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Nesta edição especial de Dia 
dos Pais, confira fotos dos pais 

da Braile com seus filhos!



02 A SEMANA

Editorial

Fundador 
Domingo Marcolino Braile

In memorian

Presidência do Conselho de 
Administração e Braile Biomédica

Patricia Braile Verdi

Conselho de Administração
Valéria Braile Sternieri

Maria Cecilia Braile

Luis Antônio Rodrigues Verdi

Walter Sternieri Jr.

Marcos Ribeiro

Lideranças - 4 grandes áreas
Rafael Braile Cunha

(Diretor de Operações e Inovação)

Gavin French
(Diretor Comercial)

Norberto Sgavioli
(Gerente Administrativo Financeiro)

Carline Miglioli
(Gerente de Gestão de Pessoas)

PRODUÇÃO EDITORIAL:

Criador e Idealizador: Dr. Domingo Braile - domingo@braile.com.br | Analista de Comunicação: Caroline Bianchini - caroline.bianchini@braile.com.br
Diagramação: Caroline Bianchini |  Fotos: Caroline Bianchini, Henrique Restivo - henrique.restivo@braile.com.br 

 Revisão de texto: Carline Miglioli - carline@braile.com.br 
Contato: 17 2136 7000 | faleconosco@braile.com.br | www.braile.com.br | facebook.com/brailebiomedica

Patricia Braile
Presidente da Braile Biomédica

Hoje já são quase 5 meses que o sr. partiu.

Muitas vezes não parece verdade, me esqueço e me 
pego pensando:
- preciso mostrar isso para meu pai...

Aí me lembro e uma gota triste de saudade invade meu 
coração.

Ainda não é nada fácil..

Todos os dias entro em sua sala aqui na Braile e o 
cheiro do café já me invade. Vejo sua cadeira vazia e 
sua sala, que é grande, se torna enorme...

Este é o nosso primeiro Dia dos Pais sem sua presença 
física. Não sei como será, o que irei sentir, se vou 
chorar, me emocionar ou só levantar os olhos para o 
céu e agradecer a Deus a oportunidade que tive. 
Poucos têm a mesma chance que eu de poder 
trabalhar com o próprio pai por quase trinta anos. É 
claro que não concordávamos em tudo, mas aprendi 
demais com sua exagerada inteligência e com seu jeito 
visionário de olhar para o mundo.

Termino este pequeno editorial com uma frase que o sr. 
muito gostava e muito repetiu em sua vida. E é essa 
frase que hoje me dará a direção:

“O que se contrapõe ao medo não
 é a coragem, é a Fé.” 

Santa Madre Tereza de Calcutá.
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ACONTECEU POR AQUI

ACONTECEU POR AQUI

Durante a manhã do dia 5 de agosto, foi 
realizada uma reunião para apresentação 
do organograma atualizado da Braile 
Biomédica.

A reunião aconteceu de forma presencial e 
online, seguindo todas as regras de 
distanciamento, saúde e segurança neste 
momento de pandemia e teve como 
principal objetivo divulgar de forma 
transparente a nova estrutura do 
organograma, envolvendo todos os 
colaboradores para entender os próximos 
passos desta nova fase da organização.

O organograma é a representação gráfica 
da estrutura administrativa de uma empresa 
e ajuda a simplificar o funcionamento, 
fazendo com que todos saibam a quem se 
reportar, além de permitir a visualização de 
como os departamentos podem crescer e 
para onde os colaboradores podem almejar 
uma evolução.

NOVO ORGANOGRAMA BRAILE
Buscando a transparência e a clareza das informações, empresa promove 
encontro para comunicar a nova estrutura do organograma empresarial

De 04 a 06 de agosto de 2020 a empresa 

passou por auditoria interna. Essa auditoria é 

uma forma de avaliar a eficiência dos 

processos, a fim de aperfeiçoá-los. Além de 

verificar a necessidade de mudanças na 

empresa, como a necessidade de novas 

normas internas, ou apenas para garantir a 

melhoria contínua. Os auditores internos 

capacitados para essa atividade são Sandro 

Ottoboni (qualidade), Glaucia Basso 

(pesquisa) e Bruna Figueiredo (RH).

AUDITORIA INTERNA

Abertura da auditoria
Auditores internos e 
diretoria/presidência

Durante auditoria nos setores
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EM DESTAQUE

Neste dia especial em que se comemora o Dia 
dos Pais, a Braile Biomédica homenageia 

todos os pais da empresa com essa edição 
especial do informativo A Semana, repleta de 
fotos lindas e cheias de amor... amor de pai!
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EM DESTAQUE

Ser pai não é dar ao filho o que ele quer, mas 

sim o que ele necessita para encontrar o 

próprio caminho.

