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EDITORIAL

Dra. Patricia Braile Verdi
Presidente Braile Biomédica

Caríssimos colaboradores, obrigada!
Sim, obrigada! Quero nesta semana agradecê-
los. Simplesmente dizer meu "muito obrigada" 
a todos e a cada um de vocês que trabalham e 
constroem uma Braile Biomédica melhor e 
capacitada para adentrar no futuro.
É lá que estaremos já e é para lá que inexora-
velmente caminhamos.
Obrigada homens e mulheres, de garra e fé, 
que caminham conosco nesta jornada!
Nesta semana tivemos a honra e a alegria de 
participar do 41º Congresso da SBCCV (So-
ciedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular) 
em Porto de Galinhas, estado de Pernambuco. 
Posso afirmar, pois lá estive, que nossa Braile 
apresentou com esmero a excelência e a alta 
tecnologia de nossos produtos no principal 
evento brasileiro da cirurgia cardiovascular.
Nosso estande, repleto de novidades, esteve 
sempre lotado de clientes e amigos que 
conheceram e gostaram do que viram de nossa 
empresa. Obrigada a todos por esse sucesso!
Sou grata também e, mais uma vez, àqueles 
que cuidam e colaboram para a existência e 
sucesso do projeto que é a "menina de nossos 
olhos", o projeto "Força Jovem", que trabalha 
nossos jovens aprendizes. Que alegria ver a 
integração de "antigos e novos" jovens, se é 
que assim posso dizer....Um momento feliz, 

que renova nossa fé e esperança num Brasil 
melhor.
Obrigada também aos organizadores e fiéis 
participantes dos Jogos do SESI. Em sua 67a. 
Edição, nossa empresa participará, pois conta 
com o entusiasmo incansável de muitos de 
nós! Os jogos do SESI são a maior 
comemoração esportiva na América Latina, e 
incentiva a prática dos esportes e a integração 
entre os trabalhadores e familiares das 
indústrias brasileiras. Nossa empresa apoia, 
com todo vigor, ações que estimulem cada um 
de nós, nossas famílias e nossa comunidade a 
adotar um estilo de vida mais saudável e 
alegre. Participem, venham competir, torcer, 
vibrar por nossa Braile. Ela é sua, é nossa 
empresa!
Meus caros, mais uma vez obrigada. A energia 
de vocês é o motor que faz nossa empresa girar 
e nossa estrela brilhar! Entusiasmo significa 
Deus comigo. E isso não nos falta! Temos Deus 
conosco, em nosso corpo e alma, a nos dar 
força e felicidade para buscarmos sempre o dia 
de amanhã, realizando bem o dia de hoje.
Recebam meu melhor e mais carinhoso abraço.

Excelente leitura! 

Sim, obrigada!
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O momento é de júbilo, pela consolidação do 
ParTec de nossa cidade. Na última segunda 
feira dia 31 de março, uma nova história 
começou a ser escrita, a ser lembrada como 
marco definitivo para tornar Rio Preto uma 
cidade mais atrativa para Indústrias de alta 
tecnologia.
Este passo gigantesco em direção ao futuro 
ficará indelével na memória daqueles que 
participam diretamente deste processo, e será 
também uma mensagem de grande impacto à 
população da cidade, e de toda a imensa 
Região, que gravita em torno deste centro de 
progresso e de muitas oportunidades, que 
cresce de maneira sólida dentro do Estado de 
São Paulo e do Brasil.
Por deliberação dos poderes constituídos 
representados pelo Ilustríssimo Senhor 
Prefeito municipal Dr. Valdomiro Lopes da Silva 
Júnior, foi criada pelas forças vivas do 
município, reunidas na sala da Congregação, 
do “Instituto de Biociências, Letras e Ciências 
Exatas” (IBILCE/UNESP) a: “Associação Ges-
tora do Parque Tecnológico de São José do Rio 
Preto”. Esta reuniu-se de imediato, dando 
posse aos membros constituintes do Conselho 
de Administração, elegendo em seguida seu 
Presidente e a Diretoria Executiva.
Para mostrar como a comunidade participa 
com união e entusiasmo desta iniciativa, por 
cansativo que seja aos leitores, faço questão 
de assinalar aqui os nomes para que fique 
gravado o entusiasmo que contaminou 
entidades de alto valor representativo para 
que o ParTec, já em plena fase de implemen-
tação, receba o impulso que necessita e 
merece. Constituem a Entidade Gestora do 
ParTec: Diretoria Executiva, Secretaria 
Municipal de Planejamento Estratégico-

Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Secretaria Municipal da Fazenda, 
Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Urbanismo, Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Negócios de Turismo, Representante do 
Prefeito Municipal, EMPRO - Empresa Municipal 
de Processamento de Dados, Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, FATEC – Faculdade de 
Tecnologia de São José do Rio Preto, FAMERP – 
Faculdade de Medicina de São José do Rio 
Preto, IBILCE/ UNESP - Universidade de São 
Paulo, Instituições de Ensino Superior 
Particular, ACIRP – Associação Comercial e 
Empresarial de São José do Rio Preto, CIESP – 
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, 
APETI – Associação dos Profissionais e 
Empresas de Tecnologia da Informação, Polo 
Joalheiro de São José do Rio Preto.
O ParTec, com cerca de 1,0 milhão de metros 
quadrados, está instalado na área do antigo 
IPA, agora pertencente à Prefeitura, terá 250 
Lotes destinados a Entidades de Ensino e 
Pesquisa, e principalmente às Indústrias de 
Tecnologia, que desenvolvam e produzam 
bens de alto valor agregado, criando empregos 
de qualidade, que atendam os anseios dos 
jovens que, em se formando nas áreas de 
tecnologia, assim como naquelas que tenham 
espaço dentro da cadeia de produção e 
comercialização do fruto do seu trabalho, 
possam realizar seu desejo de viver felizes na 
acolhedora área metropolitana de Rio Preto.
A área central (o coração do ParTec) está em 
fase final de construção, tendo recebido para 
tal R$ 7,2 milhões do Estado de São Paulo e 
mais cerca de R$ 3,0 milhões dos cofres 
municipais, demonstrando a atenção que os 
governantes têm para esta iniciativa enrique-
cedora para a sociedade. 
Ganharemos ainda mais um presente: O 
ParTec está inserido em uma área de preser-
vação ambiental, que reúne o que resta da 
Mata Atlântica em nossa região, com a 
dimensão maior que três Parques Ibirapuera. 
Estamos ou não todos de Parabéns?

PARTEC DE RIO PRETO, UMA REALIDADEPARTEC DE RIO PRETO, UMA REALIDADE
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EM DESTAQUE

SUCESSO EM PORTO DE GALINHAS

Braile Biomédica apresenta a excelência e a tecnologia de seus produtos no principal 
evento brasileiro da cirurgia cardiovascular

Na semana passada, 3 a 5 de abril, a Braile 
Biomédica participou do 41º Congresso 
Brasileiro de Cirurgia Cardiovascular, em Porto 
de Galinhas-PE. Uma grande oportunidade de 
estarmos juntos a um púbico seleto e dire-
cionado, apresentando nossos produtos e 
serviços. Como sempre, nosso estande recebeu 
muitas visitas durante os três dias de evento. 
O Congresso foi um sucesso, e agora já come-
çam os preparativos para o CICE 2014 
(Congresso Internacional de Cirurgia Endo-
vascular) que será realizado de 23 a 26 de abril, 
na capital paulista.

EQUIPE BRAILE

Trabalharam no evento, na apresentação e exposição de nossos produtos, os profissionais: 
Rosangela Rossini, Priscila Neviani, Thiers Mukai, Guilherme Agreli, Wagner Martins, Renata 
Gabaldi e Patrícia Stona. Estiveram presentes também Dra. Patricia Braile Verdi (presidente da 
Braile Biomédica) e o Prof. Dr. Domingo Braile (Conselho de Administração).

Estande da Braile

Dr. Braile, Guilherme e Dra. Patrícia recebem visitas no estande

Movimentação no estande nos intervalos
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VEM AÍ O 67º JOGOS DO SESI

Os Jogos do SESI, antigo Jogos Industriários do 
SESI (JOIS), representam a maior comemo-
ração esportiva na América Latina, oferecendo 
entretenimento e incentivo às práticas 
desportivas entre os trabalhadores das 
indústrias. 
A Braile Biomédica apoia ações que 
conscientizam e estimulam o traba-
lhador, seus familiares e a comuni-
dade a adotar um estilo de vida mais 
saudável e socialmente responsável. 
Isso acontece porque acreditamos na 
força e no poder do esporte como uma atitude 
saudável, educativa, capaz de gerar bem-estar 
e qualidade de vida.  Por isso, nossa empresa 
participa mais uma vez este ano, e espera 
trazer mais um troféu para “casa”! 

Os interessados em participar devem fazer sua 
inscrição no SESMT até o dia 17 de abril. 
A abertura dos Jogos será realizada no dia 18 
de maio e a competição estenderá até julho, 

dependendo da modalidade. 
Os jogos serão realizados nas de-
pendências do Sesi, ao lado da 
represa municipal. 

