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GINCANA SOLIDÁRIAGINCANA ISOL D AÁRI
Prova ‘Caldeirão da Braile’

encerra gincana com vitória
da equipe Anjos Solidários.
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EDITORIAL

PARA SER GRANDE...PARA SER GRANDE...

Dra. Patricia Braile Verdi
Presidente Braile Biomédica

Pois é, pessoal, durante este ano que passou 
fomos inteiros, aplicamos o melhor de nós no 
mínimo e em tudo que fizemos, colocamos o 
que somos em todas nossas ações, palavras e 
pensamentos. Penso até que, às vezes, 
exageramos, mas nada excluímos! Fomos o 
nosso melhor!
É fácil constatar, vejam:
Nossa Gincana solidária mostrou o quanto 
podemos ser generosos e a consciência que 
temos em repartir. Todas as fases da gincana 
anual foram cumpridas e os resultados foram 
acima do esperado. Nossas equipes brilharam, 
divertiram-se, trabalharam firmes, com a 
consciência de fazer o bem ao próximo. E há 
alegria maior?
A distribuição das sacolinhas de Natal na 
Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Rio 
Preto, foi pura emoção. Quanta generosidade 
distribuídas em lindas roupinhas, sapatos 
novos, doces, balas, chocolates e brinquedos 
que fizeram a alegria das crianças e suas 
famílias! Nossa Braile Biomédica é feita de 
pessoas, pessoas que são puro coração... Não 
é à toa que trabalhamos com isso... não é à toa 
que nossas mãos tecem produtos e soluções 
para os corações e vidas de milhares de 
pessoas! Acreditamos no amor e confiamos 
que podemos e devemos fazer nossa parte na 
construção de um mundo melhor.
E essa crença, meus queridos, esteve presente 
em cada frase, em cada mensagem de Natal 

que nossa empresa recebeu. Serei sincera... 
chorei muito. Chorei de emoção ao ler os 
cartões que cada um de vocês escreveu... 
foram escritos com doçura e amor e não há 
palavras para agradecer. Peço a Deus que 
derrame bênçãos em suas vidas e nas vidas de 
seus familiares. Só Ele pode!
E sei que será com extrema felicidade que 
veremos enormes “outdoors” espalhados por 
Rio Preto, mostrando nossa competência e o 
brilho do ouro que temos nas mãos! Nosso 
prêmio FINEP estampado nessas telas 
gigantes! Orgulhem-se disso! Nós merecemos, 
a conquista e o mérito são nossos e de mais 
ninguém.
E para encerrar um ano de tanto trabalho, 
aprendizado e vitórias, nada melhor que uma 
festa OURO, dourada, brilhante, onde toda 
nossa alegria pôde ter vazão. Foram momentos 
inesquecíveis, memoráveis, de um ano que 
certamente “não deixaremos para trás....”.
Obrigada, queridos amigos e companheiros, 
por tantos dias, horas e minutos de conquistas.
Que o ano de 2014 venha nos trazer surpresas 
boas e que nossas metas pessoais e 
profissionais sejam atingidas, que façamos a 
nossa parte, que possamos brilhar em cada 
lago de nossa história, pois alto 
vivemos.
Abraços a todos e ótima leitura!

“Para ser grande, sê inteiro; nada 
Teu exagera ou exclui; 

Sê todo em cada coisa; põe quanto és 
No mínimo que fazes; 

Assim em cada lago, a lua toda 
Brilha porque alta vive.”

Fernando Pessoa

“Para ser grande, sê inteiro; nada 
Teu exagera ou exclui; 

Sê todo em cada coisa; põe quanto és 
No mínimo que fazes; 

Assim em cada lago, a lua toda 
Brilha porque alta vive.”

Fernando Pessoa

Festa Ouro - Braile Biomédica
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MEDITANDO

