável propiciando 
também o contato com a 

natureza. Além disso, fazer uma 
horta caseira junto com os 

pequenos, propicia deliciosos 
momentos em família. E cuidar 
das plantinhas também pode 

ensinar ao seu filho noções como 
paciência, responsabilidade e 

ecologia! Assuntos também muito 
importantes, já que principalmente 

agora o clima atual tem nos 
ensinado a importância da 

natureza na nossa vida. 

E o pula-corda é para 
lembrar que atividade 

física é muito 
importante para manter 
a nossa saúde em dia, 
afinal, ela estimula o 

crescimento e 
desenvolvimento; 

melhora a postura e o 
equilíbrio; fortalece 
ossos, músculos e 

articulações, dentre 
muitos outros 

benefícios.

Esperamos que papais, mamães e filhos aproveitem esse momento em família e que no 
próximo ano possamos trazer os pequenos para a empresa em segurança.
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EM DESTAQUE

Confira algumas fotos que já recebemos!

Ana Laura, filha da Valdineia Neris

Gabriel, filho da Ivanete Aguiar
Isac, filho do Thiago Lima

Arthur, filho do Danilo Antônio

Não esqueça de enviar a foto dos seus filhos e filhas realizando as atividades também!

Envie uma foto você também, para marketing@braile.com.br e divulgaremos por aqui! 

ESPAÇO DO COLABORADOR

Conheça Piti e Sky, 
cachorrinhos de estimação da 
colaboradora Carina Capuci.

“O Piti sempre foi o xodó da casa, mas vivia sozinho enquanto 
a gente saia pra trabalhar. Resolvemos então adotar a Sky pra 

fazer companhia pra ele. Ela é muito agitada e não dá 
sossego... acho mesmo é que ele não gostou muito da nossa 
ideia! Eles fazem a alegria de casa e o Otávio adora brincar e 

correr pelo quintal com os dois.”

Sky
Piti com 
Otávio

Cecília, filha 
do André Ricardo
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ACONTECEU POR AQUI

O 8º Congresso Caipira Híbrido de Cirurgia Cardiovascular foi 
realizado nos dias 15 e 16 de outubro de 2020 realizado em São 
José do Rio Preto e teve como objetivo principal levar 
conhecimento, possibilitando a troca de informações entre 
palestrantes e congressistas, bem como estreitar relações e 
aumentar o networking nesse ano tão desafiador em que 
estamos vivendo. Como já é de costume, o Congresso é voltado 
para a atualização de cirurgiões cardíacos, cardiologistas, 
residentes, estudantes de medicina, enfermeiros entre outros. 
O evento híbrido, foi realizado de forma presencial e online, 
contando com transmissão ao vivo da programação e stand 
online. E a Braile Biomédica esteve presente mais uma vez no 
evento, juntamente com a MR Biomédica!

SOMOS BRAILE

Estivemos presentes no 8º Congresso 
Caipira Híbrido de Cirurgia Cardiovascular

O evento 
também 

realizou uma 
homenagem 
emocionante 

ao nosso 
fundador, Dr. 

Domingo 
Braile. 

Patricia Braile Verdi, presidente da Braile 
Biomédica e Valéria Braile, Diretora Executiva 

da Braile Cardio estiveram presentes em 
debate no XIII Congresso Latino-americano 

2020 - Uniapac Latinoamericana.
O evento aconteceu dia 08 de outubro, online 
e reuniu grandes nomes para falar sobre “Os 

desafios das empresas diante da crise”. 
Patricia e Valéria foram convidadas para 

participar do painel “A empresa e o 
empresário como protagonistas da mudança".

XIII Congresso Latino-americano 
2020 - Uniapac Latinoamericana

Para assistir 
ao evento, 

acesse pelo 
Qr code.
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E você, como está se exercitando na pandemia?

ESPAÇO DO COLABORADOR

Nas últimas edições do nosso informativo, falamos sobre a importância das atividades físicas, 
principalmente durante o isolamento social gerado pela pandemia da Covid-19, com alguns 

depoimentos dos nossos colegas de trabalho. 
Confira mais uma história, dessa vez, do colaborador Denilson Parra (Logística).

SOMOS BRAILE

Denilson é adepto ao pedal desde antes da pandemia, mas além disso, sempre 
gostou de jogar futebol com os amigos... atividade essa que teve que ser adiada 

principalmente neste momento. 
E no período em que tudo o que se fala é distanciamento, ele 

continuou praticando o pedal e com o tempo foi percebendo que 
outros amigos passaram a se interessar pela atividade também e 
agora, com mais companhia, aumentou a frequência das saídas 
para pedalar. Ele conta que atualmente vai quase todo final de 
semana! Denilson diz que essa atividade faz bem para a sua 
saúde física e mental. Além de conhecer lugares novos, ele 

considera uma terapia, diz fazer bem para a alma e não pretende parar com essa 
atividade tão cedo.

NÓS APOIAMOS A CAMPANHA SAÚDE FEITA NO BRASIL

A indústria brasileira inova, desenvolve, possui tecnologia, é alinhada aos 
padrões internacionais e tem capacidade para atender às demandas do 
nosso país, principalmente neste momento.

"Saúde Feita no Brasil" é uma campanha de fortalecimento e valorização 
da indústria de saúde nacional, produzida pela Associação Brasileira da 
Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares 
e de Laboratórios – ABIMO e a Braile Biomédica apoia esta campanha.

Escolha o produto nacional. Contribua para a retomada do Brasil.

Saiba mais sobre a Campanha. 
Acesse pelo Qr Code: 



De 01 a 31 de Outubro de 2020

ESPAÇO DO COLABORADOR

SOMOS BRAILE

SOMOS BRAILE SOMOS BRAILE

As inscrições para fazer parte da gestão 2021 da CIPA da empresa 
estão abertas. Inscreva-se de 15 a 29 de outubro de 2020 no SESMT!

O Documento de Orientações Gerais - medidas 
preventivas à Covid-19 foi criado no início da 
pandemia para guiar todos os colaboradores quanto 
as regras e ações seguras durante esse período. O 
mesmo foi atualizado no início do mês de 
Outubro/2020 e está disponível para atualização e 
conhecimento de todos na plataforma Next - Área do 
Colaborador.
Fiquem atentos às mudanças!

ATUALIZAÇÃO DE 
DOCUMENTO - COVID-19

O MANUAL DE ETIQUETA 
PARA VÍDEOCONFERÊNCIAS 

Com a chegada da pandemia e as alterações sofridas no 
dia a dia e principalmente na forma de se comunicar e 
estar presente, as vídeoconferências se tornaram 
indispensáveis para a continuação 
das atividades, em especial, 
as do trabalho. Por isso, 
separamos em um pequeno 
manual, algumas dicas 
importantes de como agir 
diante dessa atividade.

Confira na Área do 
Colaborador no Next e veja se 

está fazendo certo.

Planejamento financeiro - 25
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