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Nossa válvula é candidata à eleição
para a Cápsula do Tempo do jornal

Diário da Região. 
Tecnologia da Braile é um dos

símbolos do que existe de melhor
em Rio Preto na atualidade. Pág. 4
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PALAVRA DA PRESIDENTE

Dra. Patricia Braile Verdi

Presidente Braile Biomédica

No dia 23 de julho de 2050 a população 
de Rio Preto irá desenterrar uma cápsula do 
tempo. Nela estarão os símbolos, eleitos em 
2013, que contam a história da cidade em seus 
variados segmentos. E gostaríamos que o 
pioneirismo, a inovação e o caráter de 
vanguarda da Braile Biomédica estivessem 
dentro da cápsula representados pela nossa 
válvula biológica.

A ideia da cápsula do tempo é do Diário da 
Região, e o que farão é enterrar um recipiente 
com objetos que representam o que há de mais 
notório, importante e valoroso hoje na história 
de nossa cidade. Isso retrata a importância de 
respeitar o passado e antever cada passo da 
história com diligência e responsabilidade. 

O Diário da Região nos colocou na disputa  
porque chegamos até aqui com muito trabalho, 
dedicação, fé e enorme desejo de promover 
tecnologia médica de coração. E queremos 
avançar, continuar nossa história de inovação e 
excelência, e porque gostamos de fazer parte do 

lado bom da história, é que optamos por 
profissionalizar a gestão da Braile. 

Assim, peço novamente a sua confiança, 
o seu apoio, o seu envolvimento e o melhor do 
seu trabalho e talento para este tempo novo, de 
projetos promissores e planejamento 
profissional embasados nos mais modernos e 
conceituados sistemas de gestão. 

Entre no site do “Diário da Região” e 

vote para eleger nossas válvulas biológicas 

como símbolo da modernidade da Rio Preto de 

2013. 
Embarque conosco nesta cápsula do 

tempo em que nosso trabalho, otimismo, visão 
e profissionalismo nos levarão muito longe, 
com muito sucesso e vitórias. Tenha certeza 
disso e mergulhe nessa bela viagem. Queremos 
sua companhia e entusiasmo! 

A todos, uma ótima leitura.

A Nossa Cápsula 
do TEMPO

 Isso retrata a 
importância de respeitar 
o passado e antever cada 

passo da história com 
diligência e 

responsabilidade
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Publicado no Diário da Região - 28 de julho de 2013

o artigo publicado há 15 dias afirmei que: 
“Diante dos disparates que o Governo Federal Nvem perpetrando contra a classe médica sinto-

me obrigado a levar a vocês algumas considerações”.
Fico feliz, pois, eram realmente disparates e ações 

ditatoriais geradas por uma Medida Provisória, sem consulta às 
entidades constituídas e sem ouvir quem entende de ensino e 
prática da arte médica. O aumento do Curso Médico para 8 anos 
está sepultado, pois, é destituído de qualquer sentido. 

No jornal Folha de São Paulo de 25 de julho do corrente 
ano, no caderno Cotidiano, surge em manchete o parágrafo 
“Governo já admite rever ampliação de curso de medicina”. 

Mantendo o princípio universal do Livre Arbítrio ainda 
afirmam “Nova proposta permite que o aluno escolha área para 
trabalhar no SUS, em vez de ser obrigado a atuar na atenção 
básica”. Choveram no molhado.

Minha intenção no artigo de hoje é explicar para os 
prezados leitores como funciona um Curso Médico, o mais longo de 
todos, com 6 anos de duração! 

É tempo suficiente, pois os formandos normalmente 
fazem, após o curso regular, mais 2 a 6 anos de residência, para 
obterem um Título de Especialista, sem o qual não são admitidos 
como médicos, em qualquer Hospital, Plano de Saúde ou mesmo 
no SUS!

O Curso Médico está dividido em três períodos de 2 anos, 
assim dispostos: 2 anos de matérias básicas, 2 anos de contato 
direto com doentes em ambulatórios e Hospitais e 2 anos de 
Internato, nos quais sob orientação de preceptores atuam como 
verdadeiros médicos nos Hospitais, nas Unidades Básicas de 
Saúde e Pronto Socorros. 

