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Biomecanica Acontece

Biomecanica participa da
FIME em Orlando, na Flórida
Maior feira das Américas na esfera
da Saúde, a FIME (Exposição Médica
Internacional da Florida), aconteceu
de 8 a 10 de agosto e está em sua 27ª
edição.
A Bio ficou alguns anos sem participar e volta agora com força total.
Recebemos mais de 30 visitas de 12
países diferentes com bom potencial
para negócios futuros e estivemos
entre 22 mil especialistas, 1500 com-

panhias nacionais e internacionais.
Para André Colaciti, Coordenador
de Exportação, foi uma grande oportunidade para a Bio. “A participação em
uma feira internacional como esta é
extremamente importante para a empresa apresentar seus novos produtos,
marcando presença no mercado latino-americano, além de estabelecer
contatos com possíveis clientes e fornecedores”, afirma André.

Suiços visitam a Bio
No dia 13 de julho, a Bio teve a honra de receber a ilustre
visita do sr. Claudio Leoncavallo, Consul Geral da Suíça em
São Paulo e do sr. Phillippe Praz, Diretor do Swiss Business
Hub Brazil. O evento traçou a ponte Biomecanica – Suiça, ampliando o nosso horizonte comercial e nos aproximando do
mercado multinacional.

Homenagem aos Pais
Para marcar o Dia dos Pais, a Bio presenteou todos os paizões com um chaveiro cortador de unhas.
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Diga Xis!

Além da Bio

“A música representa paz
em minha vida, quando o dia
não está bom pra mim, toco
minha música e tudo fica
bem! Ela me acalma”
Beatriz Justo Abile, 24, é
colaboradora da Bio desde
julho do ano passado, atualmente no Almoxarifado de
Semiacabado. O que poucos
sabem é que além da Bio, Bia
dá um verdadeiro show no
palco!
Com apenas 13 anos, a
música entrou em sua vida.
Primeiro com acordeon, depois violão, bateria e até viola
caipira.
Ela gosta mesmo é de ’to-

car de ouvido’, nada de partitura, está tudo na alma dessa
artista que hoje segue carreira solo, em barzinhos (voz e
violão) aos finais de semana
e até no Youtube, com músicas sertanejas de raiz e universitárias.
O que a inspira é poder
contagiar pessoas com a
alegria das notas musicais e
transmitir sempre paz.
Em seu repertório tem
músicas de sua autoria e
também de outros artistas.
Quer conferir todo esse talento? Basta acessar o seu
canal no Youtube:
www.youtube.com/user/
biaabile .

Josiane Taietti, 32, colaboradora do Laboratório de Biomateriais, apresenta seu bebê, Cauã Taietti, 6 meses, e seu
marido Junior Taietti, 31.

Bio Futebol Clube

Atletas conquistam troféu!!!
Nosso time alcançou
o terceiro lugar no campeonato municipal de
futebol. Destaque entre
13 times, o Bio Futebol
Clube bateu um bolão e
receberá troféu no dia 29
de outubro, no Sesi. Parabéns meninos!!!
Mais informações
com Rafael - ramal 7936.

Aniversariantes

Além da Bio
Aniversariantes do mês de agosto, celebram juntos e recebem os parabéns de toda a
diretoria da Bio! Pra completar o momento doce, cupcakes de brigadeiro.

Visitas

O CÉU É O LIMITE - João Paulo Cabrioli, Analista de Exportação e professor, tem um hobbie bem diferente! Apaixonado
por aviões, ele fabrica aeromodelos a partir de poliondas, com
hélice, motor e controle remoto. Assim João se diverte com a
família e amigos.
E você? Conte-nos seus hobbies! Ligue para o ramal: 7902.
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A Bio recebeu a visita dos alunos da escola NIE. A galera conheceu toda a fábrica, nossos produtos e serviços e ampliou a visão sobre profissões. A visita foi conduzida pelos
colaboradores Ivan Moroz e Leslie Antonio Laurenti, conhecido por Lilo.
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Hum, que delícia!
Ana Lucia Martins, auxiliar de atendimento, contribuiu com duas deliciosas receitas:

Bolo de Amendoim

Massa:

3 ovos inteiros
1 e ½ xícara (chá) de açúcar
3 colheres (sopa) de margarina
1 colher (sopa) de baunilha
½ xícara (chá) de leite
6 colheres (sopa) de farinha de rosca
300 gramas de amendoim torrado e triturado (sem pele e sem sal)
1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparar:

Untar uma assadeira média com margarina e farinha de rosca. No liquidificador,
bater primeiro os ovos inteiros, acrescente
o açúcar, a margarina, a baunilha, o leite e
a farinha de rosca. Depois acrescente 200
gramas de amendoim (reserve 100 gramas para a cobertura) e o fermento e deixe
pulsar o liquidificador. Colocar a massa na
assadeira untada e polvilhada. Leve para assar em forno médio, aproximadamente 30
minutos. Abra o forno, polvilhe o restante
do amendoim em cima da massa semi-assada. Regue a parte de cima do bolo, onde
colocou o amendoim, com bastante leite
condensando. Deixe assar por 10 minutos.

