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UNIMAR

Entre os melhores cursos do Brasil,
Nutrição forma 23ª turma na Reitoria
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BAIRRO PLANEJADO

Parque das Flores está com obras
de infraestrutura em ritmo acelerado

Alexandre Lourenção

Alexandre Lourenção

Entre os melhores cursos do Brasil, a Nutrição da Unimar (Universidade de Marília)
formou sua 23ª turma em cerimônia que aconteceu no Anfiteatro da Reitoria, na última
sexta-feira, dia 8 de fevereiro. Sessenta formandos participaram da solenidade de colação
de grau. 									 Página 4

O Parque das Flores, bairro planejado Antenor Barion, está com as obras de infraestrutura em ritmo acelerado. As guias e sarjetas estão em fase final de implantação nas vias do
empreendimento, assim como as galerias pluviais. A terraplanagem e as obras do sistema
de água e esgoto também se encontram em estágio avançado. 			
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HEMOCENTRO

Média de doações fica
abaixo do ideal em 2018
O número significa 81% do ideal para que o estoque se mantenha em níveis seguros de atendimento
NOVIDADE

JÚRI POPULAR

Gelo Silva está atendendo
na avenida Castro Alves

Tribunal julga autônomo por
assassinato de “Ferpinha”

Alexandre Lourenção

Está previsto para quinta-feira, a partir das 10 horas
no Fórum de Marília, o julgamento do autônomo de Antônio Marcos Ferreira Pires,
o “Marquinhos”. Ele sentará
no banco dos réus acusado

do assassinato de Fernando
da Silva, de 35 anos, também
conhecido como “Ferpinha”,
em crime ocorrido em setembro de 2016, no bairro Palmital, na zona Norte.
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HÉRNIAS DE DISCO

Spinemed substitui
cirurgias no
tratamento da dor

Edio Junior

Especializada em refrigeração eletrônica de toda a linha branca desde o ano de 1998,
a Gelo Silva Refrigeração está atendendo em novo endereço. Localizada na avenida Castro
Alves, 1.800, a nova loja é mais central e ampla para atender melhor o cliente. Página 12
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1º SUV nacional da Fiat é confirmado para 2021
PÁGINAS 8 e 9

O equipamento canadense Spinemed trata a maioria
das lombalgias (dores nas
costas). Dos casos de hérnia
de disco, a resolutividade
chega a 90%, substituindo
até mesmo as indicações cirúrgicas
que sejam exclusivamente para
tratamento da
dor. Há apenas
sete unidades
desse
aparelho
no Brasil e um de-

les está em Marília, no Instituto Inmulti, dirigido pela
médica neurocirurgiã Carla
Lopes.
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O Hemocentro concluiu
o relatório de doações de
sangue do ano passado e a
média por dia foi de 48,71
coletas. O número significa 81% do ideal para que o
estoque se mantenha em níveis seguros de atendimento às demandas de pacientes crônicos, cirúrgicos ou
emergenciais.
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Leia Editorial
na página 2
PREVISÃO DO TEMPO

Máx. 32º
Mín. 20º
Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

