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MENSAGEM DO DIRETOR 
 
Estamos iniciando 2015. Apesar das previsões econômicas pessimistas para o País 
nesse ano, esperamos boas novidades para o Complexo Famema. Que a Autarquia HC 
Famema possa finalmente se tornar realidade. O projeto está na Ordem do Dia da 
Assembleia Legislativa de São Paulo para ser votado em caráter de urgência. Quando 
isso acontecer, passaremos a vivenciar uma nova realidade, bem diferente das 
situações de sobrevivência que estamos enfrentando nos 48 anos de existência da 
Famema. Mesmo diante de experiências adversas, como falta de recursos necessários 
ao nosso custeio e para investimentos, é importante ressaltar o profissionalismo, a 
dedicação e o empenho de todos os nossos colaboradores diante das nossas missões 
na área do ensino, através da formação de profissionais qualificados nos serviços de 
saúde, e na área assistencial, na atenção à saúde da população. Não vamos desistir. 
Vamos confiar, acreditar e unir forças para o nosso bem comum: uma Famema sempre 
mais forte ! 
 

Prof. Dr. Paulo Roberto Teixeira Michelone – Diretor Geral da Famema 
 
 
Diretor Geral da Famema se encontra com Novo Secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
 
O Diretor Geral da Faculdade de Medicina de Marília (Famema), Professor Dr. Paulo Roberto 
Teixeira Michelone foi recebido no dia 07 de janeiro, pelo novo Secretário de Estado do 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, o Vice-Governador do Estado de 

São Paulo, Márcio França. 
 

O encontro serviu para o Diretor Geral da Famema apresentar a Instituição ao novo Secretário. 
Também conversaram sobre a Autarquia HC Famema e a criação do quadro técnico 

administrativo da Famema. “É importante destacar que o Secretário Márcio França foi 
empossado como Vice-Governador e titular da pasta no dia 1º de janeiro e no início da sua 
gestão já demonstrou empenho em auxiliar a Famema nos seus projetos”, enfatizou o Diretor 

Geral da Famema, Prof. Dr. Paulo Roberto Michelone. 
 

Quando foi estadualizada em 1994, a Famema passou a ser uma autarquia de ensino em 
regime especial, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação. 

 
No encontro, o Diretor Geral da Famema, Prof. Dr. Paulo Roberto Michelone, aproveitou a 

oportunidade para convidar o Secretário e Vice-Governador, Márcio França, para visitar e 
conhecer o Complexo Famema. 
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Professor Cleber Mazzoni é o novo Diretor Técnico do 
Hospital Materno Infantil 

O docente da disciplina de Semiologia da Faculdade de Medicina de Marília, Professor Cleber 
José Mazzoni, assumiu a Diretoria Técnica do Hospital das Clínicas II – Unidade Materno 
Infantil. A posse aconteceu no dia 14 de janeiro, conduzida pelo Diretor Geral da Famema, 
Prof. Dr. Paulo Roberto Teixeira Michelone e pelo Vice-Diretor Geral e Superintendente do 
Complexo Famema, Prof. Dr. Ivan de Melo Araújo. O novo Diretor Técnico do HMI foi 
apresentado aos coordenadores, gerências e chefias que atuam na Unidade Materno Infantil.  

“Queremos agradecer o Dr. Cleber que aceitou esse novo desafio em dirigir a Unidade Materno 
Infantil. Ele está na Instituição na área de graduação há muitos anos e conhece as dificuldades 
em administrar no serviço público. É uma nova gestão, iniciamos uma nova fase e peço o apoio 
de todos vocês em auxiliar a administração do Dr. Cleber”, ressaltou o Diretor Geral da 
Famema, Prof. Dr. Paulo Roberto Michelone. 
 

Professora da disciplina de Otorrinolaringologia Vanessa Dinarte é a 

nova Diretora Técnica do AME Mário Covas 

A assistente de ensino da disciplina de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de Marília, Dra. 
Vanessa Ramos Pires Dinarte, é a nova Diretora Técnica do Ambulatório Médico de Especialidades 
“Governador Mário Covas”. O Diretor Geral da Famema, Prof. Dr. Paulo Roberto Teixeira Michelone e 
Vice-Diretor Geral e Superintendente do Complexo Famema, Prof. Dr. Ivan de Melo Araújo, conduziram a 
posse, no dia 15 de janeiro, ao apresentar a nova diretora às gerências, chefias e colaboradores da 
Unidade. 

“Publicamente, quero agradecer o Dr. Melges que administrou com muito sucesso e dedicação o 
Ambulatório Mário Covas. O Dr. Melges tem outros planos. Conversamos e definimos que ao iniciarmos 
esse ano, faríamos a mudança. Agradeço o Dr. Melges pelo empenho, ótimo trabalho e êxito durante sua 
administração na Diretoria Técnica do Mário Covas. Para ajudar a administrar essa Instituição, a Dra. 
Vanessa passa a integrar o grupo gestor do Complexo Famema. Que possamos conduzir essa unidade 
de forma humanística e integrada. É um bem comum e que possamos dar a melhor assistência ao 
usuário de saúde. Aqui está o usuário do SUS. São pessoas que dependem do Complexo Assistencial 
Famema. Apenas nós e o Hospital Regional de Assis atendem 100% SUS na área da Rede Regional de 
Atenção à Saúde (RRAS-10), compreendendo 62 municípios e um milhão e duzentos mil habitantes. 
Vamos receber a Dra. Vanessa com todo o nosso apoio”, enfatizou o Prof. Dr. Paulo Roberto Michelone. 

Engenheiro Éderson Rodrigues assume a Chefia da Manutenção do 

Complexo Famema 

No dia 19 de janeiro, aconteceu a apresentação do engenheiro civil Éderson Aparecido Rodrigues, na 
Chefia do Setor de Manutenção do Complexo Famema. Encontro entre o Diretor Geral da Famema, Prof. 
Dr. Paulo Roberto Teixeira Michelone, e do Vice-Diretor Geral e Superintendente do Complexo Famema, 
Prof. Dr. Ivan de Melo Araújo, com integrantes da Manutenção da Instituição, marcou a apresentação da 
nova chefia e a definição de novo formato de atuação para o setor. 

O Diretor Geral, Prof. Dr. Paulo Roberto Michelone, adiantou que a nova chefia deverá definir com os 

integrantes do setor, novos formatos de atuação nas unidades da Instituição. “Nos últimos anos, o 

Complexo Famema cresceu muito, as unidades são descentralizadas, o que envolve mais trabalho e um 

maior número de funcionários. Aproveito para agradecer ao Sr. Romualdo Paúra pelo profissionalismo, 

bom trabalho e dedicação na Chefia do Serviço. Paúra esteve na Chefia da Manutenção por quase 20 

anos e merece a nossa gratidão. Ele continua na Instituição, atuando junto à direção do Hemocentro. 

Nesta nova fase, é preciso otimizar e reestruturar a Manutenção como um todo. Que possamos iniciar 

esta etapa mudando a forma de pensar e de agir. A Instituição é nossa. Devemos cuidar e zelar por ela. É 

um bem público. Quanto mais cuidarmos dela, menos recursos serão necessários para reposição. Desta 

forma, teremos mais opções em reverter os recursos em projetos e investimentos. É importante atuarmos 

pelo coletivo. Cada um faz o seu trabalho com o objetivo do bem comum”, enfatizou o Prof. Dr. Paulo 

Roberto Michelone, ao lançar um desafio com nova postura para o Serviço: um projeto de manutenção 

preventiva-corretiva para todas as Unidades da Instituição. 


