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EDITORIAL

É TEMPO DE SOLIDARIEDADE!É TEMPO DE SOLIDARIEDADE!

Dra. Patricia Braile Verdi
Presidente Braile Biomédica

Caríssimos colaboradores, 
Já estava com saudade! Os feriados da semana 
mudaram um pouco nossa rotina e a frequência 
de nosso jornal, mas as novidades em nossa 
empresa não param.
Numa votação participativa e alegre, temos a 
nova Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), que atuará em 2014. Muito 
trabalho e compromisso esperam por essa 
incrível equipe que tem no bem comum sua 
missão. Tenham sempre em mente que a 
função da CIPA é buscar a segurança e o bem 
estar de todos, e não pode ser confundida com 
benefícios individuais. Pratiquemos a cida-
dania!
E por falar nisso, que trabalho louvável foi 
realizado por nossos "Voluntários do Coração"! 
Em parceria com a ACIRP (Associação 
Comercial e Industrial de Rio Preto), traba-
lhamos em prol de nossa cidade e da população 
riopretense durante a 16ª edição da Caravana 
da Cidadania. Parabéns queridos voluntários! 
Vocês fazem sim diferença e trabalham com 
dedicação para construirmos um Brasil melhor. 
Somos felizes por essa e outras parcerias que 
fazemos com a ACIRP, entidade séria e 
respeitada, que acaba de receber o prêmio de 
1º lugar em Gestão de Associações Comerciais 
de Grande Porte do Estado de São Paulo. 

Parabéns ACIRP, parabéns minha querida 
Adriana Neves e todos os diretores dessa 
associação, que enobrecem nossa cidade. 
Temos orgulho desses 93 anos de ética e 
sucesso.
No dia 21, a liderança de nossa empresa 
reuniu-se para mais uma palestra do 
"Programa de Desenvolvimento de Gestores e 
Lideranças". O palestrante Allexandre Silva, 
jornalista, tratou da importância vital da 
Comunicação dentro da empresa (e fora dela 
também). Como é importante nos fazer 
entender e nos esforçar para que o diálogo seja 
bem sucedido.
Para encerrar, participem com muito amor da 
última prova de nossa última gincana solidária 
do ano de 2013. O "Caldeirão da Braile" está 
fervendo e há muitas famílias que precisam de 
um pouco mais de alegria e conforto neste final 
de ano. Não se esqueçam de que sempre 
podemos partilhar, e que é dividindo que se 
multiplica.
Uma semana de muita atitude e solidariedade a 
todos nós. 

Boa leitura!
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O título parece estranho, pois refere-se à sigla 
de novas tecnologias, que modificaram, de 
maneira impactante, nossa vida, com novos 
equipamentos e técnicas avançadas, desde a 
“simples” iluminação, até aparelhos de alta 
performance em campos tão distintos e 
inimagináveis há poucos anos. 
O LASER (“Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation”), cuja tradução não 
esclarece muito do que se trata: Amplificação 
da Luz por Emissão Estimulada de Radiação, 
tão importante em nossos dias, foi descrito 
pela intervenção de Albert Einstein, o maior 
gênio dos fins do século XVIII e primeira 
metade do século XX.
Em 1905, Albert Einstein, com o auxílio de Max 
Planck, postulou ser a luz formada por pacotes 
discretos e bem determinados de energia 
denominados “quanta de luz”.
Em 1926, Gilbert N. Lewis batizou-os de 
Fótons, como são conhecidos até hoje.
Destas bases nasceu o LASER, considerado 
uma das mais importantes invenções do século 
XX.
São utilizados nos mais variados campos, 
desde cortes de chapas metálicas de mais de 
dois centímetros de espessura, até materiais 
finíssimos como o Nitinol, usado para 
substituição de válvulas cardíacas, até 
endopróteses para reconstrução de artérias.
Provocou uma revolução em toda a Medicina.
Na Oftalmologia, permitiu tratar lesões 
incuráveis até poucos anos atrás. 
Tem aplicação diferenciada nos mais diversos 
tipos de cirurgia, existindo até um bisturi a 
Laser!
Ocupa lugar de destaque na Odontologia, na 
Dermatologia e na Cirurgia Plástica e Vascular. 
Vou destacar a importância do LASER que 
equipa um simples Laser-pointer, um prosaico 
leitor de código de barras, ou a copiadora que 
temos em casa, assim como os aparelhos 
leitores de DVD ou Blue Ray e tantas outras 
utilidades. 

