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Inovação

Membro Honorário Espaço Cultura

Dr. Braile é empossado Membro Honorário, 
na Academia Nacional de Medicina. 
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tudo à disposição dos 
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EDITORIAL

Dra. Patricia Braile Verdi
Presidente Braile Biomédica

destaque numa supermídia... Uma matéria 
nossa, publicada na revista "Pesquisa FAPESP". 
Com certeza essa reportagem nos renderá 
visibilidade e credibilidade. Excelente! 
Vivemos mais uma Semana da Cultura. Temos 
uma linda exposição de fotos em preto e 
branco no pátio da empresa e aproveitamos 
para comemorar o dia do Livro Infantil. 

"Nada posso fazer: parece que há em mim 
um lado infantil que não cresce jamais". 

Clarice Lispector.

Pensem nisso... a criança que mora em nós não 
pode crescer, não pode morrer, pois é aí que 
está a alegria e o sabor das novidades da vida. 
Visitemos a exposição! Vamos passear por 
entre as fotos, vamos folhear os livros, nos 
animar e sorrir diante das coisas simples e 
leves da vida. 

"No fim tu hás de ver que as coisas mais 
leves são as únicas

que o vento não conseguiu levar:
um estribilho antigo

um carinho no momento preciso
o folhear de um livro de poemas

o cheiro que tinha um dia o próprio vento...".

 
Uma alegre semana a todos!

Momentos leves e alegres!

Que nem o tempo, nem o vento, levem para 
longe tantas boas coisas de nossa sema-
na...vivemos em nossa empresa uma semana 
leve, gostosa, feliz mesmo... 
Vivemos bons momentos...eu vivi bons mo-
mentos... Faço parte do Grupo de Estudo 
responsável pelo Seminário “INOVAÇÃO". 
Somos um grupo animado, criativo e alegre. 
Foram bons momentos vividos durante a 
preparação e apresentação do seminário. 
Nesses encontros temos a oportunidade de 
estudar, aprender, conviver com os compa-
nheiros. É realmente muito bom participar, faz 
bem à mente e à alma. Vejam como foi nossa 
apresentação... vocês se lembrarão de muitos 
objetos que passaram por nossa vida.
Outro momento incrível foi vivido por meus 
pais. Nosso presidente do conselho de admi-
nistração Dr. Domingo Braile (meu querido 
pai), agora é Membro Honorário da Academia 
Nacional de Medicina. Ele e minha mãe, Maria 
Cecília, tiveram nesta semana momentos 
inesquecíveis, riquíssimos durante a cerimô-
nia da posse. Muito orgulho, pai! Parabéns! 
Obrigada Deus por tê-lo dado a mim como pai 
e por permitir nossa convivência tão bela! 
Obrigada pai por nos ensinar todos os dias com 
sua dedicação e vida!
E, falando nele, leiam a linda carta escrita ao 
Dr. Braile por nossa querida Terezinha (ex-
secre-taria na Unicamp). É de emocionar e 
guardar do lado esquerdo do peito.
Mais uma notícia feliz... nossa válvula Inovare 
é destaque na imprensa, ou melhor dizendo, é 

Mario Quintana
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EM DESTAQUE Seminário “INOVAÇÃO”

A cada Seminário do “Programa de Desenvol-
vimento de Gestores e Lideranças” da Braile 
Biomédica, somos surpreendidos pela qualida-
de e conteúdo das apresentações. 
O envolvimento de todos os colaboradores e 
membros de cada grupo tem sido essencial. Na 
última quinta-feira o tema do Seminário foi 
“INOVAÇÃO”, apresentado pelos colaboradores 
Clayton Caparroz, Débora Zuvela, Darci Mon-
talvão, Flávio Dias, Lineu Andrade, Maria da 
Penha e Patrícia Braile. 
Além da apresentação, o grupo montou no 
local uma pequena exposição, que mostrou a 
inovação de vários tipos de produtos, desde a 
criação até os dias atuais, como celulares, 
rádio, TV, etc. 

