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CRIANÇAS
E VIDA

...Cuidar das crianças, zelar 
por elas e garantir a elas o 

direito à infância, à educação, 
à saúde e a segurança é mais 
do que justo, ético e certo. É 
dever de todo cidadão e de 

toda empresa do bem

As crianças não são apenas o futuro. Elas são o 
presente de delicadeza, esperança, pureza, fantasia e 
ingenuidade de que nós, adultos, tanto precisamos para 
(sobre)viver. 

Assim, cuidar das crianças, zelar por elas e 
garantir a elas o direito à infância, à educação, à saúde 
e a segurança é mais do que justo, ético e certo. É dever 
de todo cidadão (cidadã) e de toda empresa do bem. 

A Braile Biomédica orgulha-se em ser empresa 
associada à Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança 
e do Adolescente, cumprir com muita consciência, 
tranquilidade e alegria todos os compromissos de 
respeito e responsabilidade indicados pela organi-
zação. 

Cientes de que o Brasil precisa muito mais do 
que apenas o respeito à dignidade e aos direitos de suas 
crianças e adolescentes, a Braile Biomédica assumiu 
também a responsabilidade de prover condições para 
formar adolescentes para o mercado de trabalho. 

Fazemos isso com o Projeto Força Jovem, por 
onde já passaram quase 200 adolescentes aprendizes 
de diversas áreas da empresa. Fazemos o justo e 
tentamos fazer um pouco mais, dar um passo além, ir 

até onde nosso braço alcança; e isso com amor, 
alegria e verdade. 

Além do Projeto Força Jovem e da nossa 
parceria com a Fundação Abrinq, outra iniciativa que 
nos enche de orgulho de ser Braile Biomédica é o 
trabalho do nosso Grupo de Voluntários. 

Entre todas as boas ações destes colabo-
radores, uma se destaca de forma emocionante e 
especial: a equipe de doadores de sangue. São pessoas 
à disposição do bem, da vida e do próximo. A eles, a 
nossa homenagem pelo Dia Mundial do Doador de 
Sangue. 

A todos, uma ótima leitura.



FERRAMENTA SUCESSO
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CONSTRUINDO PONTESCONSTRUINDO PONTES
Conta-se que, certa vez, dois irmãos que 

moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por 
um riacho, entraram em conflito.

Foi a primeira grande desavença em toda uma 
vida trabalhando lado a lado, repartindo as 
ferramentas e cuidando um do outro.

Durante anos, eles percorreram uma estrada 
estreita e muito comprida, que seguia ao longo do rio 
para, ao final de cada dia, poder atravessá-lo e 
desfrutar um da companhia do outro. Apesar do 
cansaço, faziam a caminhada com prazer, pois se 
amavam.

Mas agora tudo havia mudado. O que começara 
com um pequeno mal entendido finalmente explodiu 
numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas 
de total silêncio.

Numa manhã, o irmão mais velho ouviu 
baterem na sua porta. Ao abri-la, notou um homem 
com uma caixa de ferramentas de carpinteiro na mão.

Estou procurando trabalho – disse ele.
Talvez você tenha um pequeno serviço que eu 

possa executar.
Sim! – disse o fazendeiro – claro que tenho 

trabalho para você. Veja aquela fazenda além do 
riacho. É do meu vizinho. Na realidade, meu irmão 
mais novo. Nós brigamos e não posso mais suportá-lo.

- Vê aquela pilha de madeira perto do celeiro? 
Quero que você construa uma cerca bem alta ao 

longo do rio para que eu não precise mais vê-lo.
Acho que entendo a situação – disse o 

carpinteiro. Mostre-me onde estão a pá e os pregos que 
certamente farei um trabalho que lhe deixará 
satisfeito.
Como precisava ir à cidade, o irmão mais velho ajudou 
o carpinteiro a encontrar o material e partiu.

O homem trabalhou arduamente durante todo 
aquele dia medindo, cortando e pregando. Já anoitecia 
quando terminou sua obra.

O fazendeiro chegou da sua viagem e seus olhos 
não podiam acreditar no que viam. Não havia qualquer 
cerca!

Em vez da cerca havia uma ponte que ligava 
as duas margens do riacho. Era realmente um belo 
trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido e falou: 
você foi muito atrevido construindo essa ponte após 
tudo que lhe contei.

No entanto, as surpresas não haviam 
terminado. Ao olhar novamente para a ponte, viu seu 
irmão aproximando-se da outra margem, correndo 
com os braços abertos.

