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Somos OURO
Braile recebe troféu de 1º lugar do Prêmio FINEP

no Teatro Municipal no Rio de Janeiro!
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Colaboradores da Braile fazem o
“Dia das Crianças” de centenas de crianças
mais feliz. Pág. 5
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Filhos dos Colaboradores da Braile assistem
peça O Pequeno Príncipe no Teatro Municipal
de Rio Preto. Pág. 4
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EDITORIAL

SHOW DE EMOÇÕESSHOW DE EMOÇÕES

Dra. Patricia Braile Verdi
Presidente Braile Biomédica

Caríssimos colaboradores,
Que semana repleta de novidades tivemos! 
Existem momentos em nossa vida que é difícil 
expressar, em palavras, a emoção que 
sentimos. 
Estamos vivendo um momento desses. 
Entrar pela porta dos artistas e conhecer os 
camarins, bastidores e subterrâneos do 
belíssimo Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi 
um momento inigualável. Depois, sentados 
enfileirados, todos os campeões brasileiros do 
prêmio Finep. E nós estávamos lá !
O coração bateu forte e orgulhoso, e vocês 
verão nas fotos nossa alegria e contentamento. 
Somos nós que tornamos real a capacidade 
Braile Biomédica de encantar e encarar 
desafios. 
E por falar em teatro, momento de ternura e 
alegria passamos com nossas crianças 
assistindo a peça "Pequeno Príncipe". O Teatro 

Municipal de nossa cidade encheu-se de festa 
para receber a Braile Biomédica. Foi 
inesquecível. 
Queridos colaboradores, sei que somos 
envolvidos e comprometidos com tudo que 
fazemos, mas, ao ver as fotos da arrecadação 
dos brinquedos da gincana "Fazendo Arte", 
senti-me mais uma vez abençoada por Deus 
por trabalhar em uma empresa onde existem 
pessoas, seres humanos de coração puro e 
generoso. 
Esta foi mais uma semana de agradecimento. 
Obrigada Nosso Senhor por momentos como 
esses que tivemos, pois pudemos sentir na 
pele a graça de Deus sendo 
derramada sobre nós e sobre 
nossa empresa. 
Linda semana a todos ! 



EM DESTAQUE

PRÊMIO FINEP DE INOVAÇÃO 2013

No dia 13 aconteceu, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a 
cerimônia de premiação regional do PRÊMIO FINEP DE INOVAÇÃO 
edição 2013.
Este ano a Braile Biomédica ganhou o 1º lugar da categoria média 
empresa da região Sudeste.
A nossa Presidente, Dra. Patricia Braile Verdi, recebeu o troféu das 
mãos de Pedro Alem Filho, secretário executivo do Conselho Nacional 
da Indústria (CNI).
Participaram também deste grande evento nosso Diretor de Produtos 
Guilherme Agreli, Dra. Valéria Braile Sternieri do Conselho de 
Administração, além de Rafael Braile e Sofia Braile.
O Prêmio FINEP é o mais importante instrumento de estímulo e 
reconhecimento à inovação no País. Desde 1998, já premiou mais de 
500 empresas, instituições e pessoas físicas, sendo responsável pela 
projeção dos contemplados não apenas no Brasil como no exterior.
Este ano foram inscritos 570 candidatos em todas as categorias, com 
28 ganhadores no total, que agora concorrerão ao prêmio nacional.
A Braile participará agora da próxima e última etapa, o julgamento 
nacional, com apresentação dos vencedores das categorias Pequena 
e Média Empresa, Tecnologia de Informação e Comunicação (ICT) e 
Tecnologia Social.  A cerimônia nacional ocorrerá no Palácio do 
Planalto, em Brasília, no mês de novembro, com a presença da 
Presidenta Dilma Rousseff. 