Confira resumo da apresentação:

Inovação é uma palavra derivada do termo 
latino innovatio. Seguindo uma definição 
pragmática, inovação é a primeira utilização 
para fins econômicos e sociais de uma dada 
invenção. Podemos também simplesmente 
dizer que inovar é fazer melhor.
Existem vários tipos de inovação:
Inovação do produto: introdução no 
mercado de produtos ou serviços novos ou 
significativamente melhorados. 
Inovação do processo: implementação de 
novos, ou significativamente melhorados, 
processos de produção de bens ou serviços. 
Inovação organizacional: implementação 
de novos modelos de negócio e de organização 
do trabalho; 
Inovação de marketing: implementação de 
novos métodos de marketing, envolvendo 

melhorias significativas no marketing-mix 
(produto, preço, promoção, distribuição, 
embalagem, evidência física, pessoas e 
processos). 

E duas grandes classes da Inovação: 

A Inovação Incremental é a base da grande 
maioria das inovações desenvolvidas pelas 
empresas. Recorrendo muitas vezes ao próprio 
conhecimento da organização, permite 
pequenos melhoramentos, mas impede que o 
output final do processo de inovação seja algo 
considerado como novo. 
Já a Inovação Radical é a inovação disrup-
tiva, a base da inovação das empresas que 
estão orientadas mais para a tecnolo-
gia/produto e menos para o cliente. A Inovação 
Radical permite a destruição de mercados 
antigos e a criação de novos mercados, sendo 
por isso uma "arma" que todas as organizações 
devem considerar. 

?

?

?

Então por que as empresas brasileiras in-
vestem tão pouco em P&D?

Visão orientada para o curto prazo, não 
favorecendo os investimentos em P&D que 
tipicamente trazem resultados de mais longo 
prazo; 

Baixa qualificação da mão de obra; 
Falta de incentivos adequados para aumen-

tar a quantidade e qualidade das pesquisas nas 
universidades e para parcerias entre empresas 
e universidades.

Integrantes do Grupo: Débora, Flávio, Lineu, Darci,
Dra. Patricia, Clayton e Maria da Penha

exposição mostra a inovação de vários tipos de produtos
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EM CENA

DR. BRAILE É MEMBRO HONORÁRIO DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

O Prof. Dr. Domingo Braile tomou posse, no 
último dia 10, como Membro Honorário 
Nacional na Academia de Medicina. A 
Solenidade aconteceu na Sede da Academia, no 
Rio de Janeiro-RJ. 
Em seguida à cerimônia oficial, Dr. Braile 
proferiu a palestra “A Medicina e a Fé”. “A 
dimensão espiritual não pode ser ignorada, 
porque é ela que nos faz humanos”, disse o 
novo acadêmico que ressaltou, em sua 
conferência, a iniciativa de duas entidades 
americanas dedicadas à fé e saúde. Hoje, essas 
entidades estão introduzidas em muitas escolas 
médicas dos Estados Unidos, oferecendo cursos 
sobre espiritualidade e saúde. No Brasil, esse 
tipo de iniciativa também se expande. Segundo 
Dr. Braile, na Sociedade Brasileira de Cardiolo-

gia, há um setor dedicado à espiritualidade e 
medicina.
“Foi uma noite muito agradável, vários outros 
médicos também falaram, cumprimentando o 
novo acadêmico e complementando a sua fala, 
com ricos e interessantes 
comentários”, disse Dra. 
Maria Cecília, esposa do 
Dr. Braile, que o acom-
panhou nesta homena-
gem tão especial.   

