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EDITORIAL
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Qual a idade para ser feliz?

Caríssimos, vocês conhecem a fundo o Projeto 
Força Jovem? Sabem como surgiu e qual sua 
missão? Conhecem o Projeto Pescar?
Está mais do que na hora de entendermos qual 
o nosso papel e nossa tarefa diante dos jovens 
de nossa sociedade.
O que temos feito para formação deles? No que 
você e eu temos colaborado?
Vamos pensar e saber o que acontece dentro de 
nossa empresa em prol disso!

 
"... Uma só idade para a gente se encantar com a 

vida e viver apaixonadamente e desfrutar 
tudo com toda intensidade sem medo nem culpa de 

sentir prazer. 
Fase dourada em que a gente pode criar e recriar a 
vida à nossa própria imagem e semelhança e vestir-

se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores..."

 
Assisti na semana passada, em DVD, pois não 
pude comparecer pessoalmente, a palestra a 
respeito do Orçamento Base Zero-OBZ, profe-
rida pela Jovem Aprendiz Nathália Lopes e pela 
estagiária Milena Fachini. Foi surpreendente e 
motivadora! Me senti feliz e orgulhosa de 
termos em nosso time jovens tão talentosos e 
inteligentes, prontos a estudar, aprender e 
fazer mais e melhor. Conheçam também! Há 
dezenas de DVD's em nosso acervo. Levem 
para suas casas, assistam ao lado de seus 
familiares, aprendam e mostrem o lindo 
trabalho de formação e incentivo que a Braile 
vem fazendo! 

Os temas são variados e todos os assuntos 
interessam para os líderes de hoje e de 
amanhã.
E para falar de nós e nossas casas, que tal 
começarmos a "remexer em nossos baús" para 
encontrarmos roupas que já não servem ou não 
usamos mais? Nossa Campanha do Agasalho 
começou "quente" e vai até dia 15 de julho. 
Participem e com responsabilidade vamos 
pensar naqueles que não têm!
 

 "Tempo de entusiasmo e coragem em que todo 
desafio é mais um convite à luta que a gente 
enfrenta com toda disposição de tentar algo 

NOVO, de NOVO e de NOVO, e quantas vezes 
for preciso. Esta idade tão fugaz na vida da 

gente chama-se PRESENTE e tem a duração 
do instante que passa." 

Mario Quintana

Pois então, meus caros, o momento é agora, 
preparemos nossos jovens e sejamos todos nós 
jovens sempre. Jovens no entusiasmo, na 
caridade, na inquietação por construir uma 
sociedade mais justa e mais humana. Jovens 
na felicidade! Não nos deixemos levar pelo 
pessimismo ou por pensamentos de derrota! 
Temos um mundo a construir, um futuro a 
descortinar. A hora é agora, a idade é a nossa, 
jovens ou nem tanto!
 
Uma excelente semana a todos. 

"Existe somente uma idade para a gente ser feliz,
somente uma época da vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer 

planos e ter energia bastante para realizá-los
a despeito de todas as dificuldades e obstáculos.”
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PROFESSORES QUE ENSINAM-II

No último artigo, mostrei os problemas que 
afetam o ensino, pedra angular para o desen-
volvimento. O ensino, esta arma poderosa que 
transforma nações pobres em países desen-
volvidos, é um processo quase mágico.
Durante muito tempo falou-se no binômio 
ensino-aprendizado. Os conceitos mudaram 
para melhor quando a relação foi invertida 
passando a definir-se como aprendizado-
ensino. Parece pouca coisa, mas não é, se 
atentarmos para o significado intrínseco da 
mudança abismal que separa as duas 
vertentes. Quando se fala em ensino-
aprendizado imagina-se o aluno como ser 
passivo, no qual vertem-se conhecimentos 
como se ele fosse uma garrafa vazia e os 
professores a fonte inesgotável do saber.
Em contrapartida, no aprendizado-ensino, 
invertem-se os papeis, pois é o aluno que 
ativamente aprende ficando os educadores na 
função de facilitadores.
Pelo meu interesse no assunto, colecionei 
algumas frases que expressam esta preocu-
pação buscando difundir o conceito.
Cora Coralina, aquela doceira simples de Goiás, 
lembrada por seus livros e poesias, assim 
definiu o ato de lecionar: “Feliz aquele que 
transfere o que sabe e aprende o que ensina.” A 
via do conhecimento, tem duas mãos.
Tenho dúvidas de quem foi o autor, mas consta 
ser José Luís Borges, que assim se expressou: 
“Não tire as pedras do meu caminho, apenas 
mostre-me onde elas estão.”
Neste tempo de difusão quase plena das 
ciências, o mestre tem que ser muito mais que 
um simples expositor de teorias, e sim um 
orientador, que mostre os caminhos corretos 
da Internet com seus infindáveis campos, de 
forma que a cultura possa ser absorvida em 
todos os continentes, nas grandes metrópoles, 
nos pequenos vilarejos, ou mesmo no meio da 
selva, desde que se disponha de um 
computador, uma fonte de energia elétrica e 
acesso a um satélite que difunde conhe-