Modalidades

Confira algumas modalidades indivi-
duais e coletivas: Atletismo, Basquetebol, 
Bilhar, Damas, Dominó, Futebol Society, 
Futsal, Natação, Pebolim, Rebatida, Tênis de 
Mesa, Tiro ao alvo, Truco, Vôlei e Xadrez.

PARABÉNS!

Os aniversários da Dra. Valéria Braile (1 de abril), Dr. Domingo Braile (8 de abril) e da Dra. 
Patrícia Braile (que será dia 16 de abril) foram comemorados no último dia 8, terça-feira, do 
jeito que os aniversariantes gostam: cercados pela família, amigos e colaboradores da Braile 
Biomédica. Confira momentos da comemoração que aconteceu na Braile Serviços e 
Consultoria (5º andar). Aos aniversariantes, PARABÉNS!

Aniversariantes do mês de abril
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Guilherme Agreli
Diretor de Produtos
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Participação em simpósios
e congressos

A participação em congressos e sim-
pósios é uma atividade frequente na 
empresa, e muitas vezes isso é visto 
apenas como uma atividade de propa-
ganda e marketing, mas a importância 
destas viagens e exposições vai muito 
além disso.  É um momento importante, 
em que novas tecnologias da empresa 
são postas a prova junto aos clientes e 
usuários, e instantaneamente, mede-se 
o interesse por tais produtos, além de 
ter opiniões importantes sobre as 
funcionalidades e recursos, modifi-
cações necessárias e comparações com 
os produtos dos concorrentes. No con-
gresso da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Cardiovascular, apresentamos a 
nova bomba centrífuga que está em fase 
final de desenvolvimento. Este, que é 
um projeto subvencionado pela FINEP, 
está sendo gerenciado pelo coordenador 
de desenvolvimento Marcos Vinicius, 
que nos deu uma lição de comprome-
timento e dedicação, ao passar as 
últimas semanas imerso na resolução de 
problemas, e fazendo os acertos finais 
para que o dispositivo estivesse 
funcionando em tempo de ser exposto e 
avaliado. Como esperávamos, o dispo-
sitivo funcionou muito bem e foi positi-
vamente avaliado por médicos e 
perfusionistas, confirmando que os es-
forços bem canalizados são convertidos 
em bons resultados. Para os próximos 
eventos que participaremos, conti-
nuaremos apresentando os desenvolvi-
mentos e os protótipos e o envolvimento 
das equipes de engenharia, desenvolvi-
mento e projeto será cada vez mais 
necessário para que estes dispositivos 
sejam mais próximos dos produtos finais 
e que atendam as necessidades e requi-
sitos dos clientes, de maneira mais efi-
caz e que possam atingir 
o mercado mais breve-
mente. 

INTEGRAÇÃO ENTRE JOVENS

SOMOS BRAILE

No dia primeiro de abril, novos jovens aprendizes 
passaram a fazer parte do projeto "Força Jovem" da 
Braile Biomédica. O projeto, que contava com sete 
jovens (Giovana, Jefferson, Luana, Amanda, Gabriel, 
Diane e Isabelly), agora possui treze! E, para maior 
integração entre eles, a Analista de RH Débora Zuvela 
e a estagiária de RH Caroline Tonoli realizaram, na 
quinta-feira, dia 3, uma dinâmica de grupo conhecida 
por "A Teia". Na dinâmica, os novos jovens (Carlos, 
Eloisa, Lorena, Tamires, Nathália, Bruna e Julia) 
puderam se apresentar e falar um pouco de suas 
expectativas, além de conhecer e ouvir os que já 
participam do projeto.

TREINAMENTO EXCEL

Jovens participam de dinâmica de grupo: “A Teia"

Colaboradores participam de treinamento sobre EXCEL

Nos dias 9 e 10 de abril, a colaboradora Carolina Moraes, 
do faturamento, ministrou um curso do programa 
Microsoft Excel, de nível básico/intermediário. Com o 
intuito de ensinar e/ou aprofundar o conhecimento dos 
colaboradores. O curso é indicado aos que utilizam o 
programa durante suas atividades na empresa.
Oferecendo uma nova ferramenta de trabalho e 
apresentando os recursos do programa, muitas vezes 
desconhecidos, o curso tem o objetivo de otimizar o 
tempo dos colaboradores. Entre os conteúdos apresen-
tados estão: inclusão de planilhas, formatação, princi-
pais fórmulas, gráficos e ferramentas de consulta. 
Segundo Carolina, "a turma mostrou-se satisfeita com o 
resultado da primeira aula e acredita que conseguirão 
utilizar vários recursos no seu dia a dia". 
No mês de maio nova turma receberá o treinamento.
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SOMOS BRAILE
VISITAS 

AGÊNCIA SUIÇA

Visitaram a Braile Biomédica, no dia 1º de 
abril, Hamilton Belizário e Jean-Philippe 
Devaux, representantes no Brasil da Agência 
Suíça Greater Geneva Berne Area. Eles foram 
recepcionados por Guilherme Agreli (Diretor 
de Produtos) e Eric Mifune (Diretor Administra-
tivo e Financeiro).