Dr. Braile e a esposa Maria Cecília

Sob o reinado do imperador D. Pedro I 

A história da Academia 
Nacional de Medicina con-
funde-se com a história do 

Brasil e é parte integrante e 
atuante na evolução da prática da medicina no 
país. Fundada sob o reinado do imperador D. 
Pedro I, em 30 de junho de 1829, mudou de 
nome duas vezes, mas seu objetivo mantém-
se inalterado: o de contribuir para o estudo, a 
discussão e o desenvolvimento das práticas da 
medicina, cirurgia, saúde pública e ciências 
afins, além de servir como órgão de consulta 
do Governo brasileiro sobre questões de saúde 
e de educação médica. Desde a sua fundação, 

seus membros se reúnem toda quinta-feira, 
às 18h para discutir assuntos médicos da 
atualidade, numa sessão aberta ao público. 
Esta reunião faz da Academia Nacional de 
Medicina a mais antiga e única entidade 
cultural e científica a reunir-se regular e 
ininterruptamente por tanto tempo. A Aca-
demia também promove congressos na-
cionais e internacionais, cursos de extensão e 
atualização e, anualmente, durante a sessão 
de aniversário, distribui prêmios para médicos 
e pesquisadores não pertencentes aos seus 
quadros.

Fonte: http://www.anm.org.br/historia.asp

Dr. Domingo Braile recebe o diploma de Membro Honorário Nacional no Rio de Janeiro

Fotos: Ivanoé Gomes
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Páscoa é tempo de celebrar a vida e renovar o espírito

Em meio a tanta correria, turbulências e 
dificuldades, é preciso parar para entrarmos 
em um cenário de Paixão e de Ressurreição, 
para que possamos entender e voltar um pouco 
a uma outra dimensão.
Na Páscoa comemoramos a Ressurreição de 
Cristo, a vitória sobre a morte, o reviver. É o 
que fazemos todos os dias, ou pelo menos é o 
que deveríamos fazer todos os dias: renascer, 
reviver, renovar - sonhos, desejos, energias, 
esperanças, relacionamentos - tudo enfim. 
Deveríamos dar-nos a oportunidade diária de 
começar tudo novamente, reavaliando nossa 
vida a cada amanhecer. Começarmos de novo - 
igual ou diferente - é isto que importa no nosso 
movimento entre o amanhecer e o adormecer.

Cristo ressuscitou, venceu as trevas, venceu a 
morte, mostrou que é possível ser novo todos 
os dias. 

A Páscoa oferece-nos oportunidades ilimi-

tadas. Então, de novo, vamos viver a Páscoa e 

seu significado, em todos os dias que vierem 

daqui para frente, e comemorar as mudanças, 

as evoluções, o renascimento diário, nosso 

crescimento.

É a renovação...
é o renascimento de Jesus que vem

atender a
esperança por dias melhores

para toda a humanidade...
É reflexão para entendermos melhor

e com profundidade
as razões do seu sacrifício

É a fartura
do amor,

da compaixão,
da solidariedade,

do perdão para com o próximo.

A Páscoa

SOMOS BRAILE

VEM AÍ, CICE 2014

De 23 a 26 de abril a Braile Biomédica estará presente no CICE 2014. Grande 
evento da área Endovascular, que será realizado no centro de Convenções do 
Sheraton São Paulo WTC Hotel, em São Paulo. De acordo com a organização do 
evento, este ano, o CICE foi elaborado levando-se em consideração as 
preferências das Comunidades Endovasculares Brasileira e Sulamericana. A ideia 
é reunir, em um só evento, Programa Científico de ponta e do mais alto gabarito, 
capaz de abranger as diversas facetas da Cirurgia Vascular/Endovascular e 
Angiologia. A exposição do evento (estandes) é sempre muito concorrida e contará com a presença 
de todas as principais empresas do ramo. Voltaremos ao assunto.

Email mkt enviado aos médicos, 
representantes e distribuidores

Feliz Páscoa para todos, todos os dias!
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Walter Sternieri
Diretor de Relações Institucionais
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Associações das Indústrias Médicas: 
um suporte fundamental

INOVARE É DESTAQUE NA 
 "PESQUISA FAPESP”

A Inovare® Válvula Transcateter, da 
Braile Biomédica, foi destaque na 
Revista “Pesquisa FAPESP” edição de 
Março, nº 217. A matéria fala sobre a 
parceria entre pesquisadores de 
universidades e a Braile Biomédica no 
desenvolvimento da Válvula. 
Confira a matéria na íntegra pelo link:  

http://issuu.com/pesquisafapesp/docs/pe
squisafapesp_217?e=4497040%2F70358
85#search