cimentos para quem saiba onde 
encontrá-los. 
Modestamente eu também cunhei 
uma frase que tem sido repetida por 

muitos que a leram em um dos meus livros ou a 
ouviram em alguma das minhas palestras: “É 
muito fácil aprender se alguém nos ensine. 
Ensinar é um ato de grande amor”.
Bill Gates em sua aula sobre o ensino, cujos 
conceitos prometi no artigo passado, inicia sua 
palestra dizendo em tradução livre: “Todos nós 
precisamos de um treinador, não importa se 
você é um jogador de futebol, basquete, tênis, 
ou um professor”.
Também todos necessitamos de reforço para 
estimular-nos a ser cada vez melhores.
Por incrível que pareça os professores são os 
profissionais que menos recebem elogios pelo 
seu trabalho, e quando lhes dão alguma 
recompensa pecuniária, é por si vexatória.
Continuando refere-se aos alunos que tem o 
melhor desempenho acadêmico no planeta: 
são da província de Xangai, na China. Estão em 
primeiro lugar em Leitura, Matemática e 
Ciências.
Um dos pontos chave do incrível sucesso de 
Shangai é a forma como ajudam professores a 
continuar melhorando.
1- Certificam-se de que os professores mais 
jovens tenham chance de observar os mestres 
no trabalho. 
2- Têm grupos de estudos semanais, em que os 
professores se reúnem e conversam sobre o 
que funciona.
3- Se alguns professores são muito mais 
eficazes que outros, pois seus alunos tem 
ganhos extraordinários, imitando-os todos os 
professores seriam tão bons como eles e o 
sucesso estaria garantido.
4-Torna-se indispensável criar um sistema que 
ajude todos os professores a serem tão bons 
quanto os melhores!
São apenas quatro conselhos, que podem 
transformar uma nação, em potência 
intelectual criando um ciclo de prosperidade 
jamais visto!
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FORÇA JOVEM & PESCAR

A Braile Biomédica tem orgulho 
de suas ações sociais e projetos, 
principalmente quando estão 
relacionados aos nossos Jovens, 
pois eles são a janela do futuro!  
Um projeto muito importante, 
que é “a menina dos olhos” da 
nossa empresa é o “Força Jo-
vem”, onde adolescentes de 14 
a 24 anos de idade são capa-
citados para ingressarem no mer-
cado de trabalho. Atualmente a empresa 
conta com 13 Jovens Aprendizes. 
Desde 2001 o Projeto Força Jovem tem apre-
sentado resultado com os jovens que passam 
pela empresa e, por isso, temos mostrado com 
muito orgulho as tarefas diárias dos adoles-
centes que aqui aprendem uma nova profissão. 
No projeto, os jovens têm a oportunidade de 
estagiar em áreas administrativas participando 
de rodízio de setor a cada seis meses, o que 
proporciona o conhecimento e prática de várias 
atividades ao longo do projeto. Além disso, em 
cada área, são acompanhados de perto por seu 
orientador. Faz parte das regras do projeto o 
acompanhamento escolar (critérios de notas e 

PESCAR

faltas para permanecer no projeto), partici-
pação em palestras, cursos e atividades cultu-
rais, avaliação de desempenho a cada três 
meses, dentre outras.
A idealizadora do Projeto é a Dra. Maria Cecília 
Braile e, atualmente, fica sob a responsabili-
dade do Departamento de Recursos Humanos, 
sob os cuidados da Analista de RH, Débora 
Zuvela.

