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PALAVRA DA PRESIDENTE

Dra. Patricia Braile Verdi

Presidente Braile Biomédica

ESPAÇO RH
Desde a edição passada, A Semana conta 

com uma nova e importante coluna: o Espaço RH. 

Nela, você, leitor e colaborador Braile, encontra 

informações valiosas, dicas muito úteis e 

instruções indispensáveis para orientar sua 

carreira profissional, para esclarecer seus direitos 

e deveres trabalhistas, e, ainda, para ajudá-lo a 

planejar sua vida pós-aposentadoria. Entendemos 

que o conhecimento gera uma energia positiva no 

desenvolvimento e no potencial de cada pessoa, de 

cada colaborador. Portanto, quanto mais conhe-

cimento, mais geração de poder e vida para cada 

um de nós e para todo o time. 

Assim, o Espaço RH chega para agregar 

valor ao nosso Informativo. Leia e informe-se, 

atualize-se e veja as tendências e a realidade das 

relações de trabalho e o desenvolvimento dos 

estudos dos recursos humanos em nosso país. Para 

isso, basta ler, basta querer, basta ocupar 

pouquíssimos minutos de sua semana para ler a 

nossa A Semana, ok? Vale ressaltar que, desde a 

edição passada, o Espaço RH aborda um tema vital 

para todos nós, valorosos e dignos trabalhadores 

brasileiros, que é a preparação para a aposen-

tadoria. 

Acompanhe as matérias do Espaço RH. 

Acredite, você só tem a ganhar. É informação da 

melhor qualidade.

Entendemos que o 

conhecimento gera uma 
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desenvolvimento e no 

potencial de cada pessoa, de 

cada colaborador



FERRAMENTA SUCESSO

O maior obstáculo que 
uma lancha tem que 
vencer é a água; no 
entanto, o barco não 
sairia do lugar se não 

houvesse essa resistência.
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O LADO BOM DE

HAVER OBSTÁCULOS

Um filósofo certa vez comentou que o único 

obstáculo ao voo veloz e tranquilo da águia é o ar. No 
entanto, se o ar não existisse e a águia tivesse que voar 

no vácuo, ela cairia imediatamente no chão. O mesmo 

elemento que oferece resistência ao voo é condição 

indispensável a ele.
O maior obstáculo que uma lancha tem que 

vencer é a água; no entanto, o barco não sairia do lugar 
se não houvesse essa resistência.

Essa mesma lei – de que os obstáculos são 

condições imprescindíveis para o sucesso – é valida 
também em relação à vida humana. Uma vida livre de 
obstáculos e dificuldades reduziria todas as 
possibilidades à zero. Os obstáculos nos fazem 
despertar e nos levam a usar nossas habilidades. Esse 
empenho nos fortalece. Assim, as dificuldades trazem 
também uma renovação de nossas forças.

Ed McMahon é um notável exemplo da relação 
obstáculos/força. Sua fascinante história ilustra como 
as pessoas que acabem tendo sucesso frequentemente 
são aquelas que inicialmente enfrentaram mais 
dificuldades. Ed tem orgulho de ser vendedor. Foi por 
causa de sua origem humilde que ele descobriu sua 
capacidade de vender. Sua família se mudava com 
tanta frequência que ele estudou em 15 escolas 
diferentes antes de chegar ao ensino médio. Sem 
chances de manter a proximidade com os amigos, ele se 

concentrava em fazer novas amizades rapidamente – 
e hoje, é amigo de centenas de pessoas.

Olhando mais de perto as historias das pessoas 
de sucesso, quase sempre encontramos um obstáculo 
incomum, uma decepção amarga ou uma privação no 
passado. Como o relato de Ed McMahon sugere, não 
há infortúnio que a força de vontade não possa 
transformar em vantagem. 

Dos obstáculos nasce a tenacidade, das 
decepções surge o crescimento pessoal e das privações 
brota a vontade.

Alcançar o sucesso significa enxergar os 

obstáculos que despertam sua força interior.

FONTE: http://sucesso.powerminas.com/category/
texto-motivacional/

“Uma vida sedentária é o verdadeiro pecado contra o Espírito Santo”
NIETZSCHE
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BRAILE NA 

HOSPITALAR 2013
Com o mote: Brasileira Como Você, a Braile 

Biomédica participa de 21 a 24 de maio da 

Hospitalar 2013, maior feira da área da saúde da 

América Latina. 