Existem, contudo, experiências muito 
adiantadas, em várias partes do 
planeta, concentrando-se principal-
mente nos EUA e na França, para 
utilizar os Raios LASER de altíssima 

Dr. Domingo M. Braile
Presidente Conselho de Administração

LASER: A UM PASSO
DA ENERGIA LIMPA

potência para produzir fusão nuclear e uma 
quantidade incomensurável de energia! 
Um grande reator, que integra um conjunto de 
192 canhões de LASER, foi construído pela 
“Laser Inertial Fusion Energy”, na Califórnia, 
para produzir energia, transformando 
Hidrogênio em Hélio, imitando o Sol e as 
estrelas, que brilham e emitem energia, calor e 
raios cósmicos a custa deste processo físico-
químico. 
Quando quatro núcleos (prótons) de 
Hidrogênio fundem-se para formar um átomo 
de Hélio, gera-se energia calorífica 1.750 vezes 
maior do que a necessária para provocá-la.
Como se dá esta mágica?
O núcleo do Hélio produzido é ligeiramente 
mais leve que a massa dos quatro núcleos de 
Hidrogênio. De acordo com a equação de 
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Einstein (E = MC ), a falta dessa massa é 
transformada em muita energia. 
Além da eficiência, outra grande vantagem é 
não emitir as radiações mortais como da fissão 
atômica, empregada nas bombas e nas usinas 
nucleares atuais.
O processo simples na concepção é muito difícil 
na execução prática.
Os feixes dos canhões de LASER consumirão 
500 trilhões de watts, com impulsos de duração 
muito curta: 20 bilionésimos de segundo, 
bombardeando uma pequena cápsula, que 
denominam "Hohlraum”, contendo 150 
miligramas de dois isótopos do Hidrogênio: 
Deutério e Trítio, para eleva-lhes a temperatura 
a 100 milhões de graus Célsius! Espera-se que 
neste ponto ocorra fusão do Hidrogênio com a 
formação de Hélio (inerte) e energia, tornando-
a a mais promissora fonte de energia já 
conhecida pelos cientistas.
Mais uma animadora conquista para vivermos 
felizes no Planeta azul.

Diário da Região
17 de novembro de 2013



CIPA 2014: ELEIÇÃO ELEGE NOVA COMISSÃO

EM DESTAQUE

A eleição da CIPA (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes), gestão 2014, foi 
realizada no dia 13 de novembro e coordenada 
por uma Comissão Eleitoral, que acompanhou 
todos os trabalhos. Este ano, 17 colaboradores 
candidataram-se para a eleição, sendo 9 
eleitos: 5 titulares e 4 suplentes. 

APURAÇÃO
A apuração ocorreu no mesmo dia, na sala de 
reunião do 3º andar. Ao todo, 299 
colaboradores votaram, com 2 votos brancos e 
4 nulos.

O MAIS VOTADO
Este ano o colaborador mais votado foi Solange 
de Oliveira Dourado, da área de Desenvol-
vimento, com 31 votos, e deverá ocupar a vice-
presidência da CIPA. 

