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Dra. Patricia Braile Verdi
Presidente Braile Biomédica

Caríssimos colaboradores,
Como iniciar um editorial desses? O que dizer 
diante de uma semana de tantas e 
inesquecíveis conquistas? Fica difícil... Então, 
deixarei o começo para o fim. Foi uma semana 
de "superar e vencer"! 
Foi isso que sentimos durante a defesa de tese 
de doutorado de minha amada irmã, doutora 
Valéria Braile, que, de forma brilhante, estudou 
e provou que temos um tesouro precioso... 
uma verdadeira joia a tratar dos corações 
doentes, nossa válvula de pericárdio bovino! 
Dra. Valéria proferiu uma linda aula a respeito 
do tema e em seguida foi argüida durante 5 
horas. Foi uma tarde de ricos debates e muita 
emoção. Quem vivenciou este momento 
jamais esquecerá. Parabéns Valéria! Você, 
como sempre, deu um show de conhecimento e 
competência!
Tivemos também o privilégio e a alegria de 
presenciar o segundo implante de prótese 
valvar transcateter no estado de Goiás. Vejam 
a matéria e foto desse momento histórico. E 
por falar em história, meus queridos, fizemos 
história! Na última quarta-feira, nossa 
empresa mais parecia a torcida brasileira numa 
final de copa do mundo. Eu não pude ver, mas, 
assim como muitos, assisti a transmissão, ao 
vivo, direto de Brasília, vivenciei, com extrema 
emoção, o momento de nossa conquista!
Muito já falamos a respeito do prêmio FINEP 
Nacional que recebemos na última semana, 
das mãos da Presidente Dilma Rousseff, mas 
tudo o que dissemos ou dissermos é pouco 
diante do significado da vitória!
Amigos da Braile Biomédica, recebemos um 
lindo reconhecimento, fomos vistos e 
homenageados pelo Brasil! Pelo pioneirismo e 
visão de meu pai, Dr. Braile, por toda força e 
firmeza de minha mãe, Dra. Maria Cecília, pela 
certeza e confiança de toda nossa família, e, 
mais que tudo, fomos todos e cada um de nós, 
reconhecidos por nossa luta e fé em nossa 
empresa. Foi um ano difícil. Mas Deus, em sua 
infinita bondade, permitiu-nos esse momento 
de união e felicidade.
Um car inhoso abraço e 
PARABÉNS EQUIPE BRAILE 
BIOMÉDICA!
Ótima semana!
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DEVER CUMPRIDO

Na última semana de setembro, recebemos a 
informação de que havíamos ganho o Prêmio 
FINEP de Inovação – Etapa Regional e, no dia 
27, recebemos as instruções para concor-
rermos à etapa nacional. Em resumo, no dia 14 
de outubro, os três concorrentes deveriam 
fazer uma apresentação de 10 minutos, com 
10 a 12 slides, abordando uma lista de 
assuntos pré-determinados pela organização.
Começou então uma corrida contra o tempo. 
Eram apenas duas semanas para montar uma 
apresentação que transmitisse à banca 
julgadora mais de 30 anos de inovação em 12 
slides e 10 minutos.
Começamos criando um Grupo de Trabalho e 
uma Sala de Guerra. Escolhemos a Glaucia e o 
Clayton para ficarem trancados numa sala de 
reuniões no 5º andar pensando apenas nisto, 
sem as interrupções do dia a dia. A partir daí, 
por pelo menos 12 horas por dia, eles 
estudaram todos os quesitos da apresentação, 
nossos concorrentes, os vencedores de todas 
as últimas edições, todas as estatísticas 
ligadas a inovação, etc.
No design da apresentação, queríamos 
também inovar e buscamos a ajuda de uma 
empresa de São Paulo. Não podíamos, no 
entanto, perder nossa identidade e, assim, a 
Midori, após ter montado a base, acompanhou 
e revisou tudo.
Faltava definir quem falaria e dois pontos 
pesaram na escolha pelo Guilherme: i) a banca 
deveria ser de acadêmicos e seu ar de cientista 
talvez agradasse melhor esse público e ii) 
confiamos muito em sua disciplina de não 
ultrapassar o tempo (quem o conhece entende 
o porquê e, já adianto, sobraram quase 30 
segundos). A partir daí, foram inúmeros 

