
 
 

JUSTIFICATIVA 

 

Maria Amélia Fernandes ou, simplesmente, Dona Amélia. Assim ela era conhecida na 

Vila Tesouro, bairro onde morou por 40 anos. 

Dona Amélia, seu marido Celcino, seus onze filhos e duas netas migraram da Bahia 

para o estado de São Paulo entre 1976 e 1978. 

De todos, somente uma filha foi para Campinas. Todos os demais vieram para São 

José dos Campos. 

Eles vieram em busca de sobrevivência e de novas oportunidades para os filhos. 

Vieram fugindo da seca que assolou a região em 1976. 

Aqui chegando, ficou viúva 9 meses depois. 

Foram tempos difíceis. Ela tinha de ser mãe e pai ao mesmo tempo. Os filhos mais 

velhos precisaram contribuir com o sustento e com a educação dos mais novos. 

Mulher de fé inabalável, nunca desanimou. Mesmo distante de onde vivera até os 50 

anos de idade, era preciso recomeçar. 

Contribuiu com a luta por melhorias dos bairros adjacentes. 

As ruas de terra batida, sem rede de esgoto e sem iluminação pública ficaram para 

trás. 

Em sua casa houve muitas reuniões da comunidade até que o Projeto Cura III trouxe 

a tão sonhada pavimentação do Jardim São Jorge. Suas mãos também carregaram 

uma tocha num protesto histórico na luta pela energia elétrica. 

De suas mãos também surgiram muitas peças de roupa. A máquina de costura foi sua 

companheira de trabalho desde os primeiros meses na cidade até os últimos anos de 

vida, mesmo que por puro hobby. No início, no entanto, foi mesmo um equipamento 

de trabalho. 

 E aqui, a família aumentou... e muito. Todos os filhos se casaram, vieram mais netos 

e bisnetos. 

O que ela lutou tanto para dar aos filhos, somente teve para si aos 70 anos. Foi quando 

ela se matriculou na educação de jovens e adultos da escola Hélio Augusto de Souza. 

E ela ia empolgada, fazia as lições com esmero. 

Estudo, ela teve pouco. Mas, sabedoria, tinha de sobra. Se pudéssemos escolher uma 

só palavra em relação a ela, seria esta: Sabedoria! 

Mulher de voz rouca, mas forte. Mulher de ombro amigo, de palavra fraterna, de 

conselho certeiro. 



 
Em maio de 2019, no entanto, não resistiu a um câncer contra o qual lutou bravamente 

por dois anos. Às vésperas de completar 89 anos, Dona Amélia foi para os braços do 

Senhor. 

São José não era a cidade dela, mas era como se fosse. Uma joseense porreta, 

podemos dizer assim. 

Uma Amélia pra fazer inveja à do Mário lago. 

 

Plenário "Mario Scholz", 13 de maio de 2022. 
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