CONHEÇA OS NOVOS “CIPEIROS”
Titulares: Solange de Oliveira Dourado, 
Danilo Santos Torres, Nadia Ap. Vaz dos 
Santos, Vinicius Gomes Martins, Rodrigo Silva 
Oliveira.
Suplentes: Clovis dos Santos Oliveira, Mario 
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Costa, Luciana Plazas.
A CIPA tem como objetivo fazer com que 
empregadores e empregados trabalhem em 
conjunto, na tarefa de prevenir acidentes e 
melhorar o ambiente de trabalho, de modo a 
tornar compatível permanentemente o 
trabalho com a preservação da vida e a 
promoção da saúde do trabalhador.  

TREINAMENTO
O treinamento dos novos “cipeiros” será 
realizado no mês de dezembro e a nova 
comissão tomará posse em janeiro de 2014.
“Esta Comissão eleita é de fato formada por 
pessoas interessadas em dar sua contribuição 
à empresa, no sentido de prevenir acidentes. 
Assim como nas gestões anteriores, farão uma 
CIPA atuante. Os resultados são comprovados, 
com eficácia, pelo número reduzido de 
acidentes do trabalho e doenças profissionais 
na empresa. Parabéns aos que estão deixando 
a Comissão gestão 2013 e sejam bem-vindos 
os novos membros. Nós, do SESMT, e a 
Diretoria da empresa contamos com vocês 
para melhorar cada dia mais”, disse Ana Maria 
Lucianeli e Daniela Silva (SESMT). 

Novos integrantes da CIPA

Colaboradores votam para CIPA 2014

Apuração do votos

Ana Maria e Daniela (SESMT)
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30 + 5 SOMOS BRAILE

No último mês foram implementadas 
alterações em algumas atividades na área de 
Produtos Biológicos. Com a demanda 
crescente de produtos, fez-se necessária uma 
adequação da movimentação de insumos e 
operações. Um estudo das condições atuais, 
comparado com as novas,  ind icou 
oportunidades de melhorias significativas, 
corrigindo gargalos de produção e dificuldades 
na manipulação de materiais.
Uma equipe multidisciplinar avaliou as 
propostas, efetuou os devidos testes, alterou 
procedimentos e, como resultado da 
implantação, obtivemos expressivos ganhos 
no ambiente de trabalho e na economia de 
materiais.
Talvez alguém pudesse perguntar: por que 
nunca foi identificada essa melhoria? Eu 
respondo com outra pergunta: os recordes 
olímpicos são definitivos? Se fossem definiti-
vos, ou inatingíveis, por que promover uma 
nova competição a cada quatro anos?
Dentro da Braile Biomédica ninguém pode 
considerar que existam atividades perenes ou 
definitivas. Para que sejam atingidas as metas, 
que também não são permanentes, sempre 
haverá algo a ser estudado e aprimorado. 
É com essa mentalidade que olhamos para os 
próximos cinco anos. A característica de 
empresa inovadora que conquistamos, e pela 
qual somos hoje reconhecidos, deve ser 
cultivada e aprimorada. Sempre dá para 
melhorar.

David Peitl
Diretor Industrial

SEMPRE DÁ
PARA MELHORAR

MARATONA VALOR PME
A coordenadora de RH e Comunicação, da 
Braile Biomédica, Carline Miglioli, participou no 
dia 18 de novembro, da Maratona Valor PME 
2013, promovida pelo Jornal Valor Econômico, 
no Hotel Sheraton WTC, em São Paulo. 
A Maratona envolveu palestras de líderes de 
grandes empresas, que compartilharam suas 
trajetórias para o sucesso. Nomes como Luiza 
Helena Trajano, do Magazine Luiza, Robison 
Shiba, fundador dos restaurantes China in Box 
e Gendai, Pedro Luiz Passos, co-fundador da 
Natura, e outros grandes empresários, 
enfatizaram a importância da persistência, da 
valorização do aprendizado com as situações 
de fracasso na caminhada rumo ao sucesso e, 
principalmente, o valor da inovação constante 
na empresa para que ela se mantenha 
competitiva.
“Foi um dia de grande aprendizado, ouvir de 
pessoas tão grandes, no cenário das melhores 
e mais admiradas empresas do nosso país, que 
a trajetória de sucesso das empresas depende 
de comprometimento, planejamento, persis-
tência e inovação constante. Isso demonstra 
que estamos no caminho certo”, disse Carline.
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EM CENA