Outro projeto muito importante, do qual 
a Braile Biomédica é uma das empresas 
mantenedoras desde 2007, é o Projeto 
PESCAR. 
O Projeto Pescar é um sistema de Fran-
quia Social, em que empresas abrem 
espaço em suas dependências para a 
formação pessoal e profissional de 
adolescentes. Por meio deste projeto, 
jovens têm a oportunidade de participar 
de um curso de Auxiliar Administrativo 
gratuito, sendo oferecido aos alunos 
transporte, alimentação, material 

didático, seguro de vida e uniforme. Ao 
longo do curso, estes alunos são encaminhados para estagiar nas empresas com grande 
possibilidade de efetivação.
No mês de abril recebemos a visita da 8ª turma do curso de Auxiliar Administrativo de Rio Preto. 
Durante a visita esses jovens puderam conhecer a estrutura, produtos e nossas práticas para somar 
aos conhecimentos adquiridos por meio do curso. 
A orientadora Pedagógica do Projeto Erika Morales Puga e a voluntária Lilian Patrícia Lourenço 
acompanharam os jovens durante a visita à empresa, além da Analista de RH, Débora Zuvela.

Jovens do Projeto 
Força Jovem

da Braile Biomédica

Jovens do 

Projeto PESCAR
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Auditoria Externa ISO 9001 / 13485 e Portaria 350 INMETRO

No período de 12 a 14 de maio recebemos os 
auditores Ney Sen e Giancarlo Bommarito, da 
empresa BRTUV, pertencente ao TUV NORD 
GROUP da Alemanha e ao IBQN do Brasil. 
O processo de auditoria consiste em avaliar, de 
forma amostral, se estamos cumprindo com os 
requisitos estabelecidas em nossos procedi-
mentos e se eles estão aderentes aos requi-
sitos da ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 e 
Portaria 350 do INMETRO.
Na reunião de abertura foi exposto o propósito 
da auditoria: verificar a conformidade do 
sistema. Um ponto colocado pelo auditor 
Giancarlo chamou a atenção: “as empresas 
têm medo da auditoria interna e da auditoria 
externa, mas as não-conformidades eventual-
mente encontradas são boas, pois oferecem 
possibilidade de que a empresa trace planos de 
ação para corrigi-las. A má não-conformidade é 
a que é encontrada pelo cliente”.
Durante a auditoria foram encontrados alguns 
pontos que precisam de atenção. O primeiro 
deles é definir os novos objetivos da empresa 
dentro do sistema. Estamos trabalhando muito 
para elevar o nível da empresa e mudanças são 
necessárias e constantes. Diariamente uma 
nova área é criada, pessoas são alocadas para 
outras atividades, novas atividades, novos 
processos, novas metas e tudo isso precisa ser 
incluído dentro do sistema.
Outros dois pontos foram operacionais, não 
menos importantes, mas que são necessidades 
pontuais de adequação de rotinas internas. 
Para otimizar o processo, vamos montar um 
grupo de estudo e trabalho para sanar estas 

ocorrências. Por último e com certeza a que 
merece nosso maior esforço, uma ação rela-
cionada ao tempo de resposta às reclamações 
de clientes. Já iniciamos a execução do plano de 
ação corretiva e, como medida inicial, a gestão 
veio para a área de Qualidade e as ocorrências 
serão avaliadas por uma comissão composta de 
Qualidade, Especialistas de Produtos e 
Processos.
Em conclusão ao observado nos dias em que 
estiveram realizando a auditoria, Ney e Gian-
carlo ressaltaram a maturidade do sistema, o 
envolvimento de todos e que são claras as 
dificuldades de manter um sistema de gestão 
consistente num momento de tantas mu-
danças, como este pelo qual a empresa vem 
passando. Ressaltaram a quantidade de indica-
dores que temos criado para medir nossos 
processos, mas que há ainda muito a fazer e 
que eles precisam estar mais alinhados com os 
objetivos gerais da empresa.
Particularmente gostaria de agradecer aos fun-
cionários do SGQ que tem trabalhado duro para 
manter e otimizar nossos processos, aos dire-
tores que participaram ativamente da audito-
ria, aos coordenadores e suas equipes que 
prontamente nos atenderam.
Ressalto também a importância que cada 
departamento e cada funcionário da empresa 
tem para a realização do produto. Nosso grande 
desafio é criar o senso de que a satisfação do 
cliente depende da nossa ação, depende de 
executarmos nossas atividades com responsa-
bilidade,  comprometimento e tendo a certeza 
de que trabalhamos em uma em-presa que 

preza por preservar e 
manter a vida.
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Guilherme Agreli
Diretor de Produtos
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A ESCOLHA CRIATIVA