Dr. Domingo M. Braile
Presidente Conselho de Administração

Chegamos ao fim de 2013! O Ano Novo já se 
descortina no horizonte.
É apenas uma mudança no calendário, mas vêm 
intensamente acompanhada de muitas esperanças, 
promessas e novas oportunidades.
Ocasião propícia para que possamos exercitar a 
meditação, arma poderosa para repor energias e 
mostrar o valor do presente, sem desprezarmos o 
passado e o futuro.
Esta trilogia acompanha o homem desde os tempos 
imemoráveis, desafiando a sua vã compreensão.
Por que o passado desenrolou-se de forma 
completamente diferente do que imaginávamos? 
Foi o determinismo, ou foram pequenos milagres 
que se manifestaram quando tudo parecia perdido? 
Einste in busca esc larecer esta dúvida 
transcendental, com uma declaração que deve ser 
absorvida e guardada como uma joia do 
pensamento lógico do maior gênio do século XX. 
“Há duas formas para se viver a vida: Uma é 
acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar 
que todas as coisas são um milagre”
Quanto ao presente, a meditação permite-nos ter 
uma visão muito clara quando nos abstraindo de 
pensamentos conflitantes, fotografa o momento 
que estamos vivendo sem a influência de qualquer 
outra força interveniente.
Uso novamente um legado de Albert Einstein, com a 
parábola que se segue:
“Conta certa lenda que estavam duas crianças 
patinando num lago congelado.
De repente, o gelo quebrou e uma delas caiu, 
ficando presa na fenda que se formou.
A outra, vendo seu amiguinho preso, e se 
congelando, tirou um dos patins e começou a 
golpear o gelo com todas as suas forças, 
conseguindo, por fim, quebrá-lo e libertar o amigo.
Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia 
acontecido, perguntaram ao menino:
-Como você conseguiu fazer isso? É impossível que 
tenha conseguido quebrar o gelo, sendo tão 
pequeno e com mãos tão frágeis!
Nesse instante, um ancião que passava pelo local, 
comentou:
- Eu sei como ele conseguiu.
Todos perguntaram:
- Pode nos dizer como?
- É simples: - respondeu o velho.
- Não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que 

não seria capaz.”
De maneira bem simples defini o que a 
meditação pode nos oferecer com 
relação ao passado e o presente, resta-
nos falar do futuro, este enigma que 

intriga a humanidade desde todo o sempre.
Para mantermo-nos dentro da histór ia 
documentada, cito o Oráculo Délfico, templo 
fundado no século VIII a.C, onde as sacerdotisas de 
Apolo (Pitonisas) faziam profecias, satisfazendo o 
desejo que os povos sempre tiveram em relação ao 
porvir.
Seus acertos e erros ficaram perdidos na poeira dos 
tempos.
Na era moderna as previsões também foram 
perseguidas tenazmente; a maior parte gritantes 
absurdos...
-Mercado de Computadores Pessoais
"Creio que no mundo inteiro talvez haja lugar para 
uns cinco computadores", afirmou Thomas Watson, 
presidente da IBM, em 1943.
-Televisão
"A televisão não se manterá no mercado por mais de 
seis meses” afirmou em 1946 Darryl Zanuck, 
produtor e fundador da 20th Century Fox. 
-Computadores
"Não há razão para qualquer indivíduo ter um 
computador em casa", disse Ken Olsen, fundador da 
(Digital Equipment Corporation), em 1977.
- Memória
"Ninguém precisará de mais que 637 kb de memória 
em um computador pessoal", disse em 1981 Bill 
Gates, da Microsoft.
-Internet
"Prevejo que a internet, em 1996, sofrerá um 
colapso catastrófico", afirmou em 1995 Robert 
Metcalfe.
-Apple 
"A Apple já está morta", afirmou em 1997 Nathan 
Myhrvold, então diretor de tecnologia da Microsoft.
Com estes poucos exemplos fica claro quão difícil é 
prever o futuro.
Desejo a todos que 2014 seja de muita Saúde, Paz, 
Realizações e Grandes Alegrias!

Publicado no jornal Diário da Região do dia 29 de Dezembro de 2013

ARTIGO



EM DESTAQUE

NOSSA FESTA FOI OURO!

A tarde do dia 20 de dezembro de 2013 foi OURO! Ouro na decoração, ouro na animação, ouro nas 
roupas dos colaboradores, cada um no seu estilo; casual, urbano, social ou “na moda”. 
Churrasco, refrigerante, cerveja e muitos aperitivos fizeram a alegria de todos. O Dj. Paul 
comandou as pick-ups com as músicas mais tocadas nas paradas de sucesso. Mais uma festa que 
ficará para a história!
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MENSAGENS DE NATAL

Durante a festa Ouro, foram anunciados pelo Dr. Braile os ganhadores do concurso de frases / 
mensagens de Natal para a Braile Biomédica. Os ganhadores, Nilson Antoniasse, Ana Carolina e 
Vera Lúcia, receberam os prêmios das mãos dos diretores. 
A escolha aconteceu no dia 18 de dezembro de 2013, por meio de votação, da presidente da 
Braile Biomédica, Dra. Patrícia Braile e dos diretores Walter Sternieri Jr., David Peitl, Guilherme 
Agreli e Eric Mifune.