Estou descrevendo um sistema ideal, presente nas boas 
Faculdades de Medicina, como a FAMERP (nota 5), uma das 
melhores do País!

Porque a FAMERP é capaz de dar um curso de 
qualidade? Porque tem professores bem preparados, mais de 90% 

são Mestres ou Doutores (tem há mais de 20 anos, Pós-
Graduação “Stricto Sensu” em Ciências da Saúde e mais 
recentemente em Enfermagem e Psicologia), formou neste 
tempo, mais de 500 Mestres e Doutores, mostrando seu alto grau 
de comprometimento com a qualidade.

Dispõe de 38 laboratórios de pesquisa e ensino, além de 
um Centro de Bioterismo de altíssimo padrão. Com tais 
equipamentos, é possível ensinar os alunos a parte básica com o 
melhor dos conhecimentos atuais sem perder-se em minúcias 
desnecessárias.

A FAMERP tem um ambulatório que atende a 70 mil 
consultas do SUS por mês. Professores e Residentes orientam os 
estudantes do 3º e 4º anos sobre os detalhes das consultas, com 
ênfase sobre a história da doença, parte fundamental do 
diagnóstico, mesmo com todo o avanço da tecnologia que foi 
incorporada à medicina.

A FAMERP dispõe de um dos maiores e melhores 
Conjunto Hospitalares do Brasil: HB, Instituto Lucy Montoro, 
com mais uma ala inaugurada esta semana pelo Governador 
Alckimim, e o Hospital Materno Infantil a ser inaugurado até 
outubro. 

Imaginem quanto de informação os estudantes recebem 
dentro de um ambiente como este, reforçado ainda por aulas 
teóricas sobre as doenças!

Finalmente, no 5º e 6º anos todos os conhecimentos são 
reforçados, dando aos doutorandos o verdadeiro raciocínio 
clínico, ético e social necessário ao médico “ideal”
Seria ingênuo pensar que podemos ensinar todas as doenças e 
suas variantes em seis, oito ou dez anos de escola. 

O que temos que fazer é doutrinar os estudantes em 
raciocínios lógicos, que serão aplicados pelo resto das suas vidas, 
sempre estudando, e se informando com as facilidades da difusão 
universal proporcionadas pela internet e os diagnósticos e 
conferências à distância.

Este Médico está preparado para trabalhar onde for 
necessário, se lhe dermos condições...

(Continua)



AS  4|

ESPECIAL

CÁPSULA DO TEMPOCÁPSULA DO TEMPO

Para votar na BRAILE é simples:

1 - Entre no site www.diarioweb.com.br 

3 - Escolha a imagem e 
clique no botão à 

esquerda da imagem 
escolhida 

4 - No final da página  
confirme o seu 

voto clicando no botão 
“Envie seu Voto”

A Válvula da Braile Biomédica é uma das 
63 candidatas a eleição para a Cápsula do Tempo 
do jornal Diário da Região.

Para celebrar os 63 anos de fundação do 
jornal, valorizar o que existe de mais importante 
na atualidade em Rio Preto nos mais variados 
segmentos e resguardar a história do município, o 
jornal vai criar uma cápsula do tempo. 

A proposta é que o recipiente, com menção 
de cada eleito na forma de símbolos, seja aberto 
em 23 de julho de 2050, quando o Diário completa 
o seu primeiro centenário. 

Candidatos
Para escolher 37 representantes essenciais, 

o mesmo número de anos que a cápsula ficará 
guardada embaixo do chão, foram selecionados 63 
candidatos. Eles foram sugeridos por 25 perso-
nalidades de Rio Preto e pela própria população. 

A compilação reúne 
representantes de todos os 
setores vitais da cidade, como 
tradição, história, economia, 
política, arte, educação, 
esporte, social e destaques 
individuais. É uma valiosa 
coletânea de informações 
gerais para as próximas 
gerações. 

Os votos serão aceitos até o dia 28 de 
agosto. Em 1º de setembro, o jornal vai divulgar a 
relação dos vencedores, ou seja, os 37 candidatos 
mais votados pelos internautas. Cada um será 
representado por um símbolo. A cápsula do tempo 
será enterrada na sede do jornal, no bairro 
Distrito Industrial, em Rio Preto, em solenidade 
marcada para o dia 14 de setembro.