Troféu Prêmio FINEP de Inovação 2013

Receber o prêmio Finep pelo terceiro ano 
consecutivo representa o reconhecimento de 
nosso trabalho, a colheita de um plantio de 
mais de 30 anos buscando a inovação no Brasil. 
Representa o reconhecimento da excelência de 
nossa equipe, de nossos colaboradores, que 
criam produtos e soluções que ajudam a salvar 
vidas.
O desejo da inovação como fator de excelência 
existe para o bem do paciente. 
Aqui na Braile, o desenvolvimento de materiais 
e equipamentos destinados à cirurgia 
cardiovascular encontra-se no estado da arte 
da inovação e da criação, ou seja, existe a 
certeza e a convicção de que o paciente merece 
tratamentos de ponta, mais eficazes e seguros.
Receber mais um prêmio Finep de empresa 
inovadora campeã em toda região Sudeste dá-
nos a certeza de que estamos no caminho certo 
e de que o Brasil confia em nós.
Nossa empresa possui mais de 470 modelos de 
produtos desenvolvidos por nós, com 
tecnologia nacional e com alto valor agregado. 
Buscando suprir a necessidade do paciente com 

EMOÇÃO E APRENDIZADO

o estado da arte da cirurgia cardiovascular, 
transformamos o Brasil de importador para 
exportador de tecnologia. Estamos, mais uma 
vez, de parabéns. Vamos em frente, com 
alegria e entusiasmo!

Dra. Patricia Braile
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SOMOS BRAILE

O DIA DAS NOSSAS CRIANÇAS

Em comemoração ao Dia das Crianças, no dia 9 de outubro, a Braile 
Biomédica promoveu a Peça Teatral "O Pequeno Príncipe" para os filhos de 
nossos colaboradores.
Foi um lindo e rico presente! 
A Presidente Dra. Patrícia Braile iniciou a noite agradecendo a presença de 
todos, deixando uma importante mensagem da história do Pequeno 
Príncipe. A peça foi encenada pelo grupo teatral Art Mídia, com figurinos e 
cenários muito bem feitos e montados.
A alegria foi completada com a distribuição de sacolinhas de guloseimas para as crianças.
A noite foi muito especial: a confraternização dos filhos de nossos colaboradores e a profunda 
mensagem que O Pequeno Príncipe deixou sobre a importância da amizade e responsabilidades.

Confira abaixo alguns depoimentos:

Amelita F. dos Santos (Descartável)  “Minha filha Hellen adorou e perguntou se na próxima sexta- feira terá 
a peça novamente!”

Priscila Duarte (Descartável) “Meu filho Vitor adorou! Nem queria ir embora... ficou repetindo tudo que os 
atores falavam. Esta noite foi muito importante porque uniu a família, e as famílias dos meus amigos de 
trabalho! Me emocionei muito quando a Dra. Patricia me abraçou quando cheguei no teatro!”
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Dra. Patricia Braile dá boas vindas as 
crianças e ao colaboradores da Braile



A segunda etapa da nossa Gincana Solidária foi 
concluída: a prova dos brinquedos "Fazendo 
Arte", que tinha como objetivo a arrecadação 
de brinquedos, livros infantis e gibis novos e/ou 
usados para o Dia das Crianças. 
A equipe vencedora desta etapa foi a "SOS Com 
Amor", composta pelos setores Biológica, 
Unidade II, Cardioplegia, Microbiologia e 
Almoxarifado.
Foram arrecadados 1.563 itens, entregues à 
"Escola Municipal Eládio Arroyo Martins" no 
Bairro Nova Esperança, que atende 341 

