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HOSPITALAR
& SIPAT

Por meio do nosso 

trabalho e iniciativas, 

criamos um círculo 

virtuoso de bons 

propósitos, projetos e 

realizações. 

Semana passada a Braile Biomédica 
aterrissou com seus produtos e equipe na Feira 
Fórum Hospitalar 2013, maior exposição do 
segmento médico-hospitalar e odontológico da 
América Latina. 

Nosso estande estava localizado dentro do 
Espaço do Administrador Hospitalar, um local 
reservado somente para gestores de hospitais.

Foi uma boa experiência e uma oportunidade 
de conhecermos um novo público comprador, 
estabelecer contato com uma nova perspectiva de 
mercado. 

 Como sempre acontece, a inovação, a 
estrutura e os conceitos e valores da Braile 
encantaram aos visitantes. O retorno foi o bom 
olhar dos gestores sobre nossas práticas e sobre 
como a indústria brasileira tem feito bem, atuado 
com eficácia, nos procedimentos de alta comple-
xidade e tecnologia. 

Essa tem sido nossa vocação e nosso grande 
legado nesses 30 anos de existência: substituir a 
importação de produtos e viabilizar, aqui no Brasil, 
simultânea ou antecipadamente, soluções 
necessárias para a evolução do tratamento de 
diversas doenças. 

Outro evento, dessa vez interno, que 
merecerá toda nossa atenção é a SIPAT - Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, 
que mobilizará a equipe de RH e convidados de fora 
da empresa para dias de atividades, informação e 
integração. 

Todo fato novo, toda nova e valiosa 
orientação e conhecimento que adquirimos e trans-
mitimos se transformam em poder de vida para nós 

próprios. 
Assim, a presença da Braile numa feira da 

dimensão da Hospitalar e a iniciativa da Braile 
em promover com excelente conteúdo mais uma 
SIPAT certamente acrescentarão poder de vida a 
todos os envolvidos. Assim é que, por meio do 
nosso trabalho e iniciativas, criamos um círculo 
virtuoso de bons propósitos, projetos e reali-
zações. 



CRÔNICA

Dr. Domingo Braile
Presidente do Conselho de Administração Braile Biomédica

Para termos famílias 
felizes, que possam dar 

boa educação aos filhos, é 
preciso que tenham bons 

empregos

Educação e 
Inovação
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Publicado no Diário da Região - 19 de maio de 2013

 “Aprender é muito fácil desde que alguém se disponha a 
ensinar”. Tenho repetido esta locução interjetiva, com frequência por 
contemplar com ênfase o sentido da ação de ensinar: um verdadeiro ato 
de amor! 

Logicamente, é necessária uma contrapartida: as pessoas têm 
que estar motivadas e dispostas a aprender.

Estaria aí o grande mistério que separa nações desenvolvidas 
daquelas subdesenvolvidas?

A quantidade de conhecimentos retidos pela população seria o 
motivo de uns países serem pobres e outros ricos?

Tive o prazer de ouvir uma Conferência do Professor Eric 
Hanushek da Universidade de Stanford, na qual aprendi dois conceitos 
muito importantes:

1- “Quanto mais gente preparada para enfrentar desafios 
tecnológicos, mais chances um país terá de avançar rumo à 
riqueza”.

2- “A quantidade de empregos de qualidade depende da riqueza 
do país”.
Fica fácil entender que com mais Educação Formal, cria-se 

um ciclo virtuoso: Quanto mais culto é um povo, maior a sua chance de 
desenvolver avanços em todas as áreas do conhecimento, criando 
oportunidades de trabalho com alto valor agregado.

Os salários passam a ser dignos, pois, o profissional bem 
preparado produz com mais eficiência, aumentando a competividade 
do País no contexto internacional.
 Vivemos em um mundo globalizado! Se não formos capazes 
de concorrer com as nações mais desenvolvidas, estaremos 
eternamente exportando os nossos melhores empregos. 

O nosso trabalho será mal remunerado, pela venda de 

produtos primários, a preços baixos, sujeitos às cotações ditadas pelo 
mercado, comandado pelas Nações mais ricas.

Vou dar-lhes alguns exemplos para que o entendimento 
destas premissas fique facilitado.

O Brasil exporta amêndoas de cacau e consome chocolate 
suíço, que pela agregação da tecnologia (o saber fazer) dos suíços, 
tem valor de venda 150 vezes maior do que o produto não elaborado 
exportado pelo Brasil.

Para comprarmos 200 gramas de um bom chocolate suíço, 
temos que vender 30 toneladas das acima citadas amêndoas de 
cacau!