No dia 7 de abril recebemos Pablo Tourn, 
diretor das empresas Lentix S.A. (Uruguai) e 
Biomedicina Guarani S.A. (Paraguai). Quem o 
recepcionou foram a Dra. Patrícia Braile, Eric 
Mifune, Anderson Eves, Ana Luiza, Guilherme 
Agreli e Lineu Andrade.

ESPANHA

Eric, Hamilton, Guilherme e Jean-Philippe

Anderson, Ana Luiza, Pablo, 
Guilherme e Lineu

Dra. Patricia, Eric e Pablo David, Carolina
e Vinicius

Carolina, David, 
Guilherme, Marcel e

Vinicius

Que cada impressão colorida, nas impressoras Ricoh (2º andar), tem o custo de R$ 0,45 
por folha e a preta e branca R$ 0,03 por folha?

VOCÊ SABIA?

Praticamente todo mundo tem suas manias e 
sabe como gastar pouco na hora de ir ao 
mercado ou como fazer sobrar aquele 
dinheirinho a mais no final do mês. Mas, e na 
hora de imprimir, você também pensa assim? 
Quando imprimimos algo, além do papel, 
também gastamos uma quantia considerável 
de tinta. A importância de controlar o consumo 
está não apenas em economizar dinheiro, mas 
também em evitar o desperdício. Porém, para 
economizar, o melhor a ser feito é analisar. 

Verifique se realmente é necessário imprimir 
colorido. Sempre que for possível, faça 
operações online – por e-mail - ou utilize folhas 
que já foram usadas para fazer rascunhos. 
Lembre-se de que, ao evitar o desperdício, 
além de economizar dinheiro com papel e tinta, 
você também ajuda o nosso planeta. 
Contamos com a colaboração e conscienti-
zação de toda a Braile. Pequenas atitudes 
podem ajudar e muito!

ESTADOS UNIDOS

E, no dia seguinte, 8 de abril, tivemos a visita 
do diretor de vendas e marketing David Santo, 
da Empresa Bose Electroforce, e Carolina 
Stecca, representante no Brasil da empresa 
Sigma Signalworks. Eles foram recepcionados 
por Guilherme Agreli, Marcel Sato e Vinicius 
Ladeia.
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A partir desta edição de A SEMANA, vamos publicar os benefícios que os esportes 
proporcionam quando o praticamos. Nesta edição conheça o xadrez:

Jogo de Xadrez

- Desenvolvimento do raciocínio matemático; 
- Maior desenvoltura ao tomar decisões; 
- Aumento da criatividade; 
- Aumento da concentração; 
- Treinamento do pensamento crítico; 
- Aumento a memória; 
- Maior maturidade intelectual; 
- Aumento da autoconfiança; 
- Análise de consequências; 
- Tomada de decisões complexas; 
- O reconhecimento de padrões torna-se mais                    
 
- Ajuda a lidar com situações não esperadas; 
- Aumento da disciplina; 
- Responsabilidade das ações; 
- Habilidade de antecipação; 
- Aumento da velocidade de pensamento.

das recentes descobertas, a razão primária 
para jogar xadrez deve ser por divertimento. A 
diversão em aprender algo novo, jogar e estar 
com os nossos familiares e amigos. Todo o 
resto é bônus extra. Em resumo, os benefícios 
de praticar, não só o Xadrez, mas qualquer jogo 
ou atividade que estimula o raciocínio e a 
estratégia: 

Alguns benefícios do xadrez já são conhecidos 
desde a idade média, contudo, só recente-
mente têm-se estudado os seus efeitos na 
adolescência, cujos impactos são mais signifi-
cativos na cognição e desenvolvimento da 
aprendizagem. Inclusive em alguns países, o 
Xadrez é aplicado como disciplina obrigatória. 
Uma das grandes vantagens do xadrez é o seu 
investimento inicial baixíssimo, um tabuleiro e 
umas peças é o necessário durante uns bons 
anos (ou décadas). Devido a esta característica 
é que os países subdesenvolvidos são o alvo 
predileto para expandir este belíssimo jogo e 
ajudar a desviar as crianças do mundo da 
criminalidade e do ócio. Mesmo assim, e apesar 

Fonte: Internet

fácil;
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