crianças de 3 meses a 5 anos. 
Daniela, colaboradora do SESMT, Junior, 
colaborador do Almoxarifado e Gleisson Maia 
da Comunicação & Marketing, participaram da 
entrega, representando a empresa e todas as 
equipes da gincana. Foram recebidos pela 
Diretora da Escola Cátia Ap. Fortunato.
“Foi muito gratificante participar e representar 
a empresa na entrega dos brinquedos.
Como sempre, é emocionante ver os olhos 
brilhando das crianças e sua alegria de olhar os 
pacotes de presentes. Mais uma vez 
comprovamos e reforçamos o quanto é 
importante a nossa colaboração e participação 
nestas campanhas.” diz Daniela.
A Braile, mais uma vez, agradece o 
envolvimento das equipes, que novamente 
uniram-se para levar mais alegria às crianças 
no dia 12 de Outubro. 
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Equipe vencedora “SOS com Amor” e representantes das demais equipes Daniela (SESMT) e Junior (Almoxarifado) fazendo a entrega
à Diretora Cátia da Crêche.
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EM CENA

O SONHO SE
TORNOU REALIDADE

O Hospital da Criança de Rio Preto foi 
inaugurado pelo governador Geraldo 
Alckmim, sexta-feira, dia 11 de outubro.
Instalado ao lado do Hospital de Base, vai 
atender de graça mães e crianças com 
doenças de alta complexidade.
O prédio tem mais de 17 mil metros 
quadrados de construção, oito andares, 
205 leitos, centros cirúrgicos pediátricos, 
UTI´s neonatal, maternidade e está 
capacitado para tratar doenças do coração, 
neurológicas e câncer.
Com equipe médica, paramédica e auxiliares 
devidamente capacitados, o Hospital da 
Criança vai ser referência nacional no 
atendimento e tratamento de gestantes e 
crianças que necessitam de atendimento 
público gratuito.
O Dr. Domingo Braile (professor Emérito da 

Faculdade de Medicina e 
Admin. da Braile), Walter Sternieri Jr. (diretor 
Comercial), Priscila Neviani (Gerente 
Comercial), Sílvia Machado (Coordenadora 
Comercial) e Gleisson Maia (Assessor de 
Marketing) estiveram presentes na inaugura-
ção representando a Braile Biomédica.

Pres. do Conselho de 

Vista frontal do Hospital da Criança durante inauguração

Governador Geraldo Alckmim faz pronunciamento
durante inauguração

Dr. Domingo Braile e o ex-diretor geral
da Famerp, Dr. Humberto Lietdke

Sílvia Machado, Walter Sternieri Jr. e Priscila Neviani

SOMOS BRAILE

VI Congresso Sul Brasileiro de Cirurgia 
Cardiovascular e IV Simpósio Sul 
Brasileiro de Circulação Extracorpórea, 
que será realizado em Gramado-RS.
Dra. Patricia (presidente), Walter Sternieri Jr. e 
Guilherme Agreli (diretores) estarão 
presentes.

PRÓXIMOS EVENTOS

XI Congresso da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Oncológica, que será realizado na 
cidade de São Paulo-SP. 
A especialista de produtos Renata Gabaldi 
estará presente neste evento.

De 17 a 19 de outubro, a Braile Biomédica estará presente simultaneamente em dois congressos: 



PROJETO FORÇA JOVEM

Nome: Diane F. Miranda Ramos
Idade: 17 anos
Setor (atual): Fiscal / Contabilidade
Desde quando está no projeto: há 7 meses
Onde estuda: E.E. Prof. Sonia Maria Venturelli
Série: 3º ano do Ensino Médio

Jogo Rápido

- Braile: Uma empresa diferente das outras que trabalhei, uma empresa que se importa 
realmente com cada colaborador, oferecendo uma melhor convivência.
- Projeto Força Jovem: Um projeto maravilhoso, uma experiência única e inesquecível, no 
qual tenho aprendido muitas coisas, e quero aprender sempre mais.
- Futuro: Poder carregar comigo cada coisa boa que aprendi, e que venho aprendendo, coisas 
boas que vivi. Formar-me, ajudar minha mãe e, quem sabe continuar lutando (Judô).
- Orgulho: De ter-me tornado a pessoa que sou hoje, ter a chance de ter chegado até aqui e 
ter conquistado uma vitória gratificante (fui Campeã Paulista de Judô em 2012).
- Seu maior sonho: Terminar meus estudos, formar-me, tornar-me uma grande profissional 
(quem sabe aqui mesmo?!). E, futuramente, abrir uma academia.
- Hobby: Treinar Judô, correr, ouvir música e sair com os amigos.
- Sua maior conquista: Ter chegado até aqui e ter a chance de conhecer um departamento 
que sempre tive curiosidade de conhecer.
O que você já aprendeu aqui: Recebimento e lançamento de CTRC (conhecimento 
de transporte), consulta, impressão e organização das N.F. emitidas pela empresa.