Para importar um circuito integrado, o Brasil precisa 
exportar...21.000 kg de minério de ferro ou 1.742 kg de soja. Quanto 
mais tecnologia agregada a um produto, maior é o seu preço e mais 
empregos são gerados na sua fabricação.
 Os países “donos” do conhecimento científico e tecnológico 
são os detentores: das decisões econômicas, do dinheiro, do poderio 
militar e das riquezas do mundo! Educação formal é absolutamente 
fundamental para que o País possa atingir o progresso desejado.

A Educação Formal tem que ser iniciada desde o ciclo 
fundamental, alicerce de todo o processo de aprendizado-ensino, de 
forma que os novos conhecimentos nas séries mais adiantadas serão 
absorvidos com facilidade.

O sistema educacional deve ser um processo contínuo de 
aprendizado-ensino. O aluno é quem aprende, cabe a nós ensinar! 
O professor não deve ter alunos e sim discípulos, que levarão consigo 
conhecimentos e uma parte da nossa alma.

A Educação Formal é aquela que se aprende na escola. 
Educação Comportamental é adquirida na família estruturada, 
dedicada em transmitir os valores morais e cívicos aos seus 
descendentes.

Fechando o ciclo virtuoso expresso nestas colocações, fica 
claro que para termos bons professores é necessário pagar-lhes 
salários dignos.

Para termos famílias felizes, estruturadas, que possam dar 
boa Educação aos seus filhos é necessário que tenham bons empregos. 

Portanto, o Brasil tem que se desenvolver tecnologicamente 
se quiser ter empregos de qualidade, para o almejado equilíbrio 
social. 
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Braile na Mega Feira Hospitalar
No Pavilhão Vermelho, entre as ruas M e N, dentro do 

Espaço do Administrador Hospitalar. Ali foi que a Braile 
Biomédica montou sua vitrine de produtos e serviços durante a 
Feira Fórum Hospitalar 2013. 

Trata-se do maior evento de Saúde das Américas, que 
nesta edição recebeu 92 mil visitantes em quatro dias, de 21 a 
24 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo, SP. 

A Hospitalar reúne anualmente dirigentes de 
hospitais, clínicas e laboratórios, médicos, enfermeiros, 
distribuidores, industriais, representantes de governo e 
compradores internacionais de mais de 60 países. 

A Hospitalar existe há 20 anos e está entre as dez 
maiores feiras de negócios do Brasil. 

O Espaço do Administrador Hospitalar (EAH), onde 
ficou localizado o nosso estande, pertence à Federação Brasileira 
de Administradores Hospitalares. Um local diferenciado onde a 
Braile fez muitos novos contatos de trabalho e negócios. No dia 

EAH

22, no segundo andar do EAH, o gerente de desenvolvimento de 
produtos endovasculares da Braile, Guilherme Agreli proferiu 
palestra com o tema: “Transcateter Inovare: Poder Transfor-
mador” – A tecnologia médica brasileira dita as tendências e 
muda o presente e o futuro do tratamento do coração.” No dia 
23, foi a vez do Diretor Industrial, David Petil, apresentar no 
auditório do Espaço do Administrador Hospitalar o tema: 
“Inovação, Substantivo Concreto” – Como a indústria 
brasileira tem contribuído com soluções de qualidade, economia 
e praticidade para o dia-a-dia de pacientes, administradores 
hospitalares e gestores do sistema de saúde”.

Estiveram na Hospitalar, representando e trabalhando 
na exposição de nossos produtos, os profissionais: David Peitl, 
Eder William de Oliveira, Elma Mendes, Eric Brandão, 
Gilberto Alfredo, Guilherme Agreli, Priscila Neviani, Rosangela 
Rossini, Rafael Braile, Yuri Kendji, Sandro Ottoboni, Tássio 
Mendes e Joyti Wada. Compareceram ainda a Dra. Patricia 
Braile Verdi, presidente, e o Diretor Superintendente Walter 
Sternieri  Jr. 