A presença da Braile será no Espaço do 

Administrador Hospitalar, uma ampla área 

exclusiva para profissionais da saúde com 

potencial poder decisório de compras. 

Nossa empresa pretende apresentar aos 

gestores de todo o Brasil e do exterior o quanto os 

nossos produtos inovadores estão facilitando o 

trabalho dos hospitais e a vida dos pacientes.

Durante a Hospitalar, a Braile também 

ministrará sua experiência em conferências. No 

dia 22, a diretora presidente, Dra. Patricia 

Braile Verdi, falará sobre “Inovação, Subs-

tantivo Concreto” e, no dia 23, o gerente de 

fábrica, Guilherme Agreli, irá palestrar sobre 

“Transcateter Inovare: Poder Transformador”.

O estande da Braile será o número 2 

dentro do Espaço do Administrador Hospitalar, 

localizado à Rua MN, 11-24, no Pavilhão 

Vermelho, do Centro de Convenções da Expo-

Norte, em São Paulo.

Na edição de maio de 2012, a feira registrou 92.000 visitas profissionais 

Arte do estande da Braile 
Biomédica na Hospitalar 2013, 
que acontece de 21 a 24 de 
maio de 2013, em São Paulo



NOTÍCIAS
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DELÍCIAS DO
CORAÇÃO
DELÍCIAS DO
CORAÇÃO
Mães ganham Caderno de Receitas 
testadas e aprovadas 

Na última sexta-feira, que antecedeu o Dia 

das Mães, a Braile presenteou as mamães da 

empresa com um Caderno de Receitas elaborado 

com sugestões que elas mesmas enviaram.

A coletânea foi organizada e diagramada 

pelo Departamento de Comunicação & Marketing, 

num trabalho conjunto dos profissionais Gleisson e 

Midori; a captação das receitas e embalagem dos 

exemplares foram feitas pela equipe do RH. 

A ideia do caderno de receitas para as 

mamães partiu da Darci, supervisora do Serviços 

Gerais. E ela avisa: em agosto, os papais também 

podem aguardar por uma surpresa bem saborosa!

Na dedicatória do Caderno de Receitas do Coração 

(iniciativa que também integra as comemorações 

em torno dos 30 Anos da Braile), uma mensagem 

carinhosa às mamães:

Este Caderno é um presente da Braile Biomédica para você. 

As receitas foram todas testadas, aprovadas e enviadas por outras mamães, que, 
feito você, são companheiras queridas da Braile.
Cozinhar, antes de tudo, é uma prova de amor, um elo de afeto e carinho que une e 
fortaleça a família.

Assim, queremos que você aproveite essas receitas reunidas especialmente para 
você encantar sua família e seus amigos. Aproveite!

“Falar de comida é quase sempre falar de saudade, é sentir o nostálgico afago de 
uma lembrança, próxima ou distante, ida, mas vivida. Comida também cabe no 
futuro, como esperança de um momento bom; comida tem sabor de tempo.” 
José Carlos Garcia (livro Sabores Inconscientes)

Dia das Mães Braile 2013Dia das Mães Braile 2013

Querida Mamãe:
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Vem aí a SIPAT 2013! Aguarde! 

NOTÍCIAS

“Achei muito interessante esse 
caderno. Receitas diversas e todas já 
foram aprovadas pelas pessoas que 

enviaram. Isso é ótimo”. 
Ana Cristina Olivieri (Jurídico)

“Perfeito. Eu quero fazer todas as 
receitas. Muito criativa a ideia do 

caderno”. 
Solange Dourado 

(Engenharia de Projetos)

“Maravilhoso. Todas as 
receitas são deliciosas. 

Ótimo presente para nós 
mulheres. Amei”. Maria 

Alzineide de Souza 
(Endovascular)

“Um ótimo presente. Gostei muito e as receitas 
são práticas e baratas. Quero fazer todas”. 

Adriana Ferreira (Descartável)

“Eu já fiz o bolinho de 
bacalhau. Como eu adoro 
cozinhar, esse caderno foi 

um ótimo presente”. 
Beatriz Brandão 
(Faturamento)

Mamães da Braile recebem “mimo” em homenagem ao “Dia das Mães”



ESPAÇO RH
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VÃO COMEÇAR OS JOIS 2013

NOTÍCIAS

PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA!