Fonte: Diarioweb

2 - Clique na opção “Votação Cápsula do Tempo”
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STENTS BIOABSORVÍVEIS

BRAILE MARCA PRESENÇA NO SOLACI/SBHCI

 Vinícius Ladeia e Glaucia Basso participaram do I Simpósio Internacional 

de Stents Vasculares Bioabsorvíveis, em São Paulo 

Os Assistentes de Pesquisa Glaucia Basso (Depto. Pesquisa e 
Assuntos Regulatórios) e Vinícius Ladeia (Laboratório de Testes) 
participaram, no dia 23 de julho, do I Simpósio Internacional de 
Stents Vasculares Bioabsorvíveis, realizado no Hospital Israelita 
Albert Einstein, em São Paulo. 

O evento teve como foco a discussão do 
uso dos stents bioabsorvíveis, uma nova 
tecnologia de tratamento percutâneo da 
doença obstrutiva aterosclerótica. O assunto 
é de grande relevância para a cardiologia e as 
palestras e discussões deram destaque no 
conceito desta tecnologia inovadora e 
bastante promissora. 

Foram abordados os mecanismos de 
absorção, os resultados de estudos clínicos e 
as indicações para stents bioabsorvíveis. 

A participação de Glaucia e 
Vinícius no evento foi para buscar ca-
pacitação técnica neste novo campo.

 

A Braile Biomédica participou de 

uma sessão de hands-on com um 

simulador para implante transapical de 

válvula transcateter, no Congresso 

SOLACI/SBHCI 2013, evento mais 

importante da cardiologia interven-

cionista da América Latina, realizado de 

24 a 26 de julho em São Paulo. 

SOLACI é a sigla da Sociedade Latino-

Americana de Cardiologia Interven-

cionista e SBHCI, Sociedade Brasileira 

de Hemodinâmica e Cardiologia Inter-

vencionista.

Participaram este ano cerca de 

1.500 médicos brasileiros e latino-

americanos. Como parte importante da 

programação, houve a transmissão de 

casos ao vivo de centros de excelência 

brasileiros e do exterior, com demons-

trações de variadas técnicas para o 

tratamento de pacientes de alta comple-

xidade.

Representando a Braile Biomé-

dica, participaram do evento o Diretor de 

Produtos, Guilherme Agrelli, o Gerente 

de Vendas (Sul), Eder William de Oliveira 

Mota, e a Especialista de Produtos, Fábia 

Peitl Miranda (SP). 



NOTÍCIAS

ESPAÇO RH

Etiqueta corporativa - Parte II

Recursos Humanos da Braile

Continuando o assunto “Etiqueta Corporativa”, seguem mais algumas dicas:

Aparência:

Celulares:

E-mail:

Primeiras impressões: 

 A informalidade ao se vestir para trabalhar não 

pode ser excessiva. As roupas não devem ser desbotadas, 

manchadas ou velhas. Ao participar de uma reunião 

importante, um evento ou visita, vista-se de forma 

apropriada para a ocasião. 

 Durante reuniões ou treinamentos, coloque o 

celular no silencioso (mesmo quando colocado no modo 

vibratório, o telefone pode fazer barulho). Se for um assunto 

urgente, desculpe-se com seus colegas e saia da sala. 

Ninguém precisa ouvir você falando ou escrevendo e-mails.

 Use as mesmas regras de pontuação e concordância 

que você usaria em uma carta. Cuidado para não parecer 

antiprofissional e preguiçoso. Emotions nunca devem ser 

usados para assuntos de trabalho.

Comunique-se com todo o corpo - 

levante-se quando alguém entra na sala, faça contato visual, 

sorria, tenha um aperto de mão firme, sem esmagar os dedos 

da outra pessoa. Faça uma apresentação de 30 segundos 

sobre quem você é e o que você faz. Ouça a outra pessoa 

atentamente – não interrompa e não monopolize a conversa.

