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Dra. Patricia Braile Verdi
Presidente Braile Biomédica

EDITORIAL

LIVRES COMO UM LIVRO EM BRANCO

Queridos amigos e colaboradores,
Mais um ano terminou, lá se vai 2013... Leva consigo conquistas, vitórias, derrotas, lágrimas e 
sorrisos. Mais que tudo, lá se vai um ano de muitas batalhas e lutas. Um ano diferente, estranho, 
até! Mas que marca profundamente a história de nossa empresa.
Comemoramos 30 anos. Somos uma empresa adulta, preparada para fazer escolhas, opções difíceis 
e ousadas, mas nunca impensadas. 
Nessa "A Semana", a de número 710, comemoramos com uma retrospectiva o ano que passou e 
veremos o quanto fizemos, o quanto trabalhamos nessa construção de uma Braile Biomédica 
atualizada, contemporânea aos desafios que virão. 
Sem história nada somos, mas não podemos viver dela e de recordação. Nossa realidade vai adiante 
de nós, portanto, vamos... 2014 nos espera! Repleto de oportunidades e vitórias. 2014 está livre, 
livre como um livro aberto, pronto a ser escrito por nós. Suas páginas em branco estão à espera de 
nossa vontade, coragem e determinação. À espera de nossa força para continuar a escrever este 
livro.

"A liberdade Sancho
É um dos mais preciosos dons 

Que aos homens deram os céus. 
Com ela não podem igualar-se
Os tesouros que encerra a terra

Nem os que o mar encobre." 

Tradução livre de Dom Quixote de La Mancha, Miguel de Cervantes, escrito em 1605. Então, 
caríssimos amigos, sem perder tempo, mãos à obra, canetas na mão, temos muito a fazer!
Um Natal de muito amor e fé! Celebremos Jesus em nossas vidas, valores verdadeiros e eternos e 
uma virada de ano com a sensação do dever cumprido. 

Entusiasmo e até o ano que vem.



ARTIGO

PARABÉNS RIO PRETO
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Dr. Domingo M. Braile
Presidente Conselho de Administração

Com certa frequência uso este Título para 
meus ensaios. Sempre sou movido pelo amor 
que tenho por esta cidade, que a todos acolhe 
permitindo uma vida digna.
Há algum tempo escrevi sobre a mortalidade 
infantil, abaixo de 10 óbitos em cada 1000 
crianças nascidas vivas, uma vitória ímpar 
dentro do contexto em que vivemos.
A inauguração do Hospital da Criança e 
Maternidade de Rio Preto vem somar-se a todo 
o equipamento de saúde que já dispúnhamos 
para nos tornar um Centro de Referência para o 
Brasil e a América do Sul, com importante 
inserção Internacional.
Justificam-se os primeiros “Parabéns” do 
Título, por esta conquista maiúscula, um 
verdadeiro presente de Natal.
No mesmo diapasão, a cidade representa 
exemplo a ser copiado pela nação no item 
ensino, pesquisa e extensão à comunidade, na 
área da saúde.
Pela terceira vez consecutiva a FAMERP, 
juntamente com o Hospital de Base, 
receberam a nota 5,0 na rigorosa avaliação do 
Ministério da Educação (MEC).
O dado assim cru, pouco diz desta conquista 
que se repete ano a ano, graças à dedicação e 
empenho de uma comunidade voltada a fazer 
com amor e muita garra, da qualidade sua 
meta. Esta comunidade compreende desde o 
mais humilde dos colaboradores, até os mais 
importantes dirigentes da Instituição.
Ênfase especial deve ser dada aos alunos de 
Medicina e Enfermagem que tem correspon-

dido às expectativas dos mestres, que lhes 
transmitem alto conteúdo específico 
e ético, para que sejam líderes na 
profissão e na comunidade, 
promovendo saúde: Física, Psíquica 
e Social.

Peço ao amável leitor que julgue por si esta 
conquista, sabendo que a FAMERP, ocupa lugar 
de destaque entre todas as Universidades, 
Centros Universitários e Faculdades, decla-
radas como “As melhores do País”, com nota 
máxima no IGC 2012.
Estamos na mesma categoria da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica (ITA), Instituto Militar de 
Engenharia (IME) e UNICAMP, para citar 
apenas algumas em âmbito nacional.
No domínio Estadual, a FAMERP destaca-se no 
“Grupo de Excelência”, assim denominadas as 
únicas cinco entidades, que receberam nota 
5,0 em nosso Estado.
Justificam-se os segundos “Parabéns” do 
Título, por esta conquista maiúscula, mais um 
verdadeiro presente de Natal.
Não me sinto muito a vontade para referir-me à 
terceira conquista.
Uma antiga expressão latina criticava Cícero, 
(106 a.C. a 43 a.C.) filósofo, orador, escritor, 
advogado e político romano. Apesar das suas 
qualidades, gostava de auto elogiar-se, 
fazendo valer sua própria opinião, de onde 
surgiu a expressão: “Cicero pro domo sua”. 
Não quero de maneira alguma ser assim 
considerado, mas não posso deixar de citar que 
a “Braile Biomédica” (empresa da minha 
família), acaba de ganhar em primeiro lugar o 
Prêmio FINEP 2013, como a Empresa mais 
Inovadora do Brasil. 
Recebi o Laurel das mãos da Presidente Dilma, 
em solenidade ocorrida no Palácio do Planalto. 
Entre os 1800 concorrentes, foram selecio-
nadas inicialmente por um rigoroso Júri as 
empresas que se destacaram regionalmente. 
Nesta fase fomos agraciados com Primeiro 
Lugar da Região Sudeste, motivo de grande 
júbilo.
Deu-se na sequência a escolha das três 
empresas que disputariam o Prêmio FINEP 
Nacional de Inovação 2013.
Como no “Oscar” o vencedor só é declarado no 
momento da entrega. 
Não se faz necessário dizer da nossa grande 
emoção ao receber este reconhecimento, que 
representa muito para nós e para Rio Preto.
Justificam-se os terceiros “Parabéns” do Título, 
por esta conquista... Mais um presente de 
Natal.