 Braile recebe especialistas de toda parte do mundo em estande no EAH  (Espaço do Administrador Hospitalar)

Vista do estande da Braile Gilberto, Wada, Rafael e Dra. Patricia 
 com diretores da FBAH

Elma Eneida, Dra. Patricia Braile, Sandro Ottoboni, Priscila Neviani, Yuri Kendjyi e 
Gilberto Alfredo  no estande da Braile na Feira Hospitalar

Dr. Douglas Ferrari (Pres. Soc. 
Bras. de Terapia Intensiva) e sua equipe
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David Peitl e Guilheme Agreli: palestrantes na Hospitalar

Rafael Braile, Tássio Mendes, Elma e Sandro 

Elma, Sandro, Márcio Moreira (FBAH) 
Gilberto e Dra. Patricia

Gilberto, Paulo Câmara (Presidente Pró Saúde),
Dra. Patricia e Elma

Gilberto e Guilherme recebem especialistas 
do exterior no estande

Claude Zingg, Alessandro Menini
 (da Raumedic, Itália), e David Peitl

Sandro e Rosangela no estande da Braile

Paulo Roberto Mergulhão (Cinco Cirúrgica, SP),
 Dra. Patricia, Priscila e Rosangela
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NOTÍCIAS

DICA SAUDÁVEL
Degustação de produtos para o bem-estar
no Instituto Domingo Braile

Uma deliciosa degustação de produtos saudáveis 
foi realizada no Instituto Domingo Braile no dia 7 de 
maio pela nutricionista Priscila Moraes Rodrigues.

A receita dos quitutes saudáveis foi elaborada 
pela nutricionista, com o intuito de incentivar os 
pacientes a terem hábitos alimentares saudáveis.

Na receita são utilizados ingredientes como a 
amêndoa e o óleo de avelã, fontes de ômega 9 (ácido 
graxo monoinsaturado oléico), que pode auxiliar na 
redução do LDL-C (mau colesterol), sem diminuir o 
HDL-C (bom colesterol). Outras fontes de ômega 9 são 
os óleos de oliva e canola, as azeitonas, o abacate e as 
outras oleaginosas (castanhas, nozes, amendoim).

Outra dica importante é incorporar a semente de 
linhaça triturada em preparações frescas (salada de 
frutas, iogurte, etc.), fonte vegetal de ácidos graxos 
ômega 3 (alfalinolênico). 

A gerente do Departamento de Pesquisa, Dra. 
Ana Paula Marques, participou no dia 7 de maio de 
2013, em Brasília, do Seminário da CONITEC - 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. 

A Comissão, responsável pela avaliação e 
aprovação de novos procedimentos e produtos a serem 
incluídos no SUS (Sistema Único de saúde), agrega os 
principais órgãos que atuam no campo da saúde como 
membros do Ministério da Saúde, da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS); da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA); do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS); do Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (CONASS); do Conselho Nacional de Secre-
tarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e do Con-
selho Federal de Medicina (CFM). Recentemente, a 
Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cirurgia 
Intervencionista, em parceria com a Braile Biomédica, 
Medtronic e Edward's, entraram, junto ao Conitec, 
com a solicitação de inclusão no SUS do procedimento 
de implantes das válvulas transcateter.

O encontro reuniu cerca de 122 profissionais, 
executivos da indústria farmacêutica e técnicos do 
governo no auditório da Anvisa.

FOI DADA A LARGADA
Está tudo pronto para o início dos Jogos 
Industriários do Sesi. No dia 19 de maio aconteceu a 
cerimônia de Abertura da 66ª edição do JOIS, no 
ginásio poliesportivo do Sesi.
No desfile de abertura, os atletas Alexandre 
Mingorance, Erick Nunes e Diego Vitalino carrega-
ram a placa de apresentação da Braile. 
Após a cerimônia, foi realizado o torneio início do 
Futebol Society e Vôlei Masculino.

SOCIETY, FUTSAL E BASQUETE
ESTREIAM NO JOIS

O time de futsal da Braile inicia a competição no dia 
6 de junho contra a Cozimax-A, às 20h15. O time de 
basquete enfrenta no dia 15 de junho a equipe da 
Ullian, às 14h. Já o time de futebol society da 
Braile, estreia no mesmo dia, às 14h30, contra a 
Ullian-A. 
Todos os jogos serão no Sesi. Boa sorte a todos!

DRA. ANA PAULA NO
SEMINÁRIO DA CONITEC

Participe!

 Anos0  B3 raile Biomé adic

A nutricionista Priscila Moraes Rodrigues orienta os pacientes a terem hábitos alimentares saudáveis
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NOTÍCIAS

PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA!

Recursos Humanos da Braile

Parte III

Ainda sobre o assunto, a aposentadoria 

representa, sob o ponto de vista psicológico e social, um 

momento estressante e de muita expectativa na vida do 

indivíduo, que suscita reações muito ambivalentes, 

desde uma sensação de liberdade até um sentimento de 

exclusão. É um momento que interfere no modo como a 

pessoa se percebe e até como é percebida pela 

sociedade. Em nossa cultura, o papel profissional é um 

dos pilares fundamentais da autoestima, identidade e 

senso de utilidade. 