EM CENA

Página da matéria

Página da matériaCapa da Revista

Cada vez mais fica patente a importância da parti-
cipação da Empresa junto às Entidades de Classes que a 
representam como ABIMO (Associação Brasileira das 
Indústrias de Artigos e Equipamentos Médicos 
Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios), 
ABRAIDI (Associação Brasileira dos Importadores e 
Distribuidores de Implantes), ABEC-SAÚDE (Associação 
Brasileira de Empresas Certificadas em Saúde). Essa 
parceria contribui ativamente na construção das políticas 
públicas que potencializarão as atividades produtivas e 
comerciais da Empresa. 
Participamos de um encontro promovido pela ABIMO 
(Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equi-
pamentos Médicos Odontológicos, Hospitalares e de 
Laboratórios) entre as Empresas Fabricantes e Distri-
buidoras de Produtos Médicos e a EBSERH (Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares), órgão do Ministério 
da Educação, que faz a gestão dos 46 Hospitais 
Universitários Federais. Como fazem a gestão, também 
farão as compras dos produtos médicos para 
abastecerem todos estes Hospitais. Este encontro foi de 
extrema importância para nossa Empresa, pois permitiu 
o estreitamento das relações com esta tão importante 
Instituição. Nesta semana seremos recebido em Brasília 
pelo Dr. Celso Araújo, Diretor de Atenção à Saúde da 
EBSERH, para apresentarmos a Braile Biomédica e 
nossos produtos. Nesta oportunidade estenderemos o 
convite para que eles venham conhecer nossa Empresa.
A ABIMO tem se empenhado, também, em favor das 
empresas na luta pela imunidade tributária nas compras 
públicas de equipamentos para saúde fabricados no 
Brasil e no incentivo às exportações por meio da APEX-
BRASIL (Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos) que, em convênio com a ABIMO, auxilia 
as Empresas Nacionais na obtenção da Marcação CE além 
de promover a participação das mesmas em feiras 
internacionais via Projeto Brazilian Health Devices. A 
próxima Feira Médica Internacional será em Miami e a 
participação da Braile está confirmada, abrindo uma 
novas perspectivas para o aumento das nossas expor-
tações. 
A contribuição das Associações representantes dos 
fabricantes de produtos médicos 
tem sido imprescindível para o 
desenvolvimento e avanço das em-
presas do setor médico.
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AO DR. BRAILE

Abaixo e-mail enviado ao Dr. Braile, no dia 8 de abril (dia do seu aniversário), por 
Terezinha Barreto Costa, sua ex-secretária da UNICAMP. Na sequência a resposta do 
Dr. Braile à Terezinha. Confira:

Dr. Braile,

Hoje eu acordei com uma saudade antiga... Aquelas 
saudades boas de ter.... Lembrando das nossas festas na 
casa do Dr. Reinaldo... Tempo da felicidade que era a 
cirurgia cardíaca, o senhor lembra? Não é que a minha 
vida seja triste, eu construo felicidade em torno de mim 
como uma espécie de religião, obrigação, ar que se 
respira... Não gosto de ser triste!   
Mas eu me lembro daquele tempo do senhor plantando 
sonhos de fé e felicidade no coração daquela equipe... 
Queira Deus que aquelas  sementes tenham nascido no 
coração de todos, pois no meu coração  nasceu só coisas 
boas da partilha de vida que  construíamos em torno 
daquela disciplina, tanto que estou escrevendo um 
capítulo do meu livro dedicado especialmente ao Sr. e Dr. 
Reinaldo e a cirurgia cardíaca... Queria muito lhe 
presentear com uma minuta deste capítulo hoje, mas 
escrever é algo misterioso, o Sr. escreve e sabe disso... 
Tem uma espécie de magia no ar que vão nos trazendo 
aos poucos as palavras e suas construções.... E às vezes 
tem armadilhas nestas construções, e por isso não 
chegamos ao milagre da alquimia que nada mais é do que 
dar a oportunidade ao inesperado acredito que escrever 
seja isso. Abraços carregados de felicidades e saudades. 