Por um instante, permaneceu imóvel de seu 
lado do rio. Mas, de repente, num só impulso, correu 
na direção do outro e abraçaram-se chorando no 
meio da ponte.

O carpinteiro estava partindo com sua caixa 
de ferramentas quando o irmão que o contratou 
pediu-lhe emocionado: “espere! fique conosco mais 
alguns dias”.

E o carpinteiro respondeu: “eu adoraria ficar, 
mas, infelizmente, tenho muitas outras pontes para 
construir.”

E você, está precisando de um carpinteiro, ou 
é capaz de construir sua própria ponte para se 
aproximar daqueles com os quais rompeu contato?

Pense nisso!
As pessoas que estão ao seu lado, não estão aí 

por acaso.
Há uma razão muito especial para elas 

fazerem parte do seu círculo de relação. Por isso, não 
busque isolar-se construindo cercas que separam e 
infelicitam os seres.

Construa pontes e busque caminhar na 
direção daqueles que, por ventura, estejam 
distanciados de você. E se a ponte da relação está um 
pouco frágil, ou balançando por causa dos ventos da 
discórdia, fortaleça-a com os laços do entendimento 
e da verdadeira amizade.

Agindo assim, você suprirá suas carências 
afetivas e encontrará a paz íntima que tanto deseja.

Autor Desconhecido



AS  4|

ESPECIAL
1

Seja VOCÊ também um DOADOR!

Fonte: http://www.acolhida.org.br

No dia Mundial do Doador de Sangue, 
Braile Biomédica comemora a boa vontade

 da sua equipe de 80 voluntários

A Braile Biomédica possui uma aptidão para o 
bem e a solidariedade. Prova é ter uma equipe 
solidária sempre disposta a ajudar quem precisa. 

Dentro do Grupo de Voluntários, uma equipe 
de 80 doadores está sempre de prontidão para doar 
sangue, doar vida. Cada doação pode salvar até 
quatro vidas; daí a importância desse ato.

A cada necessidade de doação de sangue de 
pessoas ligadas à Braile ou fora dela, anunciada nos 
murais da empresa, recruta um grande número de 
doadores. Sempre que preciso, um mutirão de 
colaboradores e amigos é formado para cumprir a 
bonita missão, com alegria e boa vontade, no 
Hemocentro de Rio Preto.

No ano de 2004, a 
Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) 
institulou o dia 14 de 
junho como o Dia 

Mundial do Doador de 
Sangue. O objetivo é 

homenagear e agradecer a 
todos os doadores que ajudam 

a salvar vidas diariamente. 
Na data comemora-se também o aniversário de Karl 
Landsteiner, prêmio Nobel pela descoberta do 
sistema de grupos de sangue ABO. Cada ano, um país 
diferente é anfitrião do Dia Mundial do Doador de 
Sangue. 
A OMS promove também este ano a campanha 
“Pintando o Mundo de Vermelho”. O objetivo é cons-
cientizar, por meio de ações culturais, a importância 
e a necessidade de hemocomponentes seguros para a 

população e agradecer aqueles que salvam vidas 
através do ato de doar sangue.
Conforme um documento da OMS, em todo o mundo 
são obtidas mais de 81 milhões de unidades de sangue 
por ano, mas apenas 27 milhões dessas unidades são 
coletadas em países de média e baixa renda, onde vive 
82% da população mundial. Outro problema é que nos 
países de renda baixa e média, mais de 43% das 
doações efetuadas por novos doadores provêm ainda 
de doadores pagos ou de familiares de pacientes que o 
fazem como reposição. 
No mundo, os doadores regulares de sangue, 
voluntários e não remunerados – que doam pelo menos 
duas vezes ao ano – fornecem nesse período 37,6 
milhões de unidades de sangue. 89% desse total é 
obtido em países de altas rendas. 



ESPECIAL

No Brasil, junto com o Dia dos Namorados, 
foi comemorado também em 12 de junho, o dia 
Mundial Contra o Trabalho Infantil. A data foi 
instituída em 2002 pela Organização Interna-
cional do Trabalho, agência das Nações Unidas, 
como alerta à população para o fato de muitas 
crianças serem obrigadas a trabalhar diariamente, 
quando deveriam estar na escola a aprender e a 
construir um futuro melhor para si e para as suas 
famílias. 

O objetivo é promover o direito de todas as 
crianças serem protegidas da exploração infantil e 
outras violações dos seus direitos humanos 
fundamentais, e combater todos os tipos de 
trabalho infantil.