Diário da Região, 15 de dezembro de 2013



Café da manhã com a imprensa. Diretoria e presidência reuniram-se com
jornalistas para apresentar projeto Braile 30+5: Presente ao Futuro.

RETRO 2013

RETROSPECTIVA 2013
2013 chega ao fim! A Braile encerra mais um ano contabilizando vitórias, conquistas, novos e 
excelentes produtos, reconhecimento público de nossa excelência e do nosso potencial inovador. 
Foram vários acontecimentos, todos aqui registrados em nosso jornal A SEMANA. E, nesta última 
edição de 2013, vamos mostrar um pouco do que vivemos neste ano. Confira nossa Retrospectiva!

Lançamento de selo dá início às 
comemorações dos 30 anos da Braile 

Biomédica

Atividades de companheirismo e Bem-estar 
marcam comemorações dos 30 anos

Gincana 30 anosCaminhada
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Foi realizada, durante o ano, a “Gincana Solidária”.

Prova Caldeirão - AlimentosProva Eskenta - AgasalhosProva Fazendo Arte - Brinquedos

Braile 30+5: Presente ao Futuro. Projeto de crescimento e consolidação da marca para os 
próximos cinco anos. 

Festa #TamoJunto
comemora os 30 anos da Braile Biomédica

Mural com fotos dos
colaboradores vira
símbolo do projeto

Selo do Projeto
30 +5



Foi realizada a SIPAT - 
Semana Interna de 
Prevenção de
Acidentes do Trabalho.
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RETRO 2013

Nossos atletas participaram, mais um ano, dos 
JOIS (Jogos Industriários do Seisi) e do 
INTERBIO de FUTSAL.

APROVADO O PPR 2013 DA BRAILE 
BIOMÉDICA. Colaboradores votam a favor 
do Programa de Participação de Resultados 
na Braile.

Os voluntários da Braile deram um 
show de solidariedade: 

Dia da Beleza

Caravana da cidadania 

Mais uma eleição da CIPA - Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes, Gestão 2014, foi 
realizada. 



RETRO 2013 Em 2013 a Braile Biomédica recebeu muitas visitas durante o ano: 
médicos nacionais e internacionais, escolas de Rio Preto e região, 
perfusionistas, residentes, intercambiários, etc.

Nossa empresa marcou presença nos 
principais Congressos, Feiras e Simpósios por 
todo Brasil!

CIGA - Comissão Interna de Gestão Ambiental 
retoma trabalhos.

Reconhecimento merecido: o
Domingo Braile recebeu homenagens este 
ano.

 Prof. Dr. 

Foram criados os Comitês Internos de Co-
municação: G6, G15 e G30.
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Integrantes do G15Integrantes do G15



RETRO 2013

Outubro Rosa: Braile veste o rosa no apoio da 
campanha de prevenção do câncer de mama.

Levamos nossas crianças ao Teatro Municipal 
para assistirem a peça infantil “O pequeno 
príncipe”, em homenagem ao dia das crianças.

A Braile é uma das grandes apoiadoras da 
Campanha Jovens Corações.
Estivemos em Brasília no lançamento do 
Projeto.

Nossa válvula Inovare foi eleita, por meio de 
votação, um dos 37 itens para a Cápsula do 
Tempo do Diário da Região de S. J. Rio Preto.

Uma joia eterna: para simbolizar cam-
panha, Braile entrega aos colaboradores um 
cristal com imagem da INOVARE, feita a 
laser.

Nossos produtos e serviços foram destaque 
durante todo 2013 na imprensa, regional e  
nacional.
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Eloíse Dóro (MTB 54.174) 

20 de dezembro de 2013 a 09 de janeiro de 2014

André Ricardo
Descartáveis - 22

Maria Luiza
Comercial - 22

Everton Duran
Controladoria - 20

Deise Camacho
Telefonista - 26

Nadia Santos
Biológica - 27

Cássia Carolina
Controladoria - 26

Anderson Euzébio
Almoxarifado - 28

Henrique da Silva
Descartáveis - 28

Ana Maria
SESMT - 28

Josinaldo Silva
Serviços Gerais - 30

Danilo Cesar
T.I. - 02

Rogério Bazan
Ferramentaria - 28

Claudia Niziato
Qualidade - 06

Mário Ribeiro
Almoxarifado - 09

Janaína Ramos
Serviços Gerais - 08

Poliane Alves
Comercial - 02

EXPEDIENTE - Informativo Braile Biomédica

Braile cria Programa de Desenvolvimento 
de Gestores e Lideranças. 

Braile recebe selo de Empresa Solidária e renova 
parceria com Abrinq - Empresa Amiga da Criança.

Jovens em Ação: nova turma participa do Projeto
Força Jovem da Braile Biomédica.

SOMOS OURO: O Prêmio FINEP de Inovação 2013 é 
um marco gigantesco em nossa história. 
Conquistamos o prêmio nas categorias regional e 
nacional! 

Etapa Nacional Etapa Regional

Etapa Regional

Etapa Nacional

Selo do Fundo Social 
de Solidariedade

Selo do Fundo Social 
de Solidariedade

Selo Empresa
Amiga da Criança
Selo Empresa
Amiga da Criança