Confira as frases vencedoras e a premiação:

1º lugar – Nilson Antoniasse - Unidade II
Frase: "A Braile é como o espírito natalino, visita milhares de famílias, renovando corações a 
cada ano."
Prêmio: 1 Tablet

2º lugar - Ana Carolina - Departamento Pessoal 
Frase: “Chegando o Natal as esperanças e o amor afloram, exalando paz, compaixão e ímpeto 
pela renovação. Coisas do coração... E de coração nós entendemos” 
Prêmio: Um vale-presente da Saraiva no valor de R$ 200,00

3º lugar – Vera Lúcia - Endovascular
Frase: “Onde há uma centelha de esperança... surgem mãos abençoadas que confeccionam 
vida. E da luz nasce a Braile Biomédica."
Prêmio: Um vale-presente da Saraiva no valor de R$ 100,00

PARABÉNS AOS GANHADORES E A TODOS QUE PARTICIPARAM!

3º lugar2º lugar1º lugar



30 + 5

ESFORÇA CONTÍNUO PLUS
ULTRAInício de ano é quando revisamos nossas 

metas e fazemos e executamos planos para 
alcançarmos os objetivos desejados. A mesma 
coisa acontece na empresa, onde muitas ações 
devem ser executadas neste novo ano para 
mantermos o plano 30+5, que agora para nós, 
em contagem regressiva, passa a ser 31+4. 
Devemos sempre nos lembrar que tudo é 
resultado de um esforço contínuo e 
prolongado, e que só pequenos impulsos 
podem não ser suficientes para nos colocar em 
uma rota de sucesso.  
A continuidade das ações e das atividades é um 
fator essencial para atingir os objetivos. 
Apenas mudanças em organogramas ou 
descrições de atividades não são suficientes 
para transformar nada, se não for 
acompanhado de novas atitudes e esforços em 
nossas jornadas diárias. 
Há uma série de desafios que devemos superar 
rapidamente. Metas e indicadores estão sendo 
definidos para traçar e medir nosso progresso 
rumo ao sucesso. Sabemos que devemos 
acompanhar o desempenho de nossos 
produtos no mercado, estimulando a 
publicação de artigos científicos, além de 
publicar dados de nossas pesquisas e 
desenvolvimentos.  Nossa equipe de suporte 
técnico deve se expandir para atender, de 
maneira mais intensiva, os clientes e auxiliar as 
operações dos vendedores. Os produtos de 
nosso portfólio devem ser atualizados e novos 
produtos lançados em ritmo acelerado. 
Devemos incrementar nossos produtos através 
de operações de OEM e algumas parcerias com 
centros de pesquisa em outros países devem se 
concretizar.
Os planos para 2014 são extensos e os 
resultados esperados são ambiciosos, e 
devemos sempre nos lembrar que o trabalho 
em grupo deve fortalecer nossas capacidades e 
permitir que possamos superar nossos limites 
pessoais, de modo que não haja dúvidas que 
podemos atingi-los, superá-los e orgulhar-nos 
de nossos resultados.
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No Brasão de armas 
da Espanha, esse 
lema está escrito 
nas faixas que 
rodeiam as colunas 
de Hércules, que 
s ign i f i ca  “ma i s  
além”. O lema motivou os navegadores a 
descobrirem novas terras além do Estreito de 
Gibraltar, e é pensando assim que a Produção da 
Braile Biomédica está agindo para alcançar os 
objetivos do plano 30+5.
Dentro de cada departamento foram iniciadas 
atividades que serão desenvolvidas no decorrer 
desse ano. Biológica, Injeção, Endovascular e 
Mecânica estão mais adiantados e já com 
resultados expressivos. No mês de dezembro, a 
Eletrônica deu os primeiros passos, e a 
implementação do novo layout já torna visível o 
resultado das primeiras ações.
Com o ganho de espaço na área limpa da 
descartável, também resultado de planejamento 
de redistribuição de atividades, o caminho está 
aberto para uma melhor definição das células de 
trabalho.
Com acompanhamento constante pretendemos, 
no decorrer de 2014:

• Finalizar mapeamento da condição atual da 
Descartável;
• Agir sistematicamente na identificação e 
eliminação de desperdícios (atividades sem valor 
agregado) por meio da melhoria contínua;
• Flexibilizar a mão-de-obra, permitindo que os 
operadores, após treinamento, tenham 
múltiplas habilidades, e não fiquem ligados 
apenas à sua estação de trabalho; 
• Juntamente com Engenharia de Processos, 
adaptar os layouts minimizando deslocamentos 
e tornando as células independentes, sempre 
considerando as documentações e certificando-
se que tudo está devidamente oficializado;
• Implantar Gerenciamento Visual, incluindo 
indicadores de produção.