A UNICEF estima que mais de 215 milhões 
de crianças são vítimas de trabalho infantil, tra-
balhando muitas em condições de exploração in-
fantil e sendo envolvidas em conflitos armados.
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Desde 2001, a Braile Biomé-
dica é associada à Fundação 
Abrinq (Fundação Abrinq pelos 

Direitos da Criança e do Adoles-
cente). Possuímos o Selo Abrinq que 
exige o cumprimento dos 5 compro-

missos (veja ao lado) da OnG. 
A Braile também é empresa Man-
tenedora VIP da Fundação 
Abrinq, promovendo a defesa dos 
direitos e o exercício da cidadania 

de crianças e adolescentes.
Outra iniciativa de destaque realizada pela Braile Biomé-
dica é o Projeto Força Jovem, em que nos comprometemos a 
ajudar e qualificar a criança/jovem para o mercado de 
trabalho. 

1.

2. 

3.

4. 

5.

 

 

 

Não explorar o trabalho infantil e não empregar 
adolescentes em atividades noturnas, perigosas e 
insalubres, respeitando a lei 8.069/90 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

Alertar os fornecedores contratados que 
denúncia comprovada de trabalho infantil causará 
rompimento da relação comercial.

Realizar ações de conscientização dos clientes, 
fornecedores e comunidade sobre os prejuízos do 
trabalho infantil.

Desenvolver ações em benefício de crianças e 
adolescentes, filhos(as) de funcionários(as) nas 
áreas de educação e saúde.

Realizar ações sociais em benefício de crianças e 
adolescentes de comunidades, conforme valores 
estabelecidos pela Fundação Abrinq.

Fonte: Abrinq

Fonte: www.calendarr.com

Os  da
Empresa Amiga da Criança

5 compromissos



NOTÍCIAS

SIPAT

SEIS ANOS
DE ORAÇÃO

O Grupo de Oração da Braile Biomédica 
completou seis anos no último mês.
Para comemorar, realizou uma reunião especial, 
com testemunhos das bênçãos alcançadas neste 
período.

Quatro livros foram sorteados entre os 
participantes, e os ganhadores foram: Juliana 
Perpétua de Souza, Edilene Ramos da Silva, 
Elizabeth Gomes e Dulce Soares da Silva. “A gente 
se reúne e supera os problemas, um ajudando o outro. 
Essa reunião semanal tem feito diferença na minha 
vida e na de muitas pessoas”, diz Dulce.

“Frequentar o Grupo de Oração tem 
ajudado demais no meu crescimento pessoal”, 
conclui Juliana.

Para Edilene, as reuniões do Grupo de 
Oração têm um prazer valioso. “É muito bom ter 
uma hora no meio do dia para louvar e orar a 
Deus”, diz ela.

“Todos os participantes agradecem a 
oportunidade deste momento de oração, em 
especial, à Dra. Maria Cecília Braile, que foi quem 
teve a iniciativa da criação do grupo”, diz 
Elizabeth Gomes, assistente social.
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Dulce, Elizabeth, Edilene e Juliana, ganhadoras do sorteiro dos livros: “Salomão, o Homem mais rico que já existiu”

 e  “Dez Leis para Ser Feliz”

Frases sorteadas

As frases sorteadas do concurso da SIPAT, que teve como tema “Segurança dos 

Pais no Trabalho”, foram as dos filhos do Paulo Ricardo Correa (Endovascular), 
Darci Montalvão (Serviços Gerais) e Daniela Maria da Silva (RH). Confira!

“Inovação para a 
vida, trabalhar com 

segurança
e proteção”.

Rebeca (filha do Paulo 
Ricardo - Endovascular)

“O seu amanhã depende 
da segurança de hoje”.

Felipe e Vinicius 
(filhos da Darci Montalvão - 

Serviços Gerais)

“Plante segurança para colher esperança, 
cuide bem da vida, pois é um dom Divino”!

Rayane (filha da Daniela Maria - RH)

Ana Maria entregabrinde para Paulo Ricardo

Clóvis para Darci...

... e Ana Maria para Daniela



ESPAÇO RH
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PLANO DE CARREIRA

Recursos Humanos da Braile

Você tem metas para crescer no âmbito pessoal e profissional?

Dizer que as pessoas desejam o sucesso é 

algo óbvio, mas nem todas conseguem se 

programar de forma efetiva. Uma boa carreira 

pode fornecer as condições necessárias para que 

você atinja objetivos pessoais, da mesma forma que 

uma carreira sem planejamento pode acabar 

atrapalhando sua vida em diversos aspectos.