A interrupção do trabalho e a consequente 

perda dos vínculos sociais podem implicar em danos na 

qualidade de vida da pessoa. Estas mudanças requerem 

uma adaptação, nem sempre atingida por muitos. Caso 

não haja essa adaptação, os resultados negativos deste 

novo período podem ser muito sérios, manifestando-se 

por meio de depressão, isolamento, dificuldades de 

relacionamento com a família, etc. 

Mas como melhor adaptar-se a uma nova 

realidade tão diferente como a vivida há tanto tempo? 

A preparação para enfrentamento desta nova 

realidade significa uma reflexão de seus novos 

objetivos, novas metas, alcance de desejos e sonhos. 

Negar esta fase que virá para todos um dia, é remar 

contra a maré. Temos que ser inteligentes e lidar com 

a situação procurando um autoconhecimento, 

entender nossos relacionamentos, nossos objetivos, 

para que as atitudes sejam tomadas nesta nova etapa 

da vida, de forma consciente e em direção do 

preenchimento de suas necessidades como ser 

humano, com seus valores, suas vontades e 

expectativas.

Procurar por leituras, palestras, apoio de 

algum profissional, tudo é válido quando o faz 

planejar e entender o caminho a ser traçado por você 

mesmo. Pense nisto!

Em breve, voltaremos com mais informações 

sobre a fase pré-aposentadoria. Até mais!

ALERTA DE
EMERGÊNCIA 
Técnico em segurança do trabalho orienta população da 
Braile para Plano de Evacuação para não Brigadistas

Nas últimas semanas o técnico em segurança 
do trabalho, Clóvis Oliveira, explicou o plano de 
evacuação ou abandono de área para não brigadistas 
da Braile.

Toda a empresa foi orientada sobre o que 
fazer quando ouvir o alarme de incêndio. Abandonar 
o posto de trabalho imediatamente e ir para o ponto 
de encontro e aguardar orientações dos brigadistas. 
Caso alguém recuse a sair do setor e seguir este 
procedimento, será retirado pelos brigadistas da 
Equipe de Evacuação e Controle de Pânico. Não 
volte para pegar pertences e tomem cuidado com 
gestantes e portadores de necessidades especiais, 
proibido o uso do elevador, explica ele. 

Clóvis atenta a todos sobre seguirem as orien-
tações dos brigadistas em uma eventual ocorrência. 

“Ouça e obedeça atentamente a orientação dos 
brigadistas devidamente treinados. Além das 
orientações, cada colaborador recebeu um plano 
por escrito.

Clóvis explica plano de evacuação ou abandono de área 

para não brigadistas da Braile



ANIVERSARIANTES 01 a 07 de Junho de 2013

Carolina Moraes dos Santos 
(Vendas) - 01

José Marcos Nogueira 
(Injeção de Peças) - 07

Ricardo de Araujo 
(Eletromecânica) - 01

Ricchard H. C. Cavalheri 
(Contabilidade) - 07

Silvio César da Silva 
(Injeção de Peças) - 07

Karina R. da Silva Capusso 
(Vendas) - 06

Diego Rodrigo Vitalino 
(Biológica) - 07

NOTÍCIAS

MACARRONADA
BENEFICENTE

Foram sorteados dois convites, com 
direito a acompanhante, para a 70ª Macarronada 
do Português, que aconteceu no dia 18 de maio no 
Centro Ocupacional Terapêutico e de Atividades 
Físicas. As ganhadoras foram Viviane Amorim 
Ferreira e Josiane Matos Bernardes Siqueira, da 
Biológica.

A renda do jantar foi em prol ao Hospital 
Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, de Rio Preto.

Viviane e 
Josiane

PROVA: 

“Eskenta da BRAILE” 

Já estão definidos os nomes 

das Equipes:

 Abraça, Anjos Solidários, 

Anjos da Guarda, Coração 

Solidário e SOS com Amor 

 Sua equipe aguarda a 

sua CONTRIBUIÇÃO!

GERENTE BRAILE
PARA O SUL

Desde o começo do mês de maio a Braile Biomédica conta 
com um Gerente no Sul do Brasil, para toda a sua linha de 
produção. É Eder William de Oliveira Mota, profissional 
com larga experiência no mercado em produtos de cirurgia 
cardio e endovascular. 
Eder estará mais próximo de nossos clientes, apoiando e 
reforçando a estrutura da Braile nos estados do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná.
Ao Eder, as boas vindas da equipe Braile de todo o Brasil!

O gerente Eder William e Walter Sternieri Jr.