Na vida, as fronteiras reais não são definidas 
pelos pontos cardeais, leste ou oeste, norte ou 
sul. Elas estão onde quer que nos 
deparemos com um novo desafio. 
O convite está feito para 
enfrentar o novo ano a partir 
dessa perspectiva. 

David Peitl
Diretor de Industrial

Guilherme Agreli
Diretor de Produtos
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Anjos Solidários vence a prova “Caldeirão da Braile”
No mês de dezembro de 2013, foi encerrada a Gincana Solidária da Braile Biomédica. A última 
prova, “Caldeirão da Braile”, arrecadou 660 itens de alimentos não perecíveis, que foram doados 
para instituições de caridade de Rio Preto. A equipe Anjos Solidários foi a grande campeã, 
finalizando a terceira e última prova da gincana, com 1.379 pontos. Confira os setores que 
compõem a Equipe: RH, DP, SESMT, Endovascular, Compras, T.I., Serviços Gerais e Manutenção 
Predial.

A GINCANA
A Gincana Solidária teve início em maio de 2013 com a Prova “Eskenta”, 
sucedida pela prova “Fazendo Arte”, e finalizada com a prova “Caldeirão 
da Braile”. As duas primeiras foram vencidas pela Equipe “SOS com 
Amor”. As equipes vencedoras das três provas ganharam como prêmio 
uma confraternização no Restaurante Rancho do Cupim.
Parabéns a todas as equipes pelo envolvimento, solidariedade e 
participação na Gincana Solidária da Braile Biomédica!

BRAILE no outdoor 
Três “outdoors” apresentam à população de Rio Preto o Prêmio FINEP de Inovação concedido à Braile, 
na etapa nacional! O destaque fica por conta do ineditismo e da exclusividade do prêmio para uma 
empresa de Rio Preto e região.
Eles estão localizados: Avenida Juscelino K. de Oliveira (próximo ao Rancho do Cupim), Avenida 
Francisco Chagas (avenida Shopping) com Rua Raul Silva, Avenida Juscelino K. de Oliveira com 
Francisco Chagas (lado direito sentido Recanto Real).

Arte do outdoor Outdoor localizado próximo
ao Racho do Cupim

A equipe Anjos Solidários foi a grande campeã, finalizando a terceira e última prova da gincana.

Pedro, dos Serviços Gerais,
entrega alimentos para 

família carente.

Colaboradores fazem
entrega para instituição de caridade



ANIVERSARIANTES

Dionatas Capeleti 
Química - 12

Douglas de Paula
T.I. - 12

Guilherme Zerlin
Comercial - 14

Mário Henrique
PCP - 15

Lino de Oliveira
Ferramentaria - 16
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EM CENA

SACOLINHAS DE NATAL
No dia 15 de dezembro de 2013 foi feita entrega das sacolinhas de 
Natal da Pastoral da Criança, da Igreja Nossa Senhora do Carmo, de 
Rio Preto. No total, 75  crianças foram “adotadas” por nossos 
companheiros, que doaram roupa, calçado e brinquedo novos, além 
de guloseimas. O Colaborador Mário Ribeiro foi o papai Noel e 
Bertinho fez a alegria da criançada pintando seus rostinhos.
A Pastoral da Criança fez um agradecimento público aos funcionários 
e à Braile Biomédica pelos 10 anos de comprometimento e parceria 
em prol da Pastoral da Criança.

BEM-VINDOS 
Nasceu no dia 23 de dezembro de 2013, com 3,106 kg e 49 cm, a 
Lara Belém Euzébio. Ela é filha do Anderson Aparecido Euzébio 
(Logística). 
No dia 2 de janeiro chegou o Rafael Antoniasse Fernande, com 
2,950 kg e 47 cm, filho do Alexandre Fernande (Logistica - 

Unidade II). 
E no dia 4 de janeiro nasceu o Otávio Augusto Poleti Capuci, filho 
da Carina Poleti Capuci (Departamento Pessoal). Otávio nasceu 
com 2,700 kg e 46 cm.