PALESTRA SOBRE COMUNICAÇÃO

Dando continuidade ao Programa de Desenvolvimento de Gestores e 
Lideranças da Braile Biomédica, foi realizada na última quinta-feira, 21, 
a palestra “Comunicação”, com Allexandre Silva. Ele é professor de 
História e Comunicação, jornalista mestrando pela UNESP / Bauru, 
Diretor de Comunicação do Shopping Cidade Norte e já atuou em 

empresas como Hospital de Base, Natura, 
IMC, Ullian e Açúcar Guarani.
Em um clima agradável e descontraído, 
Allexandre utilizou exemplos reais de sua 
experiência profissional para falar sobre os 
princípios básicos da comunicação, seus 
meios e como ocorrem as falhas. Ele 
também abordou o uso da comunicação 
escrita através de e-mails e redes sociais e 
ressaltou que, saber falar é importante, 
mas saber ouvir é fundamental.

A ACIRP (Associação Comercial e Industrial de Rio Preto) conquistou o 1º lugar do “Prêmio Gestão de 
Associações Comerciais de Grande Porte”, do Estado de São Paulo, durante o XIV Congresso 
promovido pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (FACESP), no dia 20, 

em Campinas-SP. 
A premiação selecionou 308 associações comerciais do 
Estado, até chegar às três finalistas de cada categoria. Ao 
lado de Rio Preto, na categoria “Gestão de Municípios de 
Grande Porte”, ficaram Piracicaba e Guarulhos.
“É gigantesca minha gratidão por todos que confiaram em 
minha liderança e seguiram o sistema de gestão proposto. 
Tenho orgulho em ressaltar nossa missão cumprida junto ao 
empresariado rio-pretense. E de nos validar da responsa-
bilidade de continuar esse legado de sucesso, atendendo aos 
anseios e às necessidades dos empresários de nossa cidade”, 
disse a presidente da ACIRP, Adriana Neves. 
Os parabéns de toda Braile Biomédica à Associação Comercial 
Industrial de Rio Preto e à presidente Adriana Neves, por sua 
dedicação e comprometimento à frente da ACIRP. 

PRÊMIO MERECIDO

O colaborador Tiago Amorim, do Setor Descartáveis, ganhou o 
sorteio de um jantar oferecido pelo HB Saúde, que acontecerá 
no Restaurante Casa do Cupim. Parabéns, Tiago! Desejamos um 
ótimo jantar!

SORTEIO

Allexandre fala sobre Comunicação
aos Gestores da Braile Biomédica

Palestrante Allexandre Silva

Adriana Neves, da ACIRP, ergue o Troféu de 1º lugar

Tiago Amorim
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VOLUNTÁRIOS DO CORAÇÃO
Ações realizadas pelos voluntários da Braile contribuíram

para o sucesso da Caravana da Cidadania 2013

Ajudar e contribuir para a melhoria de vida das pessoas é sempre um prazer aos voluntários da 
Braile Biomédica. E esse ano não foi diferente, mais uma vez, o comprometimento e a dedicação 
foram primordiais durante a Caravana da Cidadania 2013, realizada na Escola de Competências 
Deputado Roberto Rollemberg – ECO, no Jardim Santo Antonio, em Rio Preto, no dia 23 de 
novembro. 
Em sua 16ª edição, a Caravana realizada pela ACIRP (Associação Comercial e Industrial de Rio 
Preto), por meio do Conselho da Mulher Empresária e Empreendedora, contou com 24 voluntários 
da Braile Biomédica, que contribuíram no 
atendimento de 183 pessoas (que passaram pela 
“sala Braile”), onde foram realizados exames de 
glicemia (83 pessoas atendidas), massagens (87), 
aferições de pressão (107) e Índice de Massa 
Corporal-IMC (79). 
Além desses atendimentos, os voluntários da 
Braile auxiliaram na realização de um Brechó 
Solidário em prol da Associação Madre Tereza de 
Calcutá e na orientação dos serviços oferecidos 
durante a caravana.  