Editorial
Temos que acreditar muito na nossa capacidade de construção.
No dia 13 deste mês recebemos o 1º prêmio de RFID (reconhecimento dos principais estudos de caso e as melhores práticas sobre
soluções de fornecedores relacionadas à identificação por radiofrequência) da Saúde no Brasil.
Desenvolvemos esse projeto há quase 2 anos e já estamos vislumbrando os resultados e ganhando o reconhecimento merecido.
Inovamos e apostamos em uma ferramenta tecnológica que melhora o tempo de
entrega dos pedidos, traz precisão com erro zero na contagem, diminui os custos com
retrabalhos, impostos e insatisfações de nossos clientes.
Mais uma vez estamos à frente, acreditando e fazendo o que parecia impossível.
Essa é a nossa maneira de vencer em nosso mercado.

RICARDO BRITO
CEO / CMO

Palavra do Presidente
Internacionalizar
Tema importante que fortalece nossos investimentos e projeta futuras parcerias com universidades, fornecedores e entidades e amplia
nossos horizontes trazendo oportunidades para novos negócios e perspectivas de crescimento profissional para os nossos colaboradores.
Há mais de 3 anos iniciamos projetos com parceiros e universidades na Suiça e agora estamos colhendo bons frutos com reconhecimento, graças as cirurgias realizadas com sucesso e ao nosso
crescimento exponencial em nossas vendas.
Em breve lançaremos novas linhas – resultado dessas parcerias.
Hoje o nosso desafio é crescer mais e mais e proporcionar melhores oportunidades para os nossos colaboradores.
JOSÉ ROBERTO PENGO
PRESIDENTE

Recursos Humanos de Cara Nova
“Sorriso e portas abertas!”

Bauru de Assadeira
500 gramas de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de óleo
2 colheres (sopa) de margarina
3 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (sopa) de sal
50 gramas de fermento para pães
½ copo de leite morno
Recheio:
300 gramas de presunto fatiado
150 gramas de queijo mussarela fatiada
150 gramas de queijo prato fatiado
4 tomates médio
2 cebolas média
2 colheres (sopa) de orégano
Cobertura:
1 gema (para pincelar)
3 colheres (sopa) de gergelim

Luiza Barban, 31, é jauense, atleta –
compete correndo em maratonas (corridas em montanhas e em provas com mais
de 7 horas de duração), formada em psicologia, tem MBA em Gestão de Pessoas
com ênfase em estratégias pela FGV.
Além do amor pelo esporte, Luiza
tem grande bagagem como consultora
de Recursos Humanos, atuou em São
Paulo e Bauru, é professora de Gestão de
Pessoas, dá aulas para graduandos e pós
graduandos.

Ela trouxe a colaboradora Nayara Vernier Pires Brancaglion, 25, Bacharel em
Administração, formada em Departamento Pessoal com ênfase em RH e técnica em Publicidade e Propaganda, para
completar o time, junto com a Suelen
Aleixo e a Renata Dalgesso. Agora está
tudo pronto para muitas mudanças. Com
cara nova, porta sempre aberta, layout
novo, o nosso RH está mais receptivo,
sorridente e com gás para enfrentar a
maratona diária da Bio!

Você não consegue lidar com pessoas sem entender de pessoas.
Nesse ponto entra a psicologia. Eu gosto muito da diversidade,
de trabalhar com as diferenças. Hoje o que me move na
psicologia, e que eu atrelo ao RH, é desenvolver pessoas,
poder aproveitar o máximo de cada um. Queremos descobrir
talentos e promover potenciais para o crescimento
profissional e até pessoal de cada um – Luiza.

Colocar em uma vasilha, a farinha, o óleo, a
margarina, o açúcar, o sal, o fermento de pão
e por último o leite morno. Misture tudo, sovar bastante. Deixe a massa descansar. Corte
os tomates e as cebolas em rodelas, temperar
com óleo, vinagre e sal. Abrir bem a massa de
pão com um rolo. Reservar um terço da massa, para cobrir a torta. Forrar o fundo de uma
forma retangular média. Colocar o presunto
fatiado, em seguida os queijos. Polvilhar com
orégano. Abrir a massa de pão reservada e
cobrir a torta. Pincelar a massa com a gema e
polvilhar o gergelim. Levar para assar em forno médio, por aproximadamente 50 minutos.
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NOVIDADE!!!

Agromed é consultório veterinário, Pet Shop e agropecuária e acaba de aderir ao nosso
BioClube com promoções de até 25%. Banho e tosa a partir de R$ 28,00. Ligue: 3621-6370.
Doce Momento Fotografias também entrou para o nosso clube, com promoções em fotos,
eventos e books, de até 30%. Ligue: (14) 99706-4981.
Promoção Especial: Dentista Daniele Nassar está com 30% na profilaxia dentária - limpeza com
bicarbonato e ultrassom durante outubro e novembro para todos da Bio! Ligue: 3624-2806.
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