O Plano de carreira é um planejamento da 

sua vida. Ele traça os objetivos e as várias 

possibilidades de evolução profissional de uma 

pessoa de forma que tudo seja feito nos melhores 

momentos, visando aproveitar a capacidade e 

disponibilidade do profissional em um tempo 

específico. 

Ao escrever seu plano de carreira, é 

essencial que leve em consideração seus talentos, 

que são únicos e podem o diferenciar dos demais 

profissionais. Quando alguém tem talento para o 

que faz, realiza mesmo as atividades mais difíceis, 

naturalmente, sem despender energia.

O objetivo do plano de carreira é incentivar 

o profissional a traçar metas. Ao traçar e cumprir 

as metas necessárias, o progresso pessoal acaba 

acontecendo de forma mais organizada.

Muitas empresas adotam o plano de 

carreira como uma forma de motivar os 

colaboradores. Neste modelo, é apresentado um 

planejamento que destaca quais são as evoluções 

de cargo que podem ser realizadas, as 

habilidades e conhecimentos necessários para a 

promoção.

No entanto, não só a empresa deve 

investir nesse tipo de planejamento. Os 

profissionais estão cada vez mais interessados 

em programar suas carreiras. Não é o plano que 

deve acompanhar o profissional, mas a visão 

estratégica de sua carreira, porque o mercado vai 

mudar muito rapidamente.

A principal forma para o profissional 

alcançar as suas metas é por meio do 

comprometimento, concentrando sua energia 

para realizar algo importante e fundamental 

para sua vida.

MATHEUS E OS JOVENS
APRENDIZES 

O ex-colaborador e também ex-
aprendiz Matheus Cegarra falou aos atuais 
integrantes do Projeto Força Jovem sobre a 
trajetória dele como jovem aprendiz e destacou a 
importância do aprendizado recebido para a sua 
qualificação profissional. 

Matheus deixou como mensagem aos 
jovens para que estudem sempre e nunca desistam 
de seus sonhos. Para a jovem aprendiz Giovana 
Guizzo, as palavras de Matheus foram motiva-
doras, e reforçaram nela o desejo de encarar 
qualquer obstáculo e jamais desistir dos seus 
objetivos. Ela pretende estudar cada dia mais, 
pois acredita que a recompensa virá.

jovem 
Matheus Cegarra fala ....

...sobre a trajetória dele como jovem aprendiz na Braile Biomédica

NOTÍCIAS



ANIVERSARIANTES 18 a 24 de Junho de 2013

Laerte Donizeti de Bianchi 
(Serralheria) - 18

Danilo Santos Torres 
(Mecânica) - 23

Luiz Cézar de Faria 
(Engenharia de Projetos) - 18

Roberto de Souza Buzon 
(Mecânica) - 24

Theo da Silva Antonio 
(Faturamento) - 19

Cleonice Arouche dos Santos 
(Biológica) - 21

Thiago Luiz Chessa 
(Vendas) - 21

BRAILE RECEBE

www.facebook.com/
brailebiomedica

www.facebook.com/
brailebiomedica

Já curtiu
? 

Já curtiu
? 

Braile no FACEBOOKBraile no FACEBOOK

JOIS

FUTSAL PERDE NA ESTREIA
No dia 6 de junho o time de 
futsal da Braile estreou com 
derrota nos JOIS (Jogos Indus-
triários do Sesi). 
A equipe entrou em quadra 
contra a Cozimax-A e perdeu 
pelo placar de 6 a 1. O gol da 
Braile foi marcado por Erick de 
Rei Nunes.
A equipe volta a jogar no dia 14 
de junho contra a Lamipacks.

DOM BOSCO
A Braile recebeu no dia 10 

de junho a visita dos alunos dos 
cursos de Administração e 
Ciências Contábeis da Faculdade 
Dom Bosco de Monte Aprazível.

Os alunos vieram acompa-
nhados do professor Mario 
Augusto e a analista de RH Ana 
Carolina Lopes apresentou a 
empresa ao grupo.

Bem-Vindos
 Gabriel e Miguel

Nasceram no dia 11 de junho, 
Gabriel e Miguel Erval Lima, 
filhos do companheiro Davi 
Lima (Descartável).
Gabriel nasceu com 2,8 kg e 49 
cm, e Miguel com 2,790 kg e 49 
cm.
Parabéns ao papai e à mamãe.

Alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Faculdade Dom Bosco 

Time da Braile