Caravana 
A primeira edição da Caravana da Cidadania foi realizada em setembro de 2002, na Praça Rui 
Barbosa. Até hoje, 14 bairros foram percorridos com a realização de mais de 200 mil atendimentos, 
segundo dados da ACIRP.
Parabéns mais uma vez a todos os voluntários da Braile Biomédica pelo excelente trabalho realizado 
durante todos esses anos na Caravana da Cidadania.

Equipe Braile na Caravana da Cidadania

Amor e Solidariedade ao próximo

Voluntários em Ação



PROJETO FORÇA JOVEM

ANIVERSARIANTES

Ana Paula
Telefonista - 29

Benedito Lucas
Eletromédicos - 29
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29 de novembro à
5 de dezembro de 2013

SOMOS BRAILE

 “CALDEIRÃO DA BRAILE” 

Esta semana você vai conhecer nossa 
Jovem Aprendiz Isabelly.

Nome: Isabelly Trassi Viana
Idade: 17 anos
Setor (atual): Produtos (3º andar)
Desde quando está no projeto: nove meses
Onde estuda: E.E Victor Britto Bastos
Série: 2° ano (ensino médio)

Jogo Rápido

Braile: Uma empresa conceituada, que há muitos anos faz a diferença aos 
colaboradores dispostos a ajudar, para o desenvolvimento e crescimento da 
empresa. E também minha primeira experiência profissional.
Projeto Força Jovem: É um projeto que contribui para a formação de jovens, 
ajudando-os a tomar decisões e intervir de forma positiva na sociedade, 
aprendendo a trabalhar em equipe e ajudando na escolha profissional para o 
futuro.
Futuro: O resultado de tudo que aprendo hoje, porque o futuro é 
consequência disso.
Orgulho: Trabalhar em uma empresa de nível internacional, que produz 
tecnologia para salvar vidas.
Seu maior sonho: Ser uma profissional de sucesso, realizada em todos os 
sentidos da minha vida.
Hobby: Ler, ouvir música, sair com amigos e curtir a família.
Sua maior conquista: Com apenas 17 anos ter a oportunidade de estagiar 
numa grande empresa como a Braile, aprendendo a rotina de trabalho de 
vários setores.
O que você já aprendeu aqui: DANFE’s, procedimento de abertura de SACs 
(Serviço de Atendimento ao Cliente), RATETs (manutenção), arquivo de 
desenhos e início da aprendizagem de desenho técnico.

Falta pouco para o início da última prova da Gincana Solidária da 
Braile Biomédica: “Caldeirão da Braile”. 
Atenção equipes: a nova prova terá início no dia 2 de dezembro e visa 
arrecadar e distribuir, para a população carente de São José do Rio 
Preto, alimentos variados que compõem a cesta básica. 

Como será a pontuação:
5 pontos (gêneros de primeira necessidade): arroz, feijão, café, 
leite, óleo, macarrão e açúcar.
2 pontos (itens secundários): massa de tomate, achocolatado, 
farinha, sal, fubá, bolachas, enlatados e produtos de limpeza.

Deposite sua contribuição nas caixas da sua equipe!
Lucia de Paula

Biológica - 29
Erika Martão
Biológica - 30

Ademar Oliveira
PCP - 01

Leonídio Jr.
Logística - 01

Vinícius Carvalho
Descartável - 02

Fabrício Ventura
Compras - 03

Roseli Souza
Comercial - 04

Wellington Rodrigues
Serv. Gerais - 05

Joyti Wada
Com. Exterior - 05