ensaios para diversas plateias.
Bom, nunca saberemos se toda esta 
preparação fez diferença ou não para o fato de, 
finalmente, termos ganho o Prêmio FINEP de 
Inovação – Etapa Nacional. Na realidade, não 
acho que faça diferença, mas quero ressaltar 
os três pontos que, para mim, foram de real 
relevância neste esforço.
Primeiro, ao avaliar o que colocaríamos na 
apresentação, aproveitamos estas duas 
semanas para pensar profundamente sobre a 
empresa: sobre suas forças, suas fraquezas, 
sua estratégia e a de seus concorrentes, seu 
modelo de inovação, etc. Muitas conclusões 
foram tiradas, mas mais dúvidas ainda foram 
levantadas e deverão ser estudadas.
Além disto, ficou a sensação de dever 
cumprido, de que fizemos o melhor que 
podíamos fazer naquela situação e de que 
todos se empenharam até suas últimas gotas 
de energia. Esta sensação é sempre muito boa.
Por fim, ficou a certeza de que, com empenho, 
dedicação e comprometimento, temos 
condições de competir com quem for. Nos 
prêmios de inovação no Brasil ou no 
desenvolvimento e fabricação de produtos, 
aqui ou no exterior.
Parabéns a todos os colaboradores da Braile 
Biomédica pelo reconhecimento nacional de 
nosso trabalho e que isto nos dê forças para os 
próximos desafios. Termino, oportunamente, 
citando Nelson Mandela: “Depois de escalar 
u m a  g r a n d e  m o n t a n h a ,  
descobrimos que há muitas 
outras a serem escaladas”.

Eric Mifune
Diretor Administrativo Financeiro

Nelson Mandela, símbolo da luta contra o preconceito e líder que guiou a África do Sul de uma 
ditadura segregacionista para uma democracia multirracial, morreu na quinta-feira (5), aos 95 
anos. Figura inspiradora por sua incansável resistência ao regime 
racista do apartheid, Mandela construiu um dos mais belos capítulos 
da história do século XX ao se tornar o primeiro presidente eleito 
democraticamente na África do Sul, depois de passar 27 anos preso 
por sua oposição à ditadura. Mandela será lembrado não apenas pelo 
grande estadista que foi. Sua incrível trajetória de vida, marcada por 
força de vontade e senso de justiça, o transformou em um ícone 
universal da luta pela tolerância e contra a desigualdade.
Fonte: http://veja.abril.com.br A SEMANA | 3
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EMPRESA INOVADORA

EM DESTAQUE

Braile conquista primeiro lugar nacional no Prêmio FINEP de Inovação 2013

A Braile Biomédica conquistou o primeiro lugar 
no Prêmio FINEP de Inovação 2013 - Etapa 
Nacional, no último dia 04 de dezembro. 
O Prof. Dr. Domingo Braile recebeu das mãos da 
presidente Dilma Rousseff o “Oscar da 
Inovação”, em solenidade realizada no Palácio 
do Planalto, em Brasília - DF. Em outubro a 
empresa já havia conquistado o prêmio na 
etapa regional, no Rio de Janeiro. 
Com ações, projetos e práticas diferenciadas, a 
empresa se destacou nas áreas de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação entre nomes de 
todo o país. Pesquisas constantes e 
lançamentos de novos produtos colocaram a 
Braile no topo da lista de empresas inovadoras. 
“O Prêmio FINEP é um dos mais importantes 
instrumentos para o desenvolvimento. As 
empresas que estão aqui têm algo a mais: elas 
são inovadoras, até sete vezes mais produtivas 
do que as que não inovam", disse Glauco Arbix, 
presidente da FINEP.
“Ser A EMPRESA INOVADORA do Brasil é para 
poucos, é para uma equipe que trabalha e é 