Esta semana você vai conhecer nossa 
Jovem Aprendiz Diane.

A SEMANA | 7

30 + 5

A inovação em uma empresa pode ter muitas 
faces, mas todas elas apontam para um 
objetivo comum: aumento de competitividade. 
Pode não parecer óbvio, mas muito mais que 
uma ideia genial, a inovação apresenta-se na 
forma de pequenas melhorias incrementais em 
nosso dia a dia, que nos trazem ganhos de 
performance e desempenho.  Este ganho nos 
processos reverte-se em aumento de 
competitividade da empresa, que passa a 
utilizar menos recursos para atingir seus 
objetivos, além de tornar-se mais ágil. 
Todos podemos e devemos participar deste 
processo de ganho competitivo. Todas as 
mudanças que estão sendo implementadas 
convidam todos nós a fazermos parte deste 
processo. É muito importante que as 
atividades da empresa ocorram de maneira 
fluídica, naturalmente e sem dificuldades, para 
que haja maior velocidade e menos esforços 
envolvidos. É muito importante que os 
processos de comunicação sejam extrema-

mente eficientes, para que se evitem mal 
entendidos e trabalhos realizados de maneira 
incorreta ou sem necessidade.  O foco dos 
trabalhos deve ser bem definido, e os 
resultados esperados conhecidos e atendidos 
da melhor maneira possível. Todos devemos 
claramente saber quais são nossas 
responsabilidades e a maneira como nossas 
atividades afetam todas as atividades da 
empresa.
A energia da empresa não pode ser gasta nos 
processos internos, pois a grande luta que 
enfrentamos está no mercado, onde ainda 
parece imperar a antiga Lei de Talião, do olho 
por olho e dente por dente.  Atuarmos 
eficientemente em um ambiente tão agressivo 
é resultado do empenho e dedicação de todos, 
independente da função realizada, pois a soma 
de todos os esforços faz a empresa maior. 

Guilherme Agreli
Diretor de Produtos

A INOVAÇÃO DE UMA EMPRESA PODE TER MUITAS FACES



ANIVERSARIANTES

18 a 25 de outubro de 2013

BRAILE RECEBE
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Eloíse Dóro (MTB 54.174) 

Pedro Luiz
Mecânica - 18

Fábio Henrique
Mecânica - 19

Solange Dourado
Projetos - 19

Valdir Antonio
Biológica - 19

Adriano Moreira
Injeção - 20

Maria Estela
Comercial - 20

Eder Donizeti
Endovascular - 21

José Luis Caires
Descartáveis - 21

Carlos Alberto
Injeção - 23

Thaisa Guimarães
SESMT - 25

Na semana passada, dia 02 de outubro, 
recebemos a visita da turma 37 de 
Aprendizagem do Senac, acompanhada pelo  
professor Jeferson Saraiva Fuza.
E no dia 11 de outubro, a Braile recebeu os 
alunos de Administração - Unip acompanhados 
pela professora Cíntia Alves Sanches. Ana 
Carolina (RH) guiou as visitas pela empresa.

HORÁRIO DE VERÃOHORÁRIO DE VERÃO
À 0h do dia 20/10/13 adiante

seu relógio 1 hora.

FIQUE LIGADO

Alunos da turma 37 do Senac

Alunos do curso de Administração da Unip