Terezinha Barreto Costa

Querida Terezinha, Luiz e demais 
familiares,

Seus escritos são lindíssimos. Tenho 
certeza que o capítulo que versará 
sobre a saga da Cirurgia Cardíaca na 
Unicamp será cheio de carinho e 
alma, como foram disseminados na-
quela instituição surgida das cinzas, 
como uma Fenix moderna e vigo-
rosa. Tenho muitas saudades de 
todos e muito carinho por você, que 
sempre representou o elo de uma 
corrente, de início fraca, mas que 
com o poder da fé, fortificou-se e 
uniu corpos e almas de pessoas que 
souberam aproveitar o momento e 
evoluir no tempo e no espaço. Neste 
dia em que completo 76 anos, 
agradeço as suas palavras e os bons 
votos desejados. 

Abraços saudosos do Domingo e 
de toda minha família.

Resposta:

SOMOS BRAILE

Espaço CULTURA
Durante esta semana, de 14 a 17 de abril, a Braile 
Biomédica, em parceria com o SESI, recebeu uma 
caixa-estante somente com livros infantojuvenis e a 
disponibilizou a todos os colaboradores (para que 
possam retirar e levar ao seus filhos para leitura), no 
pátio da empresa, das 12h às 14h. Juntamente com a 
caixa, tivemos a exposição “Interior em P&B” do 
fotógrafo Cristian Ferrari, que retrata o cotidiano das 
vilas e o dia a dia de pessoas tipicamente brasileiras, 
vidas que representam um Brasil que muitos des-
conhecem. A semana foi escolhida propositalmente, 
já que no dia 18 de abril é comemorado o Dia Nacional 
do Livro Infantil. Dia esse, escolhido em homenagem a 
um dos principais autores de livros infatojuvenil do 
Brasil, Monteiro Lobato. Após essa semana, os livros 
estarão disponíveis na sala de leitura, até o dia 30 de 
abril.
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Amelita Ferreira
Descartáveis - 21
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8 | A SEMANA

Jogar voleibol promove um gasto de até 400 
calorias por hora – ressalte-se que, na modalidade 
dupla de praia, você pode eliminar ainda mais. 
Portanto, se você é daqueles que desejam muito 
começar a se mexer, mas não tolera encarar 
aquelas repetições monótonas das academias, por 
que não experimenta um joguinho nas quadras? O 
vôlei pode ser encarado como uma atividade física 
quando o objetivo é a obtenção de um bom 
condicionamento e a melhora da força e da resis-
tência corporal. Por exigir potência muscular, esse 
esporte também atua na tonificação do corpo. E os 
benefícios não param por aí. As corridas e os saltos 
efetuados durante um jogo trabalham o sistema 
cardiorrespiratório, aumentando o fôlego e 
controlando a pressão arterial. Para completar, 
alivia o estresse, deixa as pessoas mais disci-
plinadas e, por ser um jogo coletivo, ajuda a fazer 
novos amigos. A prática de esportes auxilia o 
indivíduo a desenvolver melhores relações inter-
pessoais.

 Fonte: http://www.portalvital.com/saude/fitness/os-beneficios-do-volei-

Nesta edição
 conheça

os benefícios
 do vôlei:

Campanha do agasalho 2014

EM CENA

O Fundo Social de Solidariedade de Rio Preto lançou nesta terça-feira 
(15) a Campanha do Agasalho 2014 - “Alguém 
espera seu abraço solidário”. A Campanha do 
Agasalho é uma das ações mais importantes 
desenvolvidas pelo Fundo Social em parceria com 
empresas. A Analista de Recursos Humanos, 
Débora Zuvela, participou do lançamento da 
campanha representando a Braile Biomédica.
Voltaremos ao assunto.

Vem aí: JOGOS DO SESI
Procure o SESMT e faça sua inscrição. PARTICIPE! 
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