incansável, como a nossa! Graças a Deus 
somos merecedores e é com humildade e muita 
vontade de fazer mais e melhor que 
terminamos o ano. Juntos somos fortes e 
vencedores. Que Deus nos ajude nessa busca 
constante, para seguirmos em frente, nessa 
luta pela excelência”, relatou a presidente da 
Braile Biomédica, Dra. Patrícia Braile Verdi.
Para o diretor de produtos da Braile Biomédica, 
Guilherme Agreli, tal destaque tem como fonte 
o trabalho sério e dedicado. “Não é apenas a 
Braile vencedora, são 400 colaboradores 
ganhadores, que se dedicam e fazem parte de 
30 anos de história de inovações”.
Estavam presentes à cerimônia de premiação a 
Presidente Dilma Rousseff, o Vice-Presidente 
Michel Temer, o Ministro da Ciência, Tecnologia 
e Inovação Marco Antonio Raupp e Glauco 
Arbix, presidente da FINEP. Representando a 
Braile Biomédica, participaram o Prof. Dr. 
Domingo Braile, sua esposa Profª Dra. Maria 
Cecília Braile e o Diretor de Produtos, 
Guilherme Agreli.
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PRÊMIO FINEP DE INOVAÇÃO 
É o mais importante instrumento de estímulo e reconhecimento à inovação no País. Desde 1998, já 
premiou mais de 500 empresas, instituições e pessoas físicas, sendo responsável pela projeção dos 
contemplados não apenas no Brasil como no exterior.

Dr. Domingo Braile, Glauco Arbix (presidente FINEP), Guilherme Agreli e Dra. Maria Cecília



Na manhã de 6 de dezembro o Prof. Dr. 
Domingo Braile, juntamente com sua esposa, a 
Profª. Dra. Maria Cecília Braile, e diretores da 
Braile Biomédica, se reuniram no pátio da 
empresa para comemorar o primeiro lugar no 
Prêmio FINEP de Inovação 2013. 
Dr. Braile saudou os colaboradores e agradeceu 
a participação de todos na conquista do Prêmio. 
“Esse prêmio depende de um conjunto de 
pessoas, e não apenas de um. Do mais simples 
colaborador até o mais diferenciado”. 
O destaque também fica por conta do 
ineditismo e da exclusividade do prêmio para 
uma empresa de Rio Preto e região. “A Braile é a 
primeira empresa do interior de São Paulo a 
receber este reconhecimento”, disse Dr. Braile.
Ao erguer o troféu, com suas próprias mãos, Dr. 
Braile emocionou a todos e foi muito aplaudido!

AGRADECIMENTO & EMOÇÃO
Parabéns a todos que participaram deste 
projeto. Parabéns BRAILE BIOMÉDICA.

OS PARABÉNS DA FINEP
Prezado Domingo, 
Inovar é um grande desafio. Depende de recursos, articulação, pesquisa e muito 
empreendedorismo. Temos muito orgulho de ter a Braile Biomédica entre os vencedores do Prêmio 
FINEP de Inovação, pois vocês fazem parte do modelo do Brasil que queremos. 
Parabéns mais uma vez, e sucesso! Equipe do Prêmio FINEP

RECONHECIMENTO
Confira os e-mails recebidos, de colaboradores e amigos

da Braile, após conquista do Prêmio FINEP:

Patrícia Braile. Boa tarde.
 