Ser pai não é apenas estar presente quando o 

filho precisa, mas também ausentar-se quando 

ele não necessita.

Ser pai não é querer o filho para si, mas saber 

dividi-lo com quem ele prefere conviver.

Ser pai não é somente gostar dos bons 

resultados das coisas que o filho faz, mas 

compreender e dividir os maus resultados.

Ser pai não é amar o filho que você quer que 

ele seja, mas amá-lo como ele é.

Ser pai não é apoiar o filho quando se quer, 

mas sim quando ele quer.

Ser pai não é construir o filho, mas apoiá-la em 

sua construção e reconstrução.

Ser pai não é 'sufocar' o filho, mas deixá-lo vir 

a você quando ele precisar.

Autor: Clóvis Rosa
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EM DESTAQUE

Feliz dia dos pais!
Pai, cuidado que nasce do amor.

in memoriam
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SOMOS BRAILE

ESPAÇO DO COLABORADOR

Na manhã do dia 29 de julho, Patricia Braile, 
Presidente da Braile Biomédica e Carline Miglioli, 
Gerente de Gestão de Pessoas) palestraram sobre 
"Empresas Humanizadas e Capitalismo Consciente" 
a o  C o n s e l h o  d a  M u l h e r  E m p r e s á r i a  e  
Empreendedora (CMEE) da Acirp Rio Preto. Patricia, 
que também é integrante do grupo, buscou 
disseminar os conceitos do capitalismo consciente 
para as empresárias e incentivá-las a participar da 2ª 
edição da pesquisa Empresas Humanizadas que 
está acontecendo mais uma vez este ano (2020), 
buscando também fazê-las refletir e melhorar as 
práticas dentro das suas empresas.

Com instituições mais humanizadas, acreditamos 
que as empresas, as pessoas e a sociedade toda só 
têm a ganhar. Com cada um fazendo sua parte, 
colaboraremos para a construção de um mundo 
melhor para todos!

ORGULHO DE PERTENCER

Empresas Humanizadas 
e o Capitalismo Consciente

ESPAÇO DO COLABORADOR

E você, como está se 

exercitando na pandemia?

Na última edição do nosso informativo, falamos 
sobre a importância das atividades físicas, 
principalmente durante o isolamento social 
gerado pela pandemia de Covid-19, com alguns 
depoimentos dos nossos colegas de trabalho. 

Foram depoimentos tão legais que decidimos 
continuar colocando-os aqui, para que incentive 
cada vez mais pessoas a praticar atividades em 
casa. Confira mais um depoimento:

Sempre fui adepta a realizar atividades físicas. 

Quando entramos em isolamento fiquei 

preocupada, pois achei que teria que parar tudo. 

Nas primeiras semanas realmente foi mais difícil. 

Academia do condomínio e parques fechados.  

Felizmente eu tinha alguns aparelhos em casa que 

nunca foram utilizados (alter, caneleiras, 

elásticos), foi quando comecei a fazer as aulas 

online com o personal que me acompanha nos 

treinos de corrida. Fazemos a aula 1x na semana 

juntos, e eu faço sozinha de acordo com minha 

disponibilidade um outro dia. Ele monta o treino de 

acordo com os equipamentos que tenho em casa. 

A corrida consigo fazer em lugares abertos, o que é 

bem mais prazeroso que esteira.

Maria Laura Molina (Comercial)

No dia 31 de julho de 2020 

chegou a Mariana dos Santos 

Lopes. Ela é filha do 

colaborador Guilherme Willian 

Lopes (Injeção), pesando 

3.906Kg e medindo 50 cm.

Nascimento

Parabéns papai e mamãe!



De 01 a 31 de agosto de 2020

ESPAÇO DO COLABORADOR

ORGULHO DE PERTENCER

Confira Bebel e Mini, cachorras do 
colaborador Mário Ribeiro (logística).

ESPAÇO DO COLABORADOR

Endoprótese customizada, ou seja, desenhada 

exclusivamente para o paciente, é solução para 

caso inédito no RS em plena pandemia e foi 

matéria no Gaúcha ZH.

Parceria entre médicos e a 
Braile Biomédica salva vidas!

A Braile Biomédica possui em sua forma de trabalhar a saúde 

do paciente em primeiro lugar e para tanto, há anos trabalha 

buscando produzir de forma ágil soluções que salvam vidas 

no Brasil e no mundo. E foi o caso deste paciente, que 

recebeu sua endoprótese personalizada em 30 dias e se 

recupera em casa.

Confira matéria na íntegra:

“Elas são nossas companheiras. Atualmente, 
por conta da pandemia, estão ficando na 

casa da minha mãe, para fazer companhia 
para ela e alegrar a casa. Nós buscamos 

sempre fazer de tudo para que elas fiquem 
bem”.
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