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INFORMATIVO FAMEMA 
                                                                                JULHO/2016 

Vice-Governador do   Estado visita a Famema 

 

O Vice-Governador do Estado de São Paulo e Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio França, visitou a Famema 
(Faculdade de Medicina de Marília) no dia 09 de junho, com o objetivo de 
viabilizar projetos para a Instituição. O Prefeito de Marília, Vinícius Camarinha, 
e o Presidente da Câmara Municipal de Marília, Herval Seabra, também 
estavam presentes e foram recepcionados pelo Diretor Geral da Famema, Prof. 
Dr. Paulo Roberto Teixeira Michelone. 

“É com grande satisfação que recebemos a visita do Vice-Governador e o 
Secretário da pasta a qual a Famema é diretamente ligada (Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação) para conhecer a nossa Instituição. 
Estamos honrados com a visita do Secretário e Vice-Governador Márcio 
França, que muito tem apoiado a Famema”, ressaltou o Diretor Geral, Prof. Dr. 
Paulo Roberto Michelone. 

Logo após assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, o também Vice-Governador Márcio França recebeu o 
Diretor Geral da Famema em audiência em São Paulo. Na oportunidade, o 
Prof. Dr. Paulo Roberto Michelone fez o convite para que o Secretário viesse a 
Marília para conhecer a Famema. 
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Quando foi estadualizada em 1994,  a Faculdade de Medicina de Marília 
passou a ser  uma autarquia de ensino em regime especial, vinculada à 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação. 

“Aproveito para agradecer o empenho do Prefeito Vinícius Camarinha, que 
também participa desse encontro, pelas diversas parcerias com a Instituição. É 
importante registrar que pela primeira vez desde a estadualização, o titular da 
pasta nos brinda com a sua visita. Mesmo diante de um cenário delicado nos 
âmbitos político e econômico, o Secretário Márcio França abriu espaço na sua 
agenda para visitar a Famema”, mencionou o Diretor Prof. Dr. Paulo Roberto 
Michelone. 

O Vice-Governador do Estado de São Paulo e Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio França esteve em Marília 
para participar da reinauguração do Teatro Municipal.  

Reunião com integrantes do COMCITI 

 

Também nas dependências da Famema aconteceu reunião do Secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio França, 
com integrantes do COMCITI – Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação de Marília, Professor Elvis Fusco (Vice-Presidente) e o Reitor do 
UNIVEM, Luiz Carlos de Macedo Soares (1º Secretário) para tratarem dos 
projetos de implantação do futuro Parque Tecnológico de Marília. 
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Famema realiza ações de cuidados à saúde da população 

 

 

 

A Famema (Faculdade de Medicina de Marília) realizou no domingo, dia 19 de 
junho, uma série de ações de cuidados à saúde da população no Feirão de 
Veículos Usados, na Avenida Tiradentes ao lado do Ambulatório Médico de 
Especialidades Mário Covas. As atividades integram a programação das 
festividades dos 50 anos da Instituição.  

O Feirão de Veículos comercializa carros e motos usados e é realizado todos 
os domingos das 8h00 às 12h00. Cerca de 300 veículos são expostos pelos 
seus proprietários e mais de mil pessoas passam pelo local a cada domingo. 

Todos os participantes passaram por uma avaliação profissional de saúde 
através de um circuito que incluiu a medição da pressão arterial e verificação 
do peso e altura com a finalidade de aferir o IMC e orientações sobre o peso 
ideal. Também foram feitos testes para detectar riscos de alcoolismo e câncer 
de próstata. No caso de detecção de níveis fora da normalidade foram 
orientados a procurarem a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa. 

O Diretor Geral da Famema, Prof. Dr. Paulo Roberto Teixeira Michelone, 
esteve no local e participou do circuito. “Importante registrar que ao completar 
50 anos a Famema está inserida no cotidiano da população. Essas atividades 
demonstram a preocupação da Instituição com os cuidados à saúde das 
pessoas”. 

As ações foram desenvolvidas pelo SASC – Serviço de Atenção à Saúde do 
Colaborador, pelo PET Saúde do Homem e por estudantes dos cursos de 
Medicina e de Enfermagem da Famema. 
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