Piadas:

Confidencialidade:

Reuniões:

 Humor é um tema complicado no ambiente de 

trabalho. Nunca faça comentários sobre religião, gênero, 

raça ou preferência sexual. Não envie piadas por e-mail 

para conhecidos do trabalho. Você pode pensar que elas são 

hilárias, mas nem todo mundo pode achar o mesmo.

 Se um colega te conta algo pessoal, 

guarde segredo. Se ele quiser que outras pessoas saibam, 

ele mesmo contará. Não faça fofocas sobre ex-funcionários 

ou colegas da empresa. As pessoas pensarão que você fará o 

mesmo com elas. Profissionais frequentemente lidam com 

assuntos confidenciais, como informações de clientes, de 

funcionários e da própria empresa. Essas informações não 

devem ser reveladas a ninguém, inclusive amigos e contatos 

profissionais.

 Timing é tudo, especialmente quando foi você 

quem convocou a reunião. Comece na hora – esperar 15 

minutos irá apenas encorajar e premiar os atrasados. Da 

mesma forma, especifique um horário de término para os 

outros poderem se planejar. Seja respeitoso com quem 

apresenta o assunto. Demonstre atenção.

Oito cidades da região estão
entre as 100 melhores para se viver

Oito cidades da região de Rio Preto estão entre as 100 melhores 
do Brasil em Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), de acordo com 
levantamento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) divulgado no dia 29 de Julho. Rio Preto está em 50º lugar, atrás 
de Ilha Solteira (18ª) e empatada com Fernandópolis.

O índice, que é chamado de Atlas do Brasil, foi calculado com 
base nos dados do Censo 2010, do IBGE, e considera renda, longevidade 
e educação para a avaliação. Depois de Rio Preto e Fernandópolis, está 
Votuporanga, que vem em 67º no ranking nacional, Barretos (71º), 
Catanduva (92°), Monte Aprazível (92º) e Santa Fé do Sul (100º) 
completam os cem primeiros no Noroeste paulista. 

Todas as oito têm IDHM classificado como alto, que vai de 0,700 
a 0,799. O máximo a ser atingido pelas cidades é índice de 1. São 
Caetano do Sul, que é a primeira colocada entre os 5.565 municípios do 
Brasil, tem índice de 0,862 enquanto Rio Preto está com 0,797.

De 2000 para 2010, o crescimento rio-pretense foi de 6,98%, 
número inferior ao progresso de cidades como Ribeirão Preto (9,14%) e 
Bauru (8,83%). Apenas São Caetano do Sul, a primeira colocada, 
cresceu menos que Rio Preto, o que não afetou sua classificação, já que o 
município tem elevados índices de renda, educação e saúde. 

Firjan põe Rio Preto em
segundo do País

Se no ranking do IDH Rio Preto ocupa a 50ª 
posição no País, no Índice Firjan de Desenvol-
vimento Municipal (IFDM) divulgado no fim do 
ano passado, a cidade é a segunda melhor para se 
viver no Brasil. A diferença gritante se explica pela 
origem dos dados. Enquanto o Pnud se baseia 
exclusivamente nos dados captados pelo Censo 
2010 do IBGE para a elaboração do IDH, nos 
quesitos renda, longevidade e educação, o IFDM se 
baseia em educação, saúde e emprego e renda, a 
partir de dados do governo federal. “São fontes 
distintas”, disse a economista Emília de Toledo 
Leme. 

Compilado do Jornal Diário da Região 
30 de Julho de 2013  
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Foto: Internet



FERRAMENTA SUCESSO

NOTÍCIAS

Viva adiantado
Um dos mais simples e maiores segredos das pessoas de sucesso é que elas estão sempre adiantadas. 
Adiantadas em tudo! Elas vivem adiantadas no tempo, no conhecimento, na vontade, na organização. Elas 
não vivem atrasadas e por isso não são estressadas e surpreendem as outras pessoas com a sua calma, com a 
sua capacidade de fazer muitas coisas, com o seu equilíbrio.

Conheço pessoas que vivem esbaforidas, estressa-

das, sempre correndo, sempre atrasadas. Vejo pessoas 

desesperadas nos aeroportos, nas filas, nos bancos, nas 

empresas e até ao fazer uma simples compra num shopping. 

