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1957 - Dr. Paulo Costa 

 

 No início do mês de março de 1956, Palmeira d´Oeste conquistou mais um 

profissional qualificado. Há tempos havia a necessidade da presença de um médico para 

atender aqueles que adoeciam. Doutor Paulo Costa, foi o primeiro médico da vila que 

prosperava. Chegou, e não mais saiu.  

Doutor Paulo Costa nasceu em Campos dos Goytacazes (RJ) em 19 de maio de 

1923. Formou-se médico na Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro em 1954. 

Trabalhou no Hospital dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro por algum tempo e 

resolveu aventurar-se no sertão Paulista. Na verdade, foi estimulado pelos primos, Dr. 

Adão Pereira Nunes (fundador da Santa Casa de Misericórdia de Tanabi), Dr. José Pereira 

Nunes (fundador da Santa Casa de Misericórdia de Cosmorama), e principalmente por Dr. 

Nilson Coutinho (fundador da Santa Casa de Misericórdia de Santa Fé do Sul). 

Deixou Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro, passou alguns dias em 

Santa Fé do Sul com o seu primo e em 1 de março de 1956 chegou a Palmeira d´Oeste. 

Pouco antes, em 16 de fevereiro, vindo da cidade de Sorocaba (SP), aqui chegava a 

jovem professora Dorothy de Oliveira Apaixonaram-se, namoraram apenas seis meses e 

casaram-se em 8 de setembro de 1956 na cidade da família da noiva. 

O destino aqui os trouxe! 



 
Dorothy e Dr. Paulo Costa 

 

O novo casal foi morar em frente à igreja local, na Rua São Paulo (hoje Marechal 

Humberto de Alencar Castelo Branco), ali na sua moradia, Dr. Paulo, também, atendia as 

pessoas que necessitavam de assistência médica. Algum tempo depois construiu sua bela 

residência na Avenida José de Alencar (hoje Dr. Francisco Félix Mendonça). Do outro 

lado da rua, em frente à casa onde morava, inaugurou em 1962 a Casa de Saúde São 

Paulo. No mesmo local, com instalações ampliadas, em 1965 fundou a Santa Casa de 

Misericórdia de Palmeira d´Oeste. Nela permaneceu desenvolvendo seu trabalho e a 

dirigiu por mais de 20 anos. 

 
1962 – Casa de Saúde São Paulo 

 



 
1965 – Inauguração da Santa Casa de Misericórdia de Palmeira d´Oeste 

 

No Centro de Saúde também foi seu primeiro médico. Foi o seu Médico Chefe 

desde o início, só encerrando suas atividades por ocasião da sua aposentadoria. Implantou 

e executou vários e importantes programas de saúde ao longo de sua carreira. 

 
 

 
Primeira campanha de vacinação contra a paralisia infantil em Palmeira d´Oeste 

 

Dorothy faz parte do grupo daqueles primeiros professores que se aventuraram por 

essas terras. Lecionou quando aqui chegou em 1956, na Escola Rural do Ponto Novo (hoje 

pertencente ao município de São Francisco), depois no Grupo Escolar de Palmeira 

d´Oeste. Ensinou várias gerações, merecidamente a aposentadoria chegou em 1983 quando 

era do quadro de professores da Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Orestes 

Ferreira de Toledo. 



 
2009 - Dorothy de Oliveira Costa 

 

Professora Dorothy recorda: 

No começo eram poucas as formas de lazer, com o tempo vieram os bailes mensais 

onde toda a sociedade se preocupava em apresentar-se da melhor maneira possível. Depois 

foi inaugurado o cinema do Sr. Magid Haddad onde freqüentávamos quase que 

diariamente. 

As compras eram feitas, primeiro, na Casa Portuguesa do Sr. Mário Lourenço, 

depois no José Carvalheiro, na Nova Casa Portuguesa e em outras casas comerciais que 

foram abrindo, acompanhando o progresso da cidade. (Dorothy de Oliveira Costa). 

 
Irenita, Diomar, Dorothy e Dr. Paulo Costa 

 

Os filhos, Diomar, Irenita e Paula, cada um ao seu tempo, ao iniciarem o colegial 

(ensino médio) foram estudar fora, fazer faculdade, e por lá ficaram. 

 
1971 – Dr. Paulo Costa 

 



Dr. Paulo aposentou em 1993, retirou-se e foi morar na sede da fazenda São Paulo 

de sua propriedade localizada no Córrego do Fandango – no vizinho município de São 

Francisco (SP) onde faleceu em 29 de junho de 2001. Professora Dorothy, continua aqui! 

Um sólido círculo de amizades de longa data, faz com que divida o seu tempo entre 

Palmeira d´Oeste e o convívio com seus filhos e netos que estão distantes. 

 