Continuando o assunto Aposentadoria, 

gostaríamos de levar os leitores a refletir sobre 

a possibilidade de poder planejar sua aposen-

tadoria com maior tranquilidade, podendo 

transformar essa fase em uma oportunidade de 

balanço, do despertar de novas possibilidades, 

seguidas por um recomeço ou otimização da 

vida. 

Para alguns trabalhadores, o trabalho 

está intimamente relacionado à sua identidade, 

e para estes a aposentadoria não deve 

necessariamente representar o fim do trabalho. 

Recomenda-se, neste caso, que o trabalho pós-

aposentadoria seja realizado em regime de 

meio-período, de forma que essas pessoas 

tenham oportunidade de equilibrar o seu tempo 

livre para lazer, voluntariado e outras 

atividades que lhes deem prazer.

Por outro lado, há pessoas que querem 

cessar o trabalho e mudar o estilo de vida, 

ajudando o próximo ou a sociedade, ou mesmo 

dedicar mais tempo aos amigos, à família, aos 

estudos ou ao lazer. 

De qualquer forma, todo trabalhador 

deve traçar um plano para que a chegada ao 

momento da aposentadoria não se caracterize 

por uma ruptura drástica entre uma fase e 

outra, trazendo mudanças radicais na rotina e 

na vida da pessoa a tal ponto de desencadear 

problemas emocionais, financeiros, de 

relacionamento, etc. As mudanças, sim, 

devem representar o alcance de um desejo já 

planejado ao longo de um período e início de 

uma fase esperada e finalmente alcançada.

Isto sim representa viver bem, ser feliz 

em todas as fases de sua vida e não pagar ao 

final de tanto trabalho por falta de 

planejamento e visão de futuro.

Pense nisso e até semana que vem!

PREVENIR É A NOSSA SEGURANÇA!

Em junho, SIPAT 2013! 

Recursos Humanos da Braile

Parte II

Está tudo pronto para a 66ª edição do JOIS 
– Jogos Industriários do Sesi, maior competição 
esportiva da América Latina.

Neste final de semana, 19 de maio, a equipe 
de Futebol Society entra em campo para participar 
do torneio início. A modalidade conta com 30 
equipes de diversas empresas de Rio Preto e 
região. A Braile está no Grupo H, ao lado de 
Ullian-A e Protendit. 

No Futsal, a Braile divide o Grupo D com 
Cozimax-A e Lamipacks. No total, 17 equipes 

participam do torneio na modalidade Futsal. Os 
sorteios das outras modalidades acontecerão nos 
dias seguintes.

A Braile participa do JOIS desde 1983, 
ano de sua fundação. Nesses 30 anos de 
competição, a nossa empresa conquistou 5 títulos 
gerais. As modalidades mais vencedoras são o 
Tênis de campo, Voleibol e Basquetebol. Os 
troféus expostos no RH demonstram o espírito 
competitivo dos atletas e o que esses jogos 
representam para nós.

Em breve, mais informações dos JOIS.
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Já curtiu
? 

Já curtiu
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Braile no FACEBOOKBraile no FACEBOOK

Douglas Henrique Andrade 
(Descartáveis) - 24

Rafael da Silva Panhozzi 
(Sist. Gar. Qualidade) - 28

Ivan Castilho dos Reis (Sist. 
Gar. Qualidade) - 24

Kataline C. Correa Martins 
(Faturamento) - 29

Carline Darim Miglioli 
(R.H.) - 31

Selma dos Santos Lima  
(Biológica) - 24

POEMA

Trinta anos de aprimoramento, 
Pondo em tudo sentimento,

Tanto carinho, emoção.
Já ajudou muita gente

Levar sua vida contente
Batendo bem seu coração.

 
Nosso desejo profundo

É que faça neste mundo
O melhor que a ela cabe,

Fabricando equipamentos
Pra acabar com sofrimentos

Que só quem sofre é que sabe.
Com o nosso abraço de parabéns à 

Família Braile.

*Dra. Aparecida Donaire Mello e Oliveira e 
Dr. Neon Mello de Oliveira, amigos da família 
Braile

NOTÍCIAS

Expediente Feriado
No dia 31 de maio (sexta-feira), pós-feriado, não 

haverá expediente. Retornaremos às atividades 

no dia 03 de junho (segunda-feira), em horário 

normal. Bom feriado a todos!
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