À propósito da matéria publicada no Diário da Região (edição 
5/12/13): "Empresa Rio-pretense é eleita com a mais 
inovadora", parabenizamos o Prof. Dr. Domingo Braile pelo seu 
trabalho pioneiro; a você Patrícia, sua irmã Valéria, diretores e 
toda equipe de colaboradores, por levarem adiante o sonho do 
seu fundador, cujo resultado vem sendo reconhecido e, agora, 
laureado.
Sabemos que desde sempre a Braile é uma empresa de 
capacitação de cientistas, desenvolvimento de projetos e 
equipamentos inovadores na sua área de atuação, e, por isso, 
reconhecida e merecedora do 1º lugar no Prêmio FINEP de 
Inovação 2013.
Abraço a todos, 
Milton José Ferreira de Mello, Verônica Filipini Neves e 
Cleber Dotoli Vaccari (Ferreira de Mello, Neves & Vaccari 
Advogados Associados) 

À Braile Biomédica,

Nós da Stencor, assim como todos os riopretenses, 
parabenizamos esta equipe, que soube dar continuidade ao 
trabalho iniciado por este competente MÉDICO e EMPRESÁRIO 
da cidade de São José do Rio Preto. Tenho orgulho de nos anos 80 
como supervisor da Squibb Ind. Química S.A ter visitado este 
ícone da cardiologia Riopretense, já em 1985, sempre esteve a 
frente de seu tempo e profissionais da área, e já se passaram 
mais de 28 anos. PARABÉNS Dr. Domigo Braile.
Arlindo Mansano Cioccia Filho 
(Stencor Comércio de Produtos Hospitalares)

Dr. Braile e Patricia, 
Parabéns pelo trabalho e, sobretudo por trabalhar para os 
doentes. A inovação da Braile é fruto de mentes privilegiadas. 
Cordialmente Ana Terezinha
 
Parabéns! Merecida homenagem!
Henrique Furtado

Parabéns, Braile e equipe. Mais um merecido reconhecimento.
Muito justo. 
Ricardo Eloy (Cirurgia Cardiovascular)

Essa é a nova história escolhida para a Braile e acreditamos nela! 
É com muita emoção que estamos recebendo esse Prêmio. 
Muitos ouros virão pela frente. Parabéns a todos que acreditam 
que tudo é possível! 
Solange Dourado

Parabéns Dra. Patrícia,
Muita emoção! Não aguentei e assisti ao vivo a entrega! Foi linda! 
E as lágrimas rolaram, não teve jeito. Deus é Fiel para começar e 
completar a boa obra, assim está escrito, e é nisso que acredito! 
Parabéns a Dra. e toda a equipe que trabalharam 
incansavelmente. Ao Dr. Braile que merece todo o respeito e 
todas as honras por ter iniciado tudo isso. É muito, muito 
gratificante participar desses momentos. Parabéns!
Carla Cristina Corrêa

Orgulho em fazer parte desta equipe.
Douglas Rodrigues de Paula
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Dr. Domingo Braile e Dra. Maria Cecília
comemoram o Prêmio FINEP de Inovação



EM CENA
TÍTULO MERECIDO

O dia 3 de dezembro de 2013 ficará marcado na 
vida profissional e pessoal da Dra. Valéria 
Braile Stenieri. Em tese apresentada à 
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 
ela conquistou o título de Doutora em Ciências 
da Saúde com o trabalho intitulado “Pericárdio 
Bovino Tratado com Ácido Glutâmico para 
Confecção de Próteses Valvulares Cardíacas: 
Estudos In Vitro e In Vivo”. 
A banca examinadora foi composta por ilustres 

pesquisadores como Prof. Dr. Enio Buffolo, Prof. 
Dr. Fábio Jatene, Prof. Dr. João Carlos Braga, 
Profª. Dra Dorotéia Rossi Silva Souza e por seu 
orientador, Prof. Dr. Moacir Fernandes Godoy. 
A Dra Valéria foi aprovada "com Louvor" por 
todos os membros da banca examinadora.
Parabéns à Dra. Valéria Braile por esta grande 
conquista, fruto de muito trabalho, dedicação e 
comprometimento.
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 Queridos Dr. Braile e Dra Patrícia
É com coração transbordando de alegria que venho deixar aqui o 
meu muito obrigado por fazer parte desta equipe "Braile 
Biomédica". Em momentos como esse em que torcemos juntos, 
nos emocionamos juntos, vibramos com as vitórias alcançadas, 
é que sabemos como é precioso fazer parte deste time tão 
comprometido. Não basta ter qualidade, é preciso ter excelência 
e isto mostramos hoje, pois SOMOS OURO! Parabéns!
Cátia Valéria Alonso Cardoso

Família Braile,
De forma muito especial recebemos a notícia do prêmio de 
inovação FINEP, inclusive a foto com nossa querida Dilma!
O que move a Centria, a mim, e acredito que também nosso 
time, como profissionais e como pessoas, é o objetivo de realizar 
algo grandioso, diferente e relevante.
Ter vocês como exemplo que, apesar de todas as adversidades, 
podemos realizar esse ideal é um grande orgulho.
Parabéns e cada vez mais realizações!
Grande abraço,
Ricardo Asse – Presidente da Centria  

Um prêmio a uma vida dedicada a pesquisa e ao 
desenvolvimento da ciência. Cientistas como o Dr. Domingo 
Braile são raros não só pela inteligência incomum, mas também 
pela enorme capacidade de trabalho. Pessoas como ele fazem a 
diferença em uma comunidade, porque fazem dos seus sonhos 
uma realidade que gera empregos, trazem divisas ao país, e o 
mais importante constroem produtos que tornam melhor a vida 
das pessoas. Compartilhamos dessa alegria e somos 
privilegiados pelo convívio enriquecedor com essa pessoa 
extraordinária. Parabéns!
João Carlos Ferreira Braga

Parabéns Braile Biomédica. Vocês deixam Rio Preto cheia de 
orgulho!
Malu Rodrigues

Parabéns a todos nós, mas principalmente a vocês que 
incentivam e acreditam na força e capacidade de seus 
colaboradores. Isso só pode gerar resultados como esse. Muito 
orgulho em fazer parte dessa equipe!
Ivana Scabin

Dra. Valéria faz discurso após aprovação de sua tese

Dra. Valéria, Dr. Domingo e integrantes da banca Dra. Valéria recebe o carinho dos familiaresApresentação da tese



EM CENA

SOMOS BRAILE
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INOVARE EM GOIÁS

Pelo décimo ano consecutivo, os colaboradores 
e a Braile Biomédica participam da campanha 
para alegrar o Natal de crianças carentes da 
Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Rio 
Preto. O projeto atende 75 crianças carentes da 
Pastoral da Criança da Paróquia. 
Este importante compromisso social tem por 
objetivo conseguir um “padrinho” para cada 
criança, que recebe brinquedos, roupas e 
sapatos novos além de guloseimas. 
De acordo com a Engenheira Ana Maria 
Lucianelli (SEMST), idealizadora do projeto na 
Braile Biomédica, mais de 75 colaboradores 
aderiram este ano à campanha! Uma prova de 
sentimento de doação, caridade e solida-
riedade. 

ADOTE UMA CRIANÇA
FESTA & ENTREGA
A entrega dos presentes será dia 15 de 
dezembro, domingo, às 14h, no Salão 
Paroquial da Igreja, na Rua Cristovão Colombo, 
935, Jardim América, São José do Rio Preto. 
Participem! 

Hospital Lúcio Rebelo realiza segundo implante de prótese valvar transapical em Goiás

O Hospital Lúcio Rebelo (HLR) realizou na 
quarta-feira (27), pela segunda vez em oito 
meses no Estado de Goiás, a cirurgia de 
implante de prótese valvar transapical. O 
procedimento inovador no Brasil e de alta 
complexidade compreende a substituição da 
valva aórtica por prótese com a utilização de 
cateter. A técnica minimamente invasiva tem 
enormes vantagens sobre o procedimento 
convencional por demandar média incisão, não 
exigir o emprego de circulação extracorpórea, 
apresentar taxa bem menor de morbimor-
talidade e permitir mais rápida recuperação 
pós-operatória do paciente. 
A cirurgia realizada no Lúcio Rebelo foi 
acompanhada pelo professor da EPM, Diego 
Gaia, e contou com a participação dos também 

cirurgiões cardiovasculares Marcos Vargas 
Aleixo e Renato Fayad Toledo. O procedimento 
inovador primeiramente foi empregado no 
Brasil em 2009 e já são mais de 300 Inovares 
no País, a maioria no Estado de São Paulo. 
Acompanharam a cirurgia a especialista de 
Produtos da Braile Biomédica Fábia Peitl 
Miranda; Paulo Augusto de Sousa Martins e 
Rafael Lustri, representantes da Braile em 
Goiás. 
O paciente que recebeu a prótese valvar tem 
89 anos, quadro de obesidade, histórico de 
tabagismo, deficiência pulmonar e se encontra 
em recuperação no setor de internação do 
Hospital Lúcio Rebelo.

Confira matéria na íntegra no site
http://www.luciorebelo.com.br/1-espaco-saude-noticias

Equipe Braile Biomédica: Rafael, Fábia e Paulo Equipe de cirurgiões liderada pelo médico
Diego Gaya (primeiro à direita)



ANIVERSARIANTES
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Criador e Idealizador: Prof. Dr. Domingo M. Braile - domingo@braile.com.br  | Jornalista Responsável e Reportagens: 
eloise@braile.com.br  | Diagramação, Arte final e Fotos: Gleisson Maia - gleisson@braile.com.br 
Contato: www.braile.com.br - faleconosco@braile.com.br / facebook.com/brailebiomedica

Eloíse Dóro (MTB 54.174) 

13 à 19 de dezembro de 2013

SOMOS BRAILE

Antonio Laércio
Injeção - 13

Thiago da Silva
Descartáveis - 13

Luciano Agueiro
Endovascular - 13

Maria Cecília
Conselho - 15

Tiago Amorim
Descartáveis - 15

Alex Sandro
 - 16Descartáveis

Ana Carolina
RH - 16

Jane Costa
 - 16Cardioplegia

Rafael Ferreira
Eletromédicos - 16

Luzinanda Rocha
 - 17Cardioplegia

Um grupo formado por 17 médicos do Rio de Janeiro, da turma 2013 do 
Endocurso (Curso em Técnicas Endovasculares), visitou a Braile 
Biomédica no dia 06 de dezembro. Eles estavam acompanhados de 
Marcos Miszewski e Carlos Felipe, da Distribuidora Suprimedical (RJ). 
O grupo foi recebido pelos diretores David Peitl (Industrial), Guilherme 
Agreli (Produtos) e Walter Sternieri (Comercial), além dos 
colaboradores Priscila Neviani, Ana Luiza, Anderson Eves e Débora 
Zuvela. 
Durante o período em que estiveram na empresa, fizeram um “tour” 
pela fábrica e,  no laboratório experimental, participaram de um hands 
on com os nossos produtos e tiraram dúvidas.

ENDOCURSO
Idealizado e ministrado pelo Dr. Marcelo Lacativa e pela Dra. Cristina 
Riguetti, o Endocurso tem como objetivo principal o treinamento 
prático de cirurgiões nos diversos procedimentos endovasculares, que 
consistem no tratamento de doenças vasculares complexas de forma 
minimamente invasiva. Os alunos aprovados são certificados pelo 
ENDOCURSO e pela SBACVRJ – Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro.

MÉDICOS DO RIO VISITAM A BRAILE

Festa OURO!Festa OURO!

Vista-se de dourado ou amarelo
e venha para a nossa FESTA!

Vista-se de dourado ou amarelo
e venha para a nossa FESTA!

20/12 - 17h - pátio da empresa20/12 - 17h - pátio da empresa