Esse estresse todo é devido ao fato de estarem 

sempre correndo atrás do tempo, em vez de dominarem o 

tempo, de fazer o tempo trabalhar a seu favor e não contra.

Vejo pessoas que chegam atrasadas em seus 

empregos. Não consigo chegar no horário, me disse uma 

funcionária. Chego sempre 10 minutos atrasada todos os 

dias, completou. Ora, se ela chega todos os dias 10 minutos 

atrasada, seria muito fácil resolver o problema: bastaria 

sair de sua casa 15 minutos antes. Esses pequenos atrasos 

irritam a própria pessoa e aquelas com quem ela convive. 

Vejo pessoas fazendo loucuras no trânsito por 

estarem atrasadas. Desesperadas com o celular na mão 

para avisar de seu atraso é como vivem aqueles que não têm 

o hábito de viver adiantado. Além de tudo, boa parte dos 

acidentes é causada pela pressa, pela falta de atenção, pela 

correria, pelo estresse causado pelo atraso, pela 

desorganização do tempo. 
Muitos me dirão que vivem atrasados por não 

terem tempo. A essas pessoas quero lembrar que o dia tem 
24 horas para todo mundo. Ninguém tem uma hora a mais 
ou a menos. Não é possível que você ou eu sejamos as 
pessoas mais ocupadas do mundo. O que, com certeza, nos 
falta, é organizar melhor o nosso tempo e encarar a 
verdade de que viver atrasado se tornou um grande vício do 
qual não temos tido vontade de nos livrar.

Aprenda a viver adiantado e você se surpreenderá 
como tudo ficará mais fácil; como o dia passará a render 
mais e o quanto você encantará as pessoas com a sua 
calma, tranquilidade, equilíbrio, temperança e, por que 
não, alegria.

Escrito por Luiz Marins  

Fonte: www.anthropos.com.br
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A última sexta-feira foi de confraternização 
entre os setores que compõem a equipe “SOS com 
Amor”, vencedora da prova “Eskenta”, da Gincana 
Solidária da Braile Biomédica.

Mais de sessenta colaboradores participaram 

do almoço, oferecido pela Braile Biomédica, no 
restaurante Rancho do Cupim. 

ALMOÇO DO BEM
A equipe SOS com Amor, vencedora da prova “Eskenta”, comemora vitória com almoço especial

Colaboradores da Biológica, Almoxarifado, Unidade II, Microbiologia e Cardioplegia (que compõem a equipe "SOS
 com Amor") no almoço de comemoração no Rancho do Cupim

Queremos, mais uma vez, agradecer a equipe 
vencedora e todas as que participaram desta etapa da 
Gincana.



ANIVERSARIANTES 01 a 10 de Agosto de 2013

Nelly Cristina Carnevalli 
(Eng. de Projetos) - 10

Adriana Batista de Moraes 
(Biológica) - 06

Geise Fernanda Marchi
(Biológica) - 02

Sabrina Ap. Silva Miola
(Contabilidade) - 10

Felipe Batista Carvalho
(Qualidade) - 07

Demer Fabiano Montezani 
(Qualidade) - 04

Elizangela Paiva de Souza 
(Biológica) - 10

Hermínio dos Santos 
(T.I) - 07

Cristiane da Silva Costa 
(Biológica) - 05

Luciano de Azevedo Nunes 
(Injeção de Peças) - 08

Maria B. R. Montezani 
(Vendas) - 05

www.facebook.com/
brailebiomedica

www.facebook.com/
brailebiomedica

Já curtiu
? 

Já curtiu
? 

Braile no 
FACEBOOK

Braile no 
FACEBOOK

NOTÍCIAS

Caixa-Estante Braile - Unidade I

A sala de leitura da Braile Biomédica e Unidade II contam 
com uma nova caixa estante do SESI. São 120 títulos de 
diversos gêneros (Caixa Unidade I com 75 e Unidade II, 
45). As caixas estão disponíveis para todos os colabora-
dores. Retire seu livro e BOA LEITURA!

TODO DIA É DIA DE LEITURA!

(Monteiro Lobato)

Você Sabia?
Que a Biblioteca da Braile possui, atual-
mente, 1.199 títulos e 205 DVD´s 
diversos, todos a sua disposição?