Diariamente lidamos com diversas pessoas e 
situações e às vezes percebemos que estamos 
sempre fazendo a mesma coisa. No final, somos 
pessoas inteligentes e sabemos da importância da 
inovação, e mesmo assim as atividades conti-
nuam sendo sempre efetuadas da mesma ma-
neira, sem que haja melhorias nos processos e nos 
resultados. 
Os autores Paddy Miller e Thomas Wedell-
wedellsborg, no livro A Inovação Como Rotina 
apresentam a seguinte situação: “... a inovação 
pode parecer um fenômeno ilusório, mas a 
possibilidade de inovar permeia as nossas vidas. 
Pense nisto: todos os dias as pessoas se deparam 
com a oportunidade de tentar algo novo, fazer 
algo diferente do que fizeram ontem. Brinque com 
uma ideia nova. Teste uma nova ferramenta. 
Experimente uma nova tática com um cliente. 
Busque novos insumos. Utilize um estilo de gestão 
diferente. Modifique a maneira de fazer as 
reuniões. Como uma realidade paralela, adjacente 
a nossa realidade, a oportunidade de inovar 
sempre está conosco: toda vez que optamos por 
fazer as coisas sempre do mesmo modo pode-
ríamos igualmente ter optado por mudar um 
pouco a rotina e ver o que acontece.”
Há um passo importante que deve ser considerado 
que é avaliar previamente os impactos de 
quaisquer alterações sobre o que fazemos e tentar 
encontrar melhorias nos resultados e dificuldades 
ao longo do processo em experimentos mentais, 
os chamados Gedankenexperiment. Este método 
de raciocínio remonta ao princípio da filosofia 
ocidental antiga, com Platão, Sócrates e 
Aristóteles e também foi utilizado quando da 
concepção da física moderna (a famosa equação 

2
E=MC  de Einstein é fruto de um destes 
experimentos). Os experimentos mentais são uma 
maneira de se apurar o senso crítico e exercitar o 
raciocínio lógico para entender os ciclos de causa e 
efeito.  
Desta maneira a inovação passa a ser uma 
constante em nossas atividades diárias e quando 
bem avaliadas, as alterações e 
melhorias na rotina podem ser 
implementadas com seguran-
ça e bons resultados.  

NA IMPRENSA

Na semana passada o jornal Diário da 
Região, de Rio Preto, publicou matéria sobre 
o Prêmio Edward B. Diethrich, no qual a 
Braile ficou com as duas primeiras 
colocações no CICE 2014, realizado no mês 
de abril, em São Paulo.

Confira matéria na íntegra no jornal im-
presso (veiculado no dia 15 de maio) ou 
acesse o site: 
www.diarioweb.com.br/novoportal/Noticias/Ec
onomia/185093,,Braile+ganha+premio+em+
congresso.aspx

Conheça nesta edição mais um bebê (que 
não saiu na edição 727) que também 
recebeu a pulseira de ouro da Braile 
Biomédica. Ele é o Lucas, filho da colabora-
dora Josilene Barbieri (Eletromédicos).

Bebê de Ouro 
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Continua a campanha do Agasalho na Braile 
Biomédica! Traga sua doação, até o dia 15 
de julho, e deposite nas caixas coletoras 
que se encontram na portaria, refeitório e 
também na Unidade II.  
Você pode doar: roupas, calçados, 
lençóis, cobertores e utensílios domésticos 
(em bom estado).

SIPAT 2014

Terá início na próxima 
segunda-feira, 26 de maio, 
a Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do 
Trabalho (SIPAT). Nessa 

semana, os colaboradores 
são convidados a participar de 
atividades, palestras, work-
shops e um concurso com 
intuito de alertar os colabora-
dores sobre a importância na 
utilização dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI's). 

CONCURSO

Para participar, basta escrever uma história 
que poderia ter causado um acidente de 
trabalho caso você não estivesse usando os 
EPI's.
Se inscreva e entregue a sua história no 
SESMT até o dia 29 de maio. As três 
melhores serão premiadas no último dia da 
SIPAT, 30 de maio.

Na quinta-feira, 15 de maio, recebemos a visita 
dos alunos do segundo colegial do colégio 
Coração Imaculado de Maria, da cidade de José 
Bonifácio-SP.
Os estudantes, acompanhados do professor de 
biologia, Pierre Silva, fizeram um “tour” pela 
empresa acompanhados da Analista de RH, 
Ana Carolina Lopes.

VISITA 

DVDteca

Os vídeos das apresentações do Programa de 
Desenvolvimento de Gestores e Lideranças já 
estão disponíveis na DVDteca da Braile Biomé-
dica! Com a intenção de aproximar cada vez 
mais o colaborador da cultura e do conheci-
mento, a empresa possui uma DVDteca repleta 
de filmes e vídeos. 
Além da DVDteca, a Braile Biomédica possui 
uma biblioteca com um acervo de mais de mil e 
quatrocentos títulos, além da caixa-estante do 
SESI e as revistas e jornais diários. Para retirar 
qualquer um desses DVDs e/ou livro basta o 
colaborador ir até a “Sala de Leitura” (3º 
andar), das 12h às 14h!

DVD´s dos Seminários disponíveis na DVDteca da Braile

Ana Carolina (primeira à esquerda) com os alunos do colégio 
“Coração Imaculado de Maria”, de José Bonifácio-SP

Confira a programação em nossos murais!

CAMPANHA 
DO AGASALHO 



ANIVERSARIANTES

Selma Lima
Biológica - 24

Douglas Andrade
Descartáveis - 24

Rafael Panhozzi
Qualidade - 28

Kataline Martins
Faturamento - 29

Ivan Castilho
PCP -24

24 a 29 de maio de 2014

ESPORTE & SAÚDE

Nesta edição conheça os 
benefícios do basquete:

EXPEDIENTE - Informativo Braile Biomédica
Criador e Idealizador: Dr. Domingo M. Braile - domingo@braile.com.br  | Jornalista Responsável e Reportagens: 
Estagiária de Comunicação: Caroline Bianchini - caroline.bianchini@braile.com.br | Diagramação e Fotos: Eloíse Dóro e Caroline Bianchini | Arte Final: Vanessa 
Dalberto - vanessa.dalberto@braile.com.br | Revisão de texto: Carline A. D. Miglioli - carline@braile.com.br e Eric Mifune - eric.mifune@braile.com.br  
Contato: 17 2136-7000 |  faleconosco@braile.com.br /  www.braile.com.br / facebook.com/brailebiomedica

Eloíse Dóro (MTB 54.174) - eloise@braile.com.br
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O basquete é um exercício aeróbio e, por 
isso, desenvolve o condicionamento físico e é 
ótimo para a saúde do nosso coração. Com a 
corrida, trabalha quadríceps, glúteos e 
panturrilha; pela ação de bater e arremessar 
a bola fortalece o tríceps, o bíceps, os 
ombros e os punhos. Além disso, a atividade 
gera perda rápida de gordura e ganho de 
massa muscular. Em uma hora de prática dá 
pra dar adeus a até 800 calorias! E os 
benefícios não param por aí! O basquete 
aguça a percepção, proporciona agilidade 
mental e desenvolve o raciocínio, além de 
trabalhar também o conceito de equipe, já 
que um jogador depende do outro para 
alcançar a vitória. Experimente!

Fonte: http://corpoacorpo.uol.com.br/fitness/treino-aerobico/esportes-
olimpicos-veja-os-beneficios-e-escolha-o-seu/basquete/2478/2

SOMOS BRAILE

Aconteceu no dia 19 de maio, nas dependências da 
Braile Biomédica, mais uma inspeção da CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho) - gestão 2014. 
Os cipeiros foram divididos em duplas e inspe-
cionaram os setores para avaliar os riscos e as 
condições inseguras no ambiente de trabalho. É a 
CIPA atuante fazendo suas atribuições. Parabéns 
aos membros representantes da CIPA: Solange de 
Oliveira Dourado, Danilo Santos Torres, Nádia Ap. 
Vaz dos Santos, Vinicius Gomes Martins, Rodrigo 
Silva Oliveira, Maria da Penha Aguiar, Célio 
Roberto Ferraz, Maria Amélia Santini, Pedro 
Emídio Rocha e José Saran Neto.

INSPEÇÃO DA CIPA 

Membros 
representantes

da